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ŠOLE DRUŠTVA KULTURA ŠPORT

Pravljica, 
ki še ni končana
Tržič je pred pol stoletja do-
bil Delavsko univerzo. Ob
slavju je direktorica Ljudske
univerze Tržič Metka Knific
izrazila ponos, da še naprej
skrbijo za izobraževanje
odraslih.

Kavar je 
novi predsednik
Člani Splošnega športnega
društva Tržič so sklenili, da
bo novi predsednik Andrej
Kavar iz Križev. Zavzemal se
bo za širitev članstva in od-
piranje novih vadbenih pro-
gramov.

Tržičani najboljši 
v steni
Plezalci Klemen Bečan, Ma-
tej Sova in Jure Bečan so v
skupnem seštevku državne-
ga prvenstva v športnem ple-
zanju dosegli trojno zmago.
Klemen uspešen tudi v sve-
tovnem pokalu.
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Stojan Saje

Tržič - Pred desetletjem so v
Tržiču sklenili, da bo občin-
ski praznik 12. decembra, v
spomin na dan leta 1994, ko
je cesar Friderik III. povzdig-
nil vas Neumarktl v trg in
povišal prebivalce v mešča-
ne. Na ta zgodovinski mej-
nik je spomnil obiskovalce
akademije ob prazniku trži-
ški župan Borut Sajovic. V
govoru se je iz preteklosti
ozrl v sedanjost in z opisom
dosežkov občine na raznih
področjih potrdil misel, da
so v teh krajih vedno živeli
pridni, dobri in iznajdljivi
ljudje. Vodstvo občine se za-
veda, da morajo biti občani
srce in duša vsakega kraja.
Občani so enaki po pravicah
in dolžnostih, a posamezniki
prispevajo več od drugih. Za-
hvaljujejo se jim s priznanji
Občine Tržič, je dejal župan
Sajovic. Podelil je dve plake-
ti; prvo je prejel Andrej Pu-
har za dolgoletno pedagoško
in umetniško delo pri glas-
beni vzgoji, drugo pa Klub
učiteljev in trenerjev smuča-
nja Tržič za uspešen razvoj
smučanja. Diplome so dobili
Milan Valjavec za življenjsko
delo v gasilstvu, Jernej Kos-
mač za obuditev tržiške kul-
turne dediščine, družba
KVIBO za uspešen in dina-
mičen razvoj podjetja ter
Planinsko društvo Križe za
60-letno uspešno delovanje.

Predsednica Zveze kulturnih
organizacij Tržič Metka Kni-
fic je menila, da so rezultati
ljubiteljske kulture neplača-
ni, a zato nič manj vredni. S
podelitvijo Kurnikovih pri-
znanj opozarjajo na dosežke
posameznikov in jim na ta
način izrekajo javno pohvalo.
Na akademiji je prejela srebr-
no Kurnikovo plaketo Saša
Meglič za izredne ustvarjalne
dosežke v folklori, bronasto
Kurnikovo plaketo je dobil

Jože Tišler za dolgoletno
organizacijsko in ustvarjalno
delo v KUD Lom pod Storži-
čem, jubilejni zlati znački pa
sta si prislužila Janez God-
nov in Franc Zupan iz istega
društva. Deset od trinajstih
značk so že podelili drugod.
Kulturni program je obliko-
val David Ahačič, ob kate-
rem so nastopili Janez Kikel,
Marina Bohinc in Klemen
Božnik, Otroška gledališka
skupina POŠ Lom, Otroška

gledališka skupina POŠ Pod-
ljubelj, Mladinska folklorna
skupina Karavanke in Odra-
sla FS Karavanke. Tržiško in
slovensko himno je igral tro-
bentač Žiga Jan Krese, na-
stope pa je povezala Maja
Tekavec. Na koncu je povabi-
la na oder gosta iz Srbije.
Župan Zaječarja Boško Ni-
čić je napovedal, da bodo 30-
letnico pobratenja označila
številna kulturna in športna
srečanja.

Praznik v znamenju kulture
Tržiški praznik je označila akademija v Kulturnem centru Tržič. Bogat kulturni program so prepletli s
slavnostnimi besedami ter podelitvijo občinskih in Kurnikovih priznanj.

Stojan Saje

Bistrica pri Tržiču - Prvo de-
cembrsko nedeljo je bilo
pred gasilskim domom v 
Bistrici praznično. Zvoki an-
sambla Vaška godba so na-
znanili, da se dogaja v kraju
nekaj pomembnega. Tam-
kajšnje prebivalce, tržiške
občinske svetnike in druge
goste je nagovorila Vida
Raztresen, predsednica KS
Bistrica.
"Naselje Bistrica je bilo pol-
drugo leto veliko gradbišče.
Dela v zgornjem delu vasi,
stari Bistrici in na Kovorski
cesti so v vsakdanjem življe-
nju povzročila kar nekaj ovir.
Zato se zahvaljujem prebi-
valcem za razumevanje in
potrpljenje. Za občinski pro-
jekt obnove celotne infra-
strukture je krajevna skup-
nost namenila denar od vra-
čil za vlaganja v telefonsko
omrežje. Pri našem domu
bomo z balinarji že letos ure-
dili drsališče, prihodnje leto
pa igrišče za hokej, oder za
prireditve in parkirišče. Tako
bo Bistrica še lepša," je deja-
la govornica. Tržiški župan

Borut Sajovic je ocenil, da je
največja krajevna skupnost
dobila veljavo, ki si jo zaslu-
ži. Od Kalinčka navzdol so
zgradili dva kilometra kana-
lizacije, tri kilometre vodovo-
dov, uredili zajetje Žegnani
studenec, obnovili razsvetlja-
vo, položili plinovod in ure-
dili električne, telefonske ter
kabelske napeljave. Na ce-
stah je nov asfalt in prehod
za pešce s hitrostno oviro, ob
njih pa dva pločnika in večje
avtobusno postajališče.
Vrednost teh del ocenjujejo
na 3,12 milijona evrov. V na-
selju Pod gradom še gradijo
kanalizacijo in nad letnim
kopališčem obnavljajo vodni
zbiralnik, zato bodo skupni
stroški precej večji.
Nove pridobitve je blagoslo-
vil župnik Jože Gregorič.
Učiteljica Tatjana Žagar je
pripravila z učenci OŠ Bis-
trica veder nastop. Otroci so
tudi opozorili odrasle, da na
cesti niso nikdar sami. Med-
tem ko je Franc Erlah vihtel
zastavo Bistrice, sta pred-
sednica KS in tržiški župan
simbolično prerezala trak
na cesti.

Nove ceste in napeljave
V Bistrici so odprli obnovljene komunalne 
napeljave in ceste. Vrednost opravljenih del 
presega 3,1 milijona evrov.

Zvesti 
zborovskemu petju
Mešani pevski zbor Ignacij
Hladnik iz Tržiča je proslavil
30-letnico dela z odmevnim
koncertom v tržiški cerkvi.
Zveste pevce so nagradili z
Gallusovimi in Kurnikovimi
značkami.

Zgodovinski dan
za Podljubelj

V Podljubelju so se veselili odprtja
obnovljenih komunalnih napeljav
in cest. Zunaj so prerezali trak, v
dvorani pa so podelili priznanja
krajevne skupnosti.
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Mislijo že 
na prihodnost

Ob koncu leta je tržiški župan
Borut Sajovic ocenil, kako so 
zadovoljni z doseženim. 
Opisal je tudi prednostne naloge 
v prihodnje in svojo vlogo v politiki.
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Obiskovalce, med katerimi so bili tudi nagrajenci, so navdušili nastopi na odru.
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Želimo vam 
vesele božične praznike,
doživet dan samostojnosti 
in zdravo ter uspešno 
leto 2010!

Župan Občine Tržič, 
občinska uprava in občinski
svet Občine Tržič

Srečno v letu 2010
Uredništvo 

Gorenjskega glasa
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Nagrajenci

Stojan Saje

Tržič - Po poklicu je diplo-
mirani univerzitetni profe-
sor glasbe. Že v mladosti je
igral klarinet in pozneje še
saksofon. Pridružil se je več
ansamblom - Pihalnemu in
Plesnemu orkestru v Kranju
ter Akademskemu plesne-
mu orkestru v Ljubljani. Na-
stopal je tudi z narodnoza-
bavnimi ansambli. Kar štiri-
najst let je bil dirigent Pihal-
nega orkestra Tržič. Andrej
Puhar pa je bolj znan kot
glasbeni pedagog.
"Leta 1968 sem začel delati
v Osnovni šoli heroja Graj-
zerja v Tržiču kot učitelj
glasbenega pouka. Vodil
sem otroški in pevski zbor,
ki sta bila uspešna. Naši šoli
so priključili Glasbeno šolo
Tržič kot organizacijsko
enoto. To je bilo leta 1972,
ko sem se preselil v Tržič in
prevzel vodenje Pihalnega
orkestra. Leta 1978 so me
določili za vodjo enote, kjer
sem poučeval vse od pihal
do trobil in tolkal. Postopno
smo večali obisk mladih v
glasbeni šoli in širili stro-
kovni kader. Leta 1992 je
Glasbena šola Tržič postala
samostojna izobraževalna
ustanova. Ker se je močno
razvila, je bilo v stavbi na
Cankarjevi cesti premalo
prostora za pouk in nastope.
Novembra 1995 smo se pre-

selili v Šolsko ulico, v obnov-
ljeno stavbo Delavske uni-
verze. Tam nam tudi sedaj
primanjkuje prostora. Letos
imamo 179 učencev indivi-
dualnega pouka, oddelek
predšolske glasbene vzgoje
in glasbeno pripravnico.
Prek dvesto otrok poučuje
16 učiteljev, ki jih učijo sko-
raj vse orkestrske instru-
mente. Iz naše šole je izšlo
kar nekaj profesorjev glasbe,
med njimi tudi moj nasled-
nik Franci Podlipnik. Kot
ravnatelj sem vsa leta skrbel

za uvajanje novosti v delo
šole. Pred leti smo začeli
snemati nastope za Radio
Gorenc. Redno smo se ude-
leževali letnih srečanj go-
renjskih glasbenih šol in re-
gijskih ter državnih tekmo-
vanj, kjer smo prejeli veliko
prvih nagrad. Glasbena šola
Tržič je uspešna tudi zato,
ker dobro sodeluje s starši
učencev in vodstvom obči-
ne," je povedal ravnatelj An-
drej Puhar.
Konec letošnjega leta odha-
ja ravnatelj Puhar v pokoj.

Več časa bo lahko z ženo
Martino, ki je poučevala kla-
vir v Glasbeni šoli Tržič.
Profesorica glasbe je tudi
mlajša hči Nataša, ki preda-
va nauk o glasbi. Kljunasto
flavto poučuje starejša hči
Andreja, ki bo kmalu diplo-
mirala na Akademiji za
glasbo. Na predlog učitelj-
skega zbora Glasbene šole
Tržič je Občina Tržič pode-
lila Andreju Puharju plake-
to za dolgoletno pedagoško
in umetniško delo v glasbe-
ni vzgoji.

Zapisan glasbi in vzgoji
Andrej Puhar je prejel plaketo Občine Tržič za dolgoletno pedagoško in umetniško delo na področju
glasbene vzgoje. Z glasbo je povezana vsa njegova družina.

Stojan Saje

Tržič - Zgodba o uspehu se
je začela z neuspehom. Kle-
men Dolžan iz Bistrice pri
Tržiču se je kot samostojni
podjetnik leta 1994 zaposlil
v škofjeloški firmi, ki je bila
usmerjena v prodajo sveže-
ga puranjega mesa. Po vr-
nitvi od vojakov se mu je

tam pridružil Vili Dovžan iz
Doline, kmalu zatem pa še
Boštjan Meglič iz Bistrice.
Ker je podjetje zaradi likvid-
nostnih težav kmalu zaprlo
vrata, so ostali brez dela.
"Bili smo postavljeni pred
dejstvo, da bo treba začeti
posel na novo. Da bi zadosti-
li potrebe strank od prej,
smo takoj pričeli s svojo last-
no distribucijo. Najeli smo
prostore za skladiščenje v
BPT Tržič, leta 1997 pa smo
ustanovili družbo KVIBO, d.
o. o.. Prodali smo svoje avte,
da smo kupili kombije za
razvoz. Skladišče smo čez
čas odkupili, obnovili in ure-
dili nove hladilnice. Leta
2001 se nam je pridružil še
Klemenov brat, Jure Dolžan,
ki je od takrat naš družbenik
in vodja skladišča. Odkupili
smo še prostore za pisarne,
ker se je kolektiv večal; ime-
li smo prek 20 zaposlenih.

Skladišče je ob širitvi dejav-
nosti postalo premajhno.
Leta 2004 smo kupili zem-
ljišče v poslovni coni Mlaka.
Razmišljali smo o lastni
stavbi, a gradnja se je začela
šele oktobra 2007. Tja smo
se preselili 22. novembra
lani," je opisal razvoj Vili
Dovžan, tehnični direktor
družbe.

Nov distribucijski center so
zgradili z lastnim denarjem
in posojilom, brez subven-
cij. Imajo sodobna skladišča
za 1.700 ton živil. Dnevno
dostavijo s 17 vozili več kot
50 ton živil po vsej Sloveni-
ji in v sosednje države. Zna-
ni so po celostni ponudbi
prehrane za oskrbo trgovin,
javnih ustanov, protokolar-
nih objektov, hotelov in go-
stinskih lokalov. 
Kolektiv z 38 delavci in enaj-
stimi milijoni evrov letnega
prometa se uvršča med 
vodilna podjetja v svoji de-
javnosti. Njegov cilj je širi-
tev deleža na trgu, kar bi
omogočilo prodor na sam
vrh. Družba KVIBO je za
hitro rast in razvoj prejela
slovensko priznanje Gazela
leta 2003 in 2004. Za uspe-
šen razvoj podjetja jo je Ob-
čina Tržič letos nagradila z
diplomo.

Poslovneži 
z jasno vizijo
Družba KVIBO, d. o. o., je prejela diplomo 
Občine Tržič za uspešen in dinamičen razvoj
podjetja. Eno od vodilnih podjetij v distribuciji
prehrambenega blaga želi še večji delež na trgu.

Občinsko priznanje družbi KVIBO sta prevzela Boštjan 
Meglič in Vili Dovžan.

Vili Dovžan, Boštjan Meglič, Klemen Dolžan in Jure Dolžan
pred novo stavbo

Andrej Puhar, ravnatelj Glasbene šole Tržič, si je prislužil občinsko plaketo ob upokojitvi.

Stojan Saje

Tržič - Ljubitelji smučarske-
ga športa v Tržiču so se letos
veselili dveh pomembnih
obletnic. Praznovali so 90-
letnico poučevanja smuča-
nja ter 35-letnico ustanovitve
Kluba učiteljev in trenerjev
smučanja. Oba mejnika je
februarja 2009 zaznamoval
izid knjige Tržiški zavoji, ki
opisuje zgodovino te razšir-
jene športne dejavnosti med
tržiškim prebivalstvom.
Knjiga je prva v Sloveniji, ki
govori izključno o tej temati-
ki.
V Tržiču so se aktivno lotili
poučevanja smučanja že ta-
koj po drugi svetovni vojni.
Posamezniki so postavili vr-
sto pomembnih mejnikov v
tržiškem in slovenskem me-
rilu. Leta 1952 so organizira-
li na planini Kofce prvo obli-
ko šole v naravi. Dvanajst let
pozneje je organiziral Janez
Vagner, eden od pobudni-
kov ustanovitve zbora učite-
ljev smučanja v Tržiču in
pozneje član prvega upra-

vnega odbora Kluba učite-
ljev in trenerjev smučanja
(KUTS) Tržič, prvo pravo
šolo v naravi, ki je bila pri-
znana na državni ravni. Za-
misel, da se vse tržiške otro-
ke nauči smučati, je uspela.
Iz Alpske smučarske šole
Tržič, ki je bila ustanovljena
leta 1967, so izšli kar trije tr-
žiški olimpijci. Bojan Križaj

in Janez Zibler sta bila ena
izmed prvih otrok, ki so se
vključili v to šolo. V njej so
pridobivali osnove kot mladi
tekmovalci tudi Andrej Jer-
man, Rok Perko, Gašper
Markič in Andrej Križaj. Ker
so uspehi očitni, se KUTS
trudi ponovno obuditi alp-
sko smučarsko šolo. Vsako
leto organizira tečaje smu-

čanja in deskanja, ki se jih
udeležuje po več kot sto
otrok.
Klub je uradno postal samo-
stojna organizacija 17. junija
1974. Njegov prvi predsed-
nik je postal Franc Teran, ki
je klub vodil do leta 1982.
Njega so nasledili Jože Jur-
jevčič do leta 1986, Franc
Perko do leta 1990, Žare
Štrukelj do leta 1996 in
Smiljan Josef do leta 1999.
Takrat je postal predsednik
Zdravko Križaj, mlajši, ki
vodi klub še danes. V njem
je okrog sto učiteljev smuča-
nja, zato je tržiški klub eden
največjih tovrstnih klubov v
Sloveniji. Njegovi člani že
več kot štirideset let organi-
zirajo tudi sejme zimske
športne opreme. Zaradi teh
dosežkov so Andrej Jerman,
Smučarski klub Tržič,
Splošno športno društvo Tr-
žič in Športna zveza Tržič
predlagali, naj Klubu učite-
ljev in trenerjev smučanja
Tržič podelijo občinsko pla-
keto za uspešen razvoj smu-
čanja.

Zaslužni za razvoj smučanja
Klub učiteljev in trenerjev smučanja Tržič, ki samostojno deluje že petintrideset let, je prejel plaketo
Občine Tržič za uspešen razvoj smučanja.

V imenu kluba je plaketo sprejel predsednik Zdravko Križaj. 
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Leto 2009 se izteka. Kako
ste v vodstvu Občine Tržič
zadovoljni z uresničeva-
njem letošnjih načrtov?
"Izteka se težko, odgovorno,
resno in z recesijo zaznamo-
vano leto. Glede na danosti
in možnosti, ki jih občina
ima, lahko ocenim, da smo z
doseženim zelo zadovoljni.
Vsi projekti, ki smo jih zače-
li, gredo uspešno naprej. Po-
membno se mi zdi, da je ob-
čina aktivna. Kljub recesiji
tržiško gospodarstvo zaen-
krat dobro vozi. Po statisti-
kah o brezposelnosti so nas
v neslavnih rekordih prehite-
le druge gorenjske občine.
Občinska uprava uspešno
pelje s pomočjo Kohezijske-
ga sklada EU največji projekt
v komunalno opremljanje
naselij proti koncu v letu
2010. Zdi se mi pomembno,
da ob tem niso bile zapostav-
ljene druge dejavnosti. Rad
poudarim, da tržiški vrtci še
vedno sprejmejo v varstvo
vse vpisane otroke, kar je
redkost. Vse tri osnovne šole
s podružnicami delajo nor-
malno, brez težav. Kljub
temu nam ostane dovolj de-
narja, da financiramo tudi
dejavnosti društev na podro-
čju kulture in športa. Po šte-
vilu društev na prebivalca
smo gotovo med rekorderji,
vseeno pa nismo okrnili nji-
hovega delovanja."

Seveda ni šlo vse gladko,
ampak ste marsikje naleteli
tudi na ovire. Katera težava
je bila morda najtežje pre-
magljiva?
"Ljudje so nas izvolili zato,
da probleme rešujemo, ne
pa da bi se na svojih funkci-
jah imeli lepo. Veliko dela je
bilo s pridobivanjem služ-
nosti in gradbenih dovoljenj
za projekt Kohezije. Potreb-
na so bila tudi finančna
usklajevanja v občinskem
svetu, določanje prioritet in
umeščanje novih investicij v
prostor. Nekoliko se je zav-
leklo pri spremembah in do-
polnitvah prostorskega pla-
na, a ne zaradi uslužbencev
na občini, pač pa zaradi si-
stema v državi."

Ali se bo letošnje leto ugod-
no končalo tudi glede fi-
nanc, saj se je v občinski
proračun nateklo manj de-
narja od predvidevanj?
"Če ni reda pri denarju, po-
tem ga ni nikjer. Jaz sem ve-
sel, da smo na resnost leta
mislili že septembra. Uspeš-
no smo opravili rebalans
proračuna. Predvidene vsote
na strani kapitalskih prihod-
kov smo ustrezno spreme-
nili. V teh slabih časih ne hi-
timo s prodajo gradu Ne-
uhaus, razen če nam kdo
zanj ponudi dober denar.

Prihodke smo uskladili z od-
hodki. Pričakujemo, da
bomo leto 2009 končali po-
zitivno. Ves presežek - bilo
naj bi ga med 500 in 800 ti-
soč evrov - bomo namenili
za investicije v projekt Kohe-
zije v letu 2010. Letos nismo
izkoristili vsega posojila, ker
gradbeniki niso ujeli rokov.
Od 3,7 milijona evrov kredi-
ta bo porabljeno milijon in
pol do dva. Nekaj del in stro-
škov se prenaša v januar in
februar, tako da bomo pro-
račun v prihodnjem letu za-
prli z nekoliko večjim zadol-
ževanjem. Slednje bo name-
njeno razvojnim projektom
- vodovodu, kanalizaciji in
čistilni napravi. Sam živim
celo življenje brez dolgov,
zato mi je težko najeti vsak
evro kredita. Sodelavci so
me prepričali, da je to smi-
selno, če na podlagi enega
evra kredita dobimo dva
evra iz Bruslja. Je tudi nuj-
no, ker se denar iz Evrope za
Slovenijo in Tržič naslednja
leta zmanjšuje in umika."

Kako daleč je priprava Ob-
činskega prostorskega načr-
ta, in koliko bo ta dokument
prispeval k večjemu razvoju
občine?
"Glede na to, da se je projekt
Kohezije z dodatno oprem-
ljenostjo komunalne infra-
strukture dotaknil številnih
zemljišč, jih je potrebno na
novo opredeliti. Smo v za-
ključni fazi spreminjanja in
dopolnjevanja prostorskega
plana po stari zakonodaji.
Veseli me, da smo se tako
odločili. Postopki po stari za-
konodaji so hitrejši in manj
zapleteni kot po novi. Priča-
kujemo, da bomo prve tri
mesece prihodnjega leta ob-
delali okrog 90 zemljišč,
kjer bo mogoča gradnja. Naj-
bolj žgoče prostorske proble-
me bomo tako rešili še po

stari zakonodaji. V objavi je
že sklep o novem prostor-
skem načrtu, ki zajema celo-
tno občino Tržič. Ljudje ima-
jo do konca decembra čas za
pripombe. Tako kot drugod
pa se bojimo, kdaj bomo do-
bili odgovore od države, saj
zlasti na ministrstvu za kme-
tijstvo in ministrstvu za kul-
turo potekajo postopki ne-
skončno počasi.
Osnovno načelo pri načrto-
vanju v prostoru je varova-
nje kmetijskih površin, ki so
v Tržiču redka dobrina. Za
pozidavo bomo izkoristili
prazne prostore znotraj vseh
naselij. Uspelo nam je pre-
makniti nekaj na območju
Peka, kjer so opuščene stav-
be. Čaka nas podobna nalo-
ga še na območju BPT Tr-
žič. Tam že poteka javna
dražba posameznih nepre-
mičnin. Tja se selijo novi in-
vestitorji. Prepričan sem, da
bomo s prostorskim planom
skupaj s podjetjem BPT po-
iskali nove rešitve. Za obrt-
nike in podjetnike so name-
njene štiri lokacije, cona na
Loki, cona na Mlaki, nekda-
nji BPT in nekdanji Runo v
Tržiču."

Ste eden od poslancev dr-
žavnega zbora, ki je proti
opravljanju dvojne funkcije.
Kako to pojasnjujete kot žu-
pan, boste vseeno še kandi-
dirali?
"Glede kandidatur za župa-
ne vem, da velika večina slo-
venskih županov to načrtuje
na tiho. Malo je tistih, ki si
to upajo napovedati javno.
Jaz to govorim že dolgo.
Vsega nam še ni uspelo
uresničiti, zato sem bom je-
seni 2010 pojavil kot kandi-
dat za župana. Dejstvo je, da
pri dvojni funkciji župana in
poslanca obstaja konflikt in-
teresov med zakonodajno in
izvršno oblastjo. Druga res-

nica je, da imajo občine z
županom in poslancem v
eni osebi privilegiran po-
ložaj. Kot župan in poslanec
si prizadevam, da delam v
dobro države, Gorenjske in
Tržiča. Ravnam pa načelno;
leta 2005 in letos sem bil za,
da se obe funkciji razdruži-
ta. Dokler ta zakonodaja ve-
lja, jo bom spoštoval. Če bo
drugače, se bom odločil za
funkcijo župana. Kdo bo žu-
pan, pa odločajo volivke in
volivci."

Ob občinskem prazniku ste
nagradili s priznanji tiste, ki
so se izkazali v raznih dejav-
nostih. Ali ste ponosni na
njihove dosežke?
"To je stvar, ki mi daje enako
zadovoljstvo, kot vsi gradbe-
ni dosežki skupaj. Na prvem
mestu so gotovo ljudje. V
času, ko imajo slabe novice
prednost, ravno uspehi posa-
meznikov in organizacij nev-
tralizirajo negativizem.
Vsakdo v Tržiču ima mož-
nost in priložnost, da se do-
kaže. Ponosen sem na vse
nagrajence. Omenil bi, da to-
krat dobivajo priznanja tisti,
ki so že dolgo na uspešni
poti. Ob njih nekateri uspeš-
no zgodbo šele začenjajo.
Veseli me, da je med nagra-
jenci tudi gospodarsko pod-
jetje. Vedno dobro dene, če
se pozitivne rezultate opazi
kmalu. Mislim, da so lahko
taka priznanja tudi motiv za
naprej. Zavedam se, da je v
Tržiču še veliko ljudi, ki bi si
zaslužili taka priznanja. Pre-
pričan sem, da jih bo kdo
predlagal v prihodnjih letih.
Prav gotovo ima današnji na-
poren čas vsak dan številne
drobne zmagovalce v raznih
življenjskih preizkušnjah.
Prebivalcem želim, da jim
bo novo leto prineslo boljše
dni, več uspehov in več na-
grad."

Mislijo že na prihodnost
Ob koncu leta je tržiški župan Borut Sajovic ocenil, kako so zadovoljni z doseženim. Opisal je tudi
prednostne naloge v prihodnje in svojo vlogo v politiki. Pogovor je sklenil z mislijo na uspešne 
posameznike, ki so prejeli občinska priznanja.
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Križe

Kultura bo še živela
V lanski majski številki Tržiškega glasa smo pisali o prizade-
vanjih Krajevne skupnosti Križe in tamkajšnjega Kulturnega
društva Kruh, da bi uredili lastništvo prostorov v domu kul-
ture. V lasti Občine Tržič je namreč bila le dvorana z odrom,
lastnik garderob za odrom in prostorov v nadstropju pa je
bila Kmetijska zadruga Križe. Slednja je nameravala prodati
te nepremičnine. Ker KS Križe ni imela denarja za nakup, je
za pomoč prosila vodstvo občine. Že takrat so dosegli do-
govor, da bo občina v prihodnosti odkupila prostore za
odrom, ki jih nujno potrebujejo kulturni ustvarjalci.
Lanska namera ni ostala neuresničena. Novembra letos je
Občina Tržič podpisala s Kmetijsko zadrugo Križe pogodbo
za odkup garderob. Letos je financirala tudi obnovo oken v
dvorani. Za prihodnje leto načrtujejo, da bodo v sodelovan-
ju s KS Križe delno obnovili električne instalacije, razsvetlja-
vo in izolacijo stropa. Predvidena je tudi ureditev okolice
dvorane, saj je dom kulture skupaj s cerkvijo, župniščem,
trgovino in gostilno tradicionalno središče vasi, ki daje
podobo celotnemu kraju. Teh odločitev so posebej veseli
člani KD Kruh, v katerem delujejo mešani cerkveni zbor,
mladinski in otroški zbor, glasbena skupina Paraziti in
gledališka skupina. Dvorano uporabljajo tudi druga društva
in krajevna skupnost za razne prireditve in srečanja. S. S.

Bistrica pri Tržiču

Miklavž obiskal najmlajše
Župnija Bistrica pri Tržiču vsako leto povabi na obisk Mi-
klavža, ki prinese darila za tamkajšnje otroke. Kot je povedal
župnik Jože Gregorič, je letos prispevala denar za darila Ob-
čina Tržič, za kar so ji posebej hvaležni. V dvorani Gasilske-
ga društva Bistrica se je zbralo 6. decembra več kot dvesto
otrok s starši, ki so si najprej ogledali predstavo mladih ig-
ralcev iz bistriške župnije. Obiskovalcem so pričarali vzduš-
je v adventnem času, s petjem pa so priklicali tudi dobrega
moža z belo brado in ukrivljeno palico. Otroci so se razve-
selili njegovih sladkih dobrot in zdravega sadja. S. S.

Župan Borut Sajovic je zaželel občanom boljše dni, več uspehov in nagrad.
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Nagrajenci

Stojan Saje

Tržič - Konec avgusta letos je
Milan Valjavec z Brezij pri
Tržiču praznoval 90. rojstni
dan. Po poklicu je bil krojač,
tako kot njegov oče. Po
njem je leta 1951 prevzel
krojaško obrt. Bolj kot po-
klicno pot pa je ta letnica za-
znamovala njegovo prosto-
voljno dejavnost, ki je pove-
zana z gasilstvom.
Leta 1951 je bil pobudnik
ustanovitve Prostovoljnega
gasilskega društva Brezje pri
Tržiču. Vsa leta je ostal nje-
gov aktiven član. Že leto po
ustanovitvi je bil izvoljen v
upravni odbor tedanje
Okrajne gasilske zveze Kranj
in pozneje Okrajne gasilske
zveze Ljubljana-okolica. Bil
je tudi prvi predsednik Ga-
silskega sklada Tržič, član
Požarne skupnosti Tržič in
delegat v Zvezi požarnih in-
teresnih skupnosti Sloveni-
je. Sodeloval je pri ustanav-
ljanju Občinske gasilske zve-
ze Tržič, ki deluje od leta
1955. Najprej je bil osem let
njen tajnik, po odhodu pred-
sednika Dornika pa je to
dolžnost v zvezi opravljal v
letih 1963-1979. Ko so na
pobudo gasilskega društva
leta 1969 začeli zidati dom
družbenih organizacij na
Brezjah pri Tržiču, je sodelo-
val kot predsednik gradbene-
ga odbora. Dom so odprli ob

dvajsetletnici društva, leta
1986 pa so prizidali garažo.
Milan Valjavec je obiskoval
številne strokovne tečaje in
si pridobil naziv gasilski
častnik 3. stopnje. Mlade je
spodbujal k strokovnemu iz-
popolnjevanju. Bil je nepo-
grešljiv predavatelj na teča-
jih o organizaciji gasilstva.
Na njegovo pobudo Gasilska
zveza Tržič že več kot štiri-
deset let sodeluje z gasilski-
mi organizacijami na av-
strijskem Koroškem. On je

bil pobudnik stikov z gasilci
pobratenega francoskega
mesta Ste Marie aux Mines
in gasilci iz mesta Bruneck v
italijanskem delu Tirolske.
Gre mu zasluga za medna-
rodno uveljavitev naših ga-
silcev na srečanjih Sternfa-
hrt, ki se jih še udeležuje kot
član predsedstva. V doma-
čem kraju je bil vedno akti-
ven v gasilstvu in drugih de-
javnostih. Za svoje uspešno
in požrtvovalno delo je pre-
jel številna gasilska in držav-

na odlikovanja. Leta 1990 je
dobil najvišje slovensko pri-
znanje za delo v gasilstvu,
kipec Matevža Haceta. Je
dobitnik odlikovanj gasil-
skih organizacij Avstrije,
Nemčije, Francije, Madžar-
ske in Južne Tirolske. Na
pobudo članstva Prostovolj-
nega gasilskega društva
Brezje pri Tržiču in župana
Boruta Sajovica je Milan Va-
ljavec letos prejel diplomo
Občine Tržič za življenjsko
delo v gasilstvu.

Gasilec več kot pol stoletja
Milan Valjavec je prejel diplomo Občine Tržič za življenjsko delo na področju gasilstva. Bil je 
pobudnik ustanovitve Prostovoljnega gasilskega društva Brezje pri Tržiču.

Stojan Saje

Tržič - Planinsko društvo
Križe je bilo ustanovljeno
12. decembra 1949. Usta-
novne člane je združila ideja
o gradnji koče na Kriški gori
in pridobivanju članov ob
njenem vznožju vse do Kra-
nja. Oba cilja so prizadevni
kriški planinci v celoti izpol-
nili. V šestdesetih letih delo-
vanja so zrasli v društvo z
okrog petsto člani in postali

skrbniki sedaj popolnoma
obnovljene Koče na Kriški
gori, planinskega zavetišča v
Gozdu in tovorne žičnice iz
Gozda na goro.
Na jubilejnem občnem zbo-
ru marca letos je predsednik
Ivan Likar predstavil dosež-
ke zadnjih desetih let. Med
njimi izstopata 148 tisoč ev-
rov vredna napeljava elektri-
ke v kočo na Kriški gori leta
2006 in 33 tisoč evrov vred-
na obnova tovorne žičnice
predlani. Člani društva vzdr-
žujejo prek štirideset kilo-
metrov planinskih poti, ki
ne samevajo. Prijatelji Kri-
ške gore obiskujejo kočo vse
leto. Že 22 let prirejajo zim-
ske pohode na Kriško goro,
tja so organizirali šestnajst
gorskih tekov, vsako leto
imajo spominski pohod Šte-

fana Bukovca na Tolsti vrh,
šahovski turnir v spomin na
Tomaža Kavarja v Gozdu in
srečanja planincev na Kriški
gori. Planinci pomagajo tudi
pri organizaciji drugih pri-
reditev: tekmovanj smučar-
jev, zmajarjev in jadralnih
padalcev, kresovanj in sre-
čanj krajanov izpod Kriške
gore v Gozdu ob obletnicah
požiga te vasi.
Planinsko društvo Križe s
strokovno usposobljenim

kadrom skrbi za vzgojo pod-
mladka v vrtcu in osnovni
šoli Križe. Najbolj razširjena
dejavnost za mladino in
odrasle so planinski izleti.
Zanje skrbi enajst planin-
skih vodnikov, za vzdrževa-
nje poti pet markacistov, za
čisto okolje pa trije gorski
stražarji in en varuh gorske
narave. K varstvu okolja veli-
ko pripomorejo vsakoletne
čistilne akcije s šolsko mla-
dino. Najbolj zaslužne člane
so nagradili s priznanji ob
praznovanju jubileja junija
v Gozdu, kjer je društvo pre-
jelo svečano listino PZS. Na
predlog Ivana Likarja in žu-
pana Boruta Sajovica je do-
bilo PD Križe ob občinskem
prazniku diplomo Občine
Tržič za dolgoletno uspešno
delo.

Šestdeset let 
povezani v gorah
Planinsko društvo Križe si je prislužilo diplomo
Občine Tržič za dolgoletno uspešno delovanje.
Ustanovne člane je združila ideja o gradnji koče
na Kriški gori.

Milan Valjavec je prejel diplomo Občine Tržič za življenjsko delo na področju gasilstva.

Ivan Likar, predsednik Planinskega društva Križe, z diplomo
Občine Tržič za 60-letno delovanje 

Ob zavetišču v Gozdu imajo člani Planinskega društva 
Križe tudi društvene prostore.

Stojan Saje

Tržič - Po poklicu je inženir
strojništva. V kranjski Iskri
je delal do leta 1990, ko je
ostal brez službe. Takrat je
Jernej Kosmač stopil na pot
svobodnega kulturnega de-
lavca. Že desetletje prej se je
namreč začel zanimati za
rezbarjenje drobnih pred-
metov iz lesa. Prvi izdelki so
bili namenjeni za spomin-
ke, tudi čevljarska svetilka,
ki jo je izdelal po originalu.
Svetilko in leseni žličnik je
leta 1986 predstavil na raz-
stavi domače in umetne obr-
ti v Slovenj Gradcu, kjer je
prejel znak kakovosti. To ga
je spodbudilo, da je začel
iskati po starih kmečkih hi-
šah, zasebnih zbirkah in
muzejih izvirne lesene
predmete iz starih časov.
Ustvaril je vrsto kopij izdel-
kov samoniklih ljudskih
umetnikov iz okolice Tržiča
in drugih krajev. Z njimi je
pridobil naziv mojstra do-
mače obrti, kar je kmalu do-
segel tudi njegov sin Matej.

Za svojo ustvarjalnost sta si
že leta 1993 prislužila bro-
nasto Kurnikov plaketo. Jer-
nej je nato dobil še več dru-
gih priznanj, leta 2003 tudi
plaketo Občine Tržič za do-
sežke v umetnostni obrti.
Na predlog Janeza Štera iz
Kovorja je Jernej Kosmač le-
tos prejel diplomo Občine
Tržič. Kot so zapisali v obra-

zložitvi za podelitev tega pri-
znanja, je mojster domače
obrti s svojim temeljitim
prizadevanjem obudil del tr-
žiške kulturne dediščine. Z
upoštevanjem etnološke
stroke je ohranil del zapuš-
čine, ki bi sicer za vedno od-
šla v pozabo. Pri tem se je
oprl predvsem na bogastvo
lesa in njegovega deleža v

ljudski ustvarjalnosti. Ustva-
ril je izjemen nabor izdelkov
tržiške zgodovine. Poleg že v
sedanjost trdno zasidranih
čevljarskih, sitarskih in kova-
ških luči, narejenih za odsev
luči, zrcala in vode, so dome-
na mojstrovega dela tudi
žličniki, pisave za trniče, pa-
stirske sončne ure, rovaši in
ključavnice. Od siceršnjih iz-
delovalcev spominkov ga loči
korenito raziskovanje in po-
udarjanje uporabnosti izde-
lanega predmeta, brez tako
imenovane kičaste vloge.
Njegova ustvarjalna moč ne
pojema in ostaja v istem rit-
mu, čeprav mu letošnje leto
prinaša okrogel življenjski
jubilej, 70-letnico. Številne
razstave doma in v tujini, s
katerimi je predstavljal svoje
delo, so ponesle ime Tržiča v
svet. Nadvse se je uveljavil
med koroškimi Slovenci in v
nizu razstav med rojaki
upravičil pomen slovenske
identitete. Svoje žlahtno iz-
ročilo daje mladim rodo-
vom, ki nadaljujejo njegovo
ustvarjalno pot.

Mojster, ki obuja dediščino
Jernej Kosmač je mojster domače obrti, ki izdeluje lesene predmete po vzoru starih ljudskih 
umetnikov. Za obuditev tržiške kulturne dediščine je dobil diplomo Občine Tržič.

Jernej Kosmač je mojster domače obrti, ki obuja tržiško
kulturno dediščino z izdelavo lesenih predmetov.
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Tržič - Novembra so domači-
ni in gostje proslavili 50-let-
nico dela Ljudske univerze
Tržič. V Kulturnem centru so
predstavili razvoj ustanove, ki
se je sprva imenovala Delav-
ska univerza Tržič. V sedem-
desetih letih se je združila v
Zavod za kulturo in izobraže-
vanje Tržič, kjer je razvijala
posebne učne metode dela.
Leta 1999 se je preimenovala
v samostojen zavod, ki ima
pomembno mesto v sistemu
vzgoje in izobraževanja vseh
zainteresiranih občanov.
"Naša pravljica se danes ne
bo končala, saj smo zgodbo
Ljudske univerze Tržič pripe-
ljali do 50. rojstnega dne - do
starosti, ko se za večino naših
uporabnikov šele začne pra-
vo življenje, ali pa se doteda-
nje bogati z novimi izkušnja-
mi," je dejala direktorica
Metka Knific. Nato je pouda-
rila: "V zadnjih letih veliko
energije vlagamo v iskanje
novih poti izobraževanj,
predvsem v iskanje možno-
sti, da bi v Tržič pripeljali iz-
kušnje drugih, da bi v Tržič
pripeljali državna in evropska
sredstva, da bi ljudem omo-
gočili, da bi se v Tržiču lahko
izobraževali na osnovnošol-
ski, srednješolski, višješolski

in drugih ravneh. V pravljici,
ki se je začela leta 1959, je so-
delovala množica posamez-
nikov. Vanjo so bili vpeti bolj
ali manj intenzivno, krajše ali
daljše časovno obdobje. Ne-
kateri - Marija Faganelli -
Greif, Vladimir Erjavšek in
Edo Roblek - so že pokojni.
Danes prejmejo zahvale Mi-
hael Petek, Milan Batista, Bo-
ris Eržen, Zvonka Pretnar,
Heda Šivic, Anka Bizjak, Bar-
bara Drobnič in Jožica Koder.

Prva dva, ki sta odsotna, bo-
sta dobila zahvali pozneje."
Dobitnikom zahval in ko-
lektivu univerze je čestital
tržiški župan Borut Sajovic.
Ugotovil je, da veliko Trži-
čanov doživlja v univerzi še
eno pomlad v tretjem živ-
ljenjskem obdobju. To potr-
juje tudi razstava slik in
klekljanih izdelkov, ki sta jo
pripravila Vinko Hlebš in
Vlasta Prešern v preddverju
centra. Čestitkam se je pri-

družila sekretarka Zveze
Ljudskih univerz Slovenije
Ema Perme, ki je podelila
Metki Knific priznanje ob
jubileju tržiške univerze.
Posebno darilo so slavljen-
cem namenili ustvarjalci
kulturnega programa. V
njem so nastopili imitator
Tilen Artač, člani KD Fol-
klorna skupina Karavanke
iz Tržiča in KUD Triglav z
Jesenic ter kvintet Fanfare
iz Žirovnice.

Pravljica, ki še ni končana
Tržič je pred pol stoletja dobil Delavsko univerzo. Ob slavju je direktorica Ljudske univerze Tržič 
Metka Knific izrazila ponos, da še naprej skrbijo za izobraževanje odraslih.

Stojan Saje

Križe - Letošnje leto bo zapi-
sano v kroniki Osnovne šole
Križe z zlatimi črkami. Do-
čakali so 150-letnico šolstva v
kraju, kar je označilo več pri-
reditev. Praznovanje so skle-
nili s slovesnostjo oktobra,
ko so šolo obiskali številni
domačini in gostje. Ravnate-
ljica Erna Meglič jim je poka-
zala razstavo o pomembnih
dogodkih in jih peljala po de-
lavnicah. Tam so se najmlaj-
ši zabavali ob starih igračah
in igrah, večji so se preizku-
sili v ročnih delih, izkušeni

učenci pa so odkrivali stare
modrosti. Obiskovalci so
spoznali, kakšna je bila šol-
ska malica nekoč, kako se je
razvila šolska knjižnica in
kako izgleda šolsko glasilo
Mostovi, pa kaj je ohranjeno
v starih šolskih kronikah.
Kronike si je s posebnim zani-
manjem ogledoval Janez Ka-
var, ki izhaja iz učiteljske dru-
žine. Živeli so v stari šoli na-
sproti cerkve. Njegov oče Ja-
nez je bil ravnatelj v letih
1945-1970. Na slavje so prišla
tudi njegova naslednika. "Z
ženo Cilko sva učila v Lešah.
Leta 1960 sva prišla v Križe,

kjer sva bila najprej v stari šoli.
Ko smo se leta 1971 preselili v
novo šolo, smo se komaj znaš-
li. Bila je prostorna, imeli smo
odlične pogoje za delo. Še ved-
no naju zanima, kaj se dogaja
v šoli danes," je povedal ob ob-
isku Janez Ribnikar, ki je bil
ravnatelj v letih 1970-1985.
Isto je potrdil Janez Piškur,
ravnatelj v letih 1985-2005.
"Čeprav živim v Bistrici, me
zanimajo dogajanja v Križah.
Kriška šola je tudi po moji
upokojitvi lepo napredovala,"
je menil predzadnji ravnatelj.
Veliko pohval o šoli je bilo
slišati po bogatem kultur-

nem sporedu, s katerim so
mladi predstavili zgodovin-
sko pot šolstva z besedo,
glasbo in plesom. Tržiški žu-
pan Borut Sajovic je priznal,
da ima sam dobre izkušnje s
kriško šolo, ki sta jo obisko-
vala tudi njegova otroka. Iz-
razil je zadovoljstvo, da 46
delavcev vzorno skrbi za 322
učencev. Še bolje bo, ko bo
Občina Tržič lahko uresniči-
la načrte za obnovo šolske
stavbe. Kolektivu sta čestitala
tudi Boris Zupančič iz mi-
nistrstva za šolstvo in šport
ter Mojca Škrinjar iz Zavoda
za šolstvo.

Križani so ponosni na šolo
V Križah so dobili prvo šolo pred poldrugim stoletjem. Ob jubileju razstava, delavnice in prireditev.

Janez Ribnikar, Janez Kavar in soprogi (desno) ob ogledu
šolske malice nekoč

Učenci so uprizorili, kako je nekdaj potekal pouk in kakšen
red je vladal.

Metka Knific in dobitniki zahval: Barbka Drobnič, Anka Bizjak, Heda Šivic, Zvonka Pretnar,
Boris Eržen in Jožica Koder (od leve)

Brigita Benedik

Tržič - V tradicionalni akciji
Moja dežela - lepa in gosto-
ljubna, ki jo vsako leto orga-
nizira Turistična zveza Slo-
venije, se je tržiška osnovna
šola znova dobro odrezala.
Na regijskem tekmovanju je
dosegla prvo mesto, na dr-
žavnem pa odlično drugo
mesto. "Ponosni smo na
tako dobro uvrstitev. Prizna-
nji za nas pomenita pohvalo
in potrditev dobrega dela, za-
sluge za uspeh pa gre pripi-
sati tako učencem kot vsem
zaposlenim na OŠ Tržič. Po-
magala je tudi občina," je o
prejetih priznanjih povedal
ravnatelj Stane Grum, ki z
novim letom začenja drugi
mandat. "Hvaležen sem, da
imam okoli sebe tako zavze-
te in prizadevne sodelavce,"
je še dodal. V tovrstni akciji
je OŠ Tržič prvič sodelovala
leta 2003, dosegla je prvo
mesto na regijskem tekmo-
vanju. Uspeh ji je prinesel
uvrstitev na državno tekmo-
vanje, kjer je sedaj sodelova-
la že štirikrat. 
Komisija Turistične zveze
Slovenije je pri ocenjevanju

upoštevala urejenost šole,
gostoljubnost, možnost raz-
ličnih interesnih dejavnosti,
kulturno udejstvovanje in
sodelovanje šole pri promo-
ciji Občine Tržič v Sloveniji
in tujini. Šola pri izpolnje-
vanju kriterijev ni imela te-
žav, saj sodi med urejene in
okolju prijazne šole, učenci
imajo na izbiro številne
športne, glasbene in likovne
dejavnosti. Šola postaja ved-
no bolj poznana doma in v
tujini, saj sodeluje s številni-
mi šolami in je idejni orga-
nizator mednarodnega uči-
teljskega pevskega zbora.
"Letošnje leto je zaznamo-
valo tudi dobro mednarod-
no sodelovanje. Prvič so k
nam prišli študentje in pro-
fesorji pedagoške fakultete
iz Trsta, obiskali so nas tudi
tekači svetovne harmonije.
Ti so maja v Tržič prinesli
baklo miru in poskrbeli za
res nepozaben dogodek," je
še povedal Grum. 
V naslednjem letu šolo čaka
kar nekaj pomembnih pro-
jektov, med drugim že 12.
mednarodni festival učitelj-
skih pevskih zborov in šte-
vilne ekskurzije v tujino.

Leto mednarodnega
sodelovanja za OŠ Tržič

Za OŠ Tržič je letos uspešno in zanimivo leto.
Poleg priznanj Turistične zveze Slovenije je šola
ponosna na dobro sodelovanje z različnimi 
domačimi in tujimi šolami.

Vesele igre Bonole
Osnovna šola Tržič je 17. decembra organizirala Vesele igre
Bonole 2009 v počastitev praznika občine Tržič, bližnjega
božiča in novega leta. Osnova je bila Pripovedka o nastanku
Tržiča, ki jo je predstavila igralka Jana Kus z učenci POŠ Lom
pod Storžičem. V zabavno-družabnih igrah so se pomerile
ekipe učencev iz osnovnih šol Tržič, Križe in Bistrica. Na za-
četku so ravnatelji vseh šol pozdravili zbrane učence in uči-
telje. Župan občine Tržič Borut Sajovic je v govoru poudaril
pomen praznika in iger na to temo. Sodelovalo je šest ekip
(iz vsake šole dve); vsaka ekipa je štela 12 tekmovalcev. Tek-
movali so v šestih igrah - Nahranimo petelina, Izvalil se je
zmaj, Bežimo, kamenje pada, Popotni voz, Zmaj bruha
ogenj in Grb, simbol Tržiča - ter posebni igri, imenovani rde-
ča nit (V zmajevem gnezdu). Vse ekipe so prejele spominska
priznanja, zmagovalci pa tudi pokal. Prireditev so povezova-
li predstavniki učiteljev iz vsake šole. Navijači - bilo jih je res
veliko - so glasno in domiselno navijali za svoje tekmovalce.
Glavni organizator in avtor odlično izpeljanih iger je bil
športni pedagog v OŠ Tržič Silvo Japelj, za sceno sta poskr-
bela Goran Peharc in Brane Povalej. Brez sodelovanja vseh
tržiških šol prireditev gotovo ne bi tako lepo uspela. M. Č.

Stane Grum s priznanjem Turistične zveze Slovenije
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Društva

Marko Perko

Maja je bilo ustanovljeno
Društvo onkoloških bolni-
kov Tržič, pobudnik pa sem
bil avtor tega prispevka, ki
sem tudi zbolel za rakom.
Zakaj torej tako društvo? Ko
človek zboli za rakom, naj-
prej doživi hud šok. Vsak
najprej pomisli na smrt.
Sledijo operacija, obsevanje
in kemoterapija. Ko je tera-
pija končana, šele pride
vprašanje, kako živeti z ra-
kom. Nimaš nikogar, s kate-
rim bi se lahko pogovoril,
ostajaš sam. Takrat začneš
iskati informacije, kaj bi še
lahko naredil. Po slovenskih
mestih že obstajajo društva
za samopomoč pri raku,
vendar so po večini speciali-
zirana za rak na dojkah, nik-
jer za bolnike z rakom na
prostati, pljučih, črevesju,
želodcu, skratka ti bolniki se
lahko počutimo zapostavlje-
ne. Ker sem že štiri leta član
društva onkoloških bolnikov
v Ljubljani, sem na sestan-
ku sprožil problem rakavih
bolnikov v Tržiču. Takoj so
mi pritrdili, da smo malo
zapostavljeni, in predlagali,

naj v Tržiču sam organi-
ziram srečanja in da mi
bodo pomagali. Posebej je
bila navdušena predsednica 
društva ga. prim. dr. Vegelj
Pirc. Tako je društvo v maju
zaživelo in sedaj se sestaja-
mo vedno drugi torek v me-
secu. In kaj počnemo na
srečanjih? Vsak, ki je prišel,
je bil vesel, da se lahko ne-
kam zateče v svoji stiski. Se-
daj imamo že več kot 50 čla-
nov. Na vsako srečanje po-
vabimo zdravnika onkologa,
ki nam predava in svetuje.
Med sabo se lahko pogovori-
mo o problemih pri zdrav-
ljenju, lahko drug drugemu
svetujemo ter izmenjujemo
izkušnje, saj se med enaki-
mi lahko odpremo in brez
strahu pogovorimo o vsem.
Ne zdravimo raka. To pre-
puščamo zdravnikom. Mi si
zdravimo psiho in do sedaj
nam zelo dobro uspeva.
Vedno se srečamo dobre vo-
lje in si imamo veliko pove-
dati. Pri nas pa so dobrodoš-
li vsi rakavi bolniki, ne glede
na vrsto raka, in smo edino
takšno društvo v Sloveniji.
Vabljeni pa so tudi svojci in
prijatelji obolelih.

Društvo onkoloških 
bolnikov Tržič

Občina Tržič, Občinsko
združenje Slovenskih čast-
nikov Tržič, Območno zdru-
ženje veteranov vojne za
Slovenijo Tržič, Policijsko
veteransko društvo SEVER -
Gorenjska, Zveza borcev za
vrednote NOB Tržič in
Združenje vojaških gorni-
kov Slovenije, organizirajo v
nedeljo, 10. januarja 2010,
3. tržiški pohod v Dražgoše.
Začetek pohoda bo ob 6. uri
zjutraj izpred gasilskega
doma v Bistrici pri Tržiču.
Pohod bo potekal na relaciji
Tržič-Podnart-Češnjica-
Jamnik-Dražgoše. Hoje bo
za 5 do 6 ur, odvisno od raz-
mer. Organizatorji pohoda
bodo na počitkih poskrbeli
za čaj. Pohodnike iz Tržiča
pa v Dražgošah čaka še to-
pel obrok organizatorjev. Po
koncu proslave v Dražgošah
bo poskrbljeno za brezpla-
čen avtobusni prevoz na za-
četno mesto pohoda v Bis-
trici pri Tržiču. Pohod pri-

poročamo udeležencem z
dobro fizično pripravlje-
nostjo. Zaradi zgodnjega za-
četka je priporočljiva čelna
svetilka, sicer pa še pohodne
palice ter obutev in oprema
primerna vremenskim raz-
meram na dan pohoda.
Udeležba na pohodu je
brezplačna, vsakdo se poho-
da udeleži na svojo odgovor-
nost!
Zaradi priprave pohoda pro-
simo, da udeležbo najavite
najkasneje do srede, 6. ja-
nuarja 2010, enemu od ko-
ordinatorjev pohoda: Valen-
tin Klemenčič (041/633 750
ali tine1@siol.net), Drago
Zadnikar (031/602 620,
drago.zadnikar@trzic.si),
Anton Stritih (040/747 720,
anton.stritih@amis.net), An-
ton Kramarič (041/878 666,
anton.kramaric@email.si),
Janez Kavar (051/339 632,
kavar@siol.net). Vsi ljubite-
lji pohodništva ste lepo vab-
ljeni na pohod!

Tretji tržiški pohod 
v Dražgoše

Stojan Saje

Tržič - Splošno športno druš-
tvo Tržič je bilo brez pred-
sednika od marca letos, ko
je s te dolžnosti odstopil
Jože Klofutar. Vodenje je
prevzel upravni odbor, je
seznanila udeležence izred-
nega občnega zbora Tonica
Marin. Na njem se je 27.
novembra zbrala v Sokolni-
ci več kot polovica od 93 čla-
nov. Med njimi sta bila tudi
najstarejša članica društva
Zora Konič in nekdanji
smučarski as Bojan Križaj.
Kot je poudarila Marinova,
Tržičani nimajo samo vr-
hunskih športnikov, ampak
načrtno skrbijo za rekreaci-
jo občanov. V dvorani, ki bo
prihodnje leto stara sto let,
potekajo razne dejavnosti za
vse generacije. Na pobudo
dosedanjega predsednika 
so se pridružili projektom
Športne unije Slovenije in
razširili možnosti za izobra-
ževanje strokovnega kadra.
Pred uradno razrešitvijo je
dotedanji predsednik Klofu-
tar obljubil, da bo še naprej
povezoval društvo in Šport-
no unijo, ki je lastnica nji-
hove športne dvorane.
Upravni odbor društva je od
pomladi intenzivno iskal tri
nove člane, med njimi pa
tudi kandidata za novega
predsednika. Anže Rener je
predlagal, naj novi člani vod-
stva postanejo Andrej Kavar,
Ciril Markič in Primož Me-
glič. Prvi je sprejel tudi kan-
didaturo za predsednika.
Kot je dejal Rener, vsi vrsto
let delajo v športu in aktivno
sodelujejo v društvu. Ude-
leženci zbora so razrešili 
dosedanjega predsednika in 
za novega soglasno izvolili
predlaganega kandidata. An-

drej Kavar je predstavil vizi-
jo razvoja društva, ki jo je
strnil v petnajst točk. Zapisal
je, da se bo skrbel za prido-
bivanje novih članov, izobra-
ževanje lastnega strokovne-
ga kadra in pomlajevanje
vodstva društva. Ob odpira-
nju novih vadbenih progra-
mov namerava ohraniti uve-
ljavljene dejavnosti in akcije,
utrditi sodelovanje z društvi
in klubi v občini ter Športno
zvezo Tržič, obenem pa raz-
širiti sodelovanje s Športno
unijo Slovenije v okviru
Zdravega društva. Z unijo že
urejajo lastništvo Sokolnice,
z najemnikom Letnega ko-
pališča pa bodo podpisali
novo pogodbo za daljši čas.
Od pridobivanja denarja bo
odvisno, kako dolgo bo traja-
la obnova Sokolnice. Tam
načrtujejo zamenjavo parke-
ta v dvorani, obnovo strehe
in izdelavo nove fasade. De-
cembra 2010 bo proslava ob

100-letnici odprtja doma in
107. obletnici organizirane-
ga športa v Tržiču.
Novi predsednik je o sebi
povedal, da živi v Križah, po
poklicu je diplomirani poli-
tolog, zaposlen je v Centru
za razvoj financ v Ljubljani,
ob delu pa pripravlja magi-

sterij. Po duši je športnik;
privlači ga alpsko in turno
smučanje, tek, kolesarjenje
in gorništvo. Član SŠD Tr-
žič je od junija letos. Pri-
pravljen je sprejeti izziv, da
bi v njem skupaj naredili
čimveč za razvoj množične-
ga športa.

Kavar je novi predsednik
Člani Splošnega športnega društva Tržič so sklenili, da bo novi predsednik Andrej Kavar iz Križev. 
Zavzemal se bo za širitev članstva in odpiranje novih vadbenih programov.

Novi predsednik Splošnega športnega društva Tržič je Andrej Kavar (levo).

Tomaž Zupančič

Tržič - Zelenica se nahaja na
levi strani od nekdanjega
mejnega prehoda Ljubelj.
Ujeta je med gorsko verigo
Karavank, natančneje med
Vrtačo na severu in Begunj-
ščico na jugu. Prav ta lega
nudi smučarjem nepoza-
bno turno smučanje vse tja
do aprila. In ne pozabimo
omeniti doline Završnice na
zahodni strani. Zato smo se
v Turnosmučarskem Klubu
Olimpik, ki deluje že nekaj
časa, odločili, da organizira-
mo turnosmučarsko tekmo-
vanje na Zelenici, ki bo do-
stopno za čim širši krog lju-
biteljev turnega smučanja.
Tekmovanje bo potekalo 9.

januarja 2010 na pobočju
Zelenice. Natančneje bo
sam štart tik nad parkiriš-
čem poleg Kompasove pro-
dajalne na mejnem preho-
du Ljubelj in pa do podnož-
ja Triangela. Štart tekme bo
ob 17.15. Možne so tudi
predprijave na spletnem
naslovu www.adolimpik.eu
in seveda na dan prireditve
od 15.30 do 16.45! Tekmo-
vanje bo za naslov državne-
ga prvaka tako med članica-
mi, člani in mladinci do 21
let. Poleg tega pa bo poteka-
lo vzporedno tudi rekreativ-
no turnosmučarsko tekmo-
vanje, tako imenovani
OPEN RACE. Seveda ste
vabljeni vsi Tržičani in Tr-
žičanke, da bomo lahko

skupaj pripravili res imenit-
no prireditev, ki bo v ponos
vsem, ki obiskujejo Tržič in
njeno čudovito okolico. S to
prireditvijo in z vsemi dru-
gimi prireditvami, ki bodo

še sledile, pa želimo pove-
zati vse ljudi dobre volje in
športnega duha, ki pa ga 
Tržičani in drugi Slovenci
premoremo zelo veliko.
Razglasitev bo po končani
tekmi na srednji postaji na
Vrtači, kjer bodo tudi ob 
državni zastavi razglašeni
najboljši turni smučarji.
Zelenici želimo vdahniti
nov elan s pomočjo občine
Tržič in vseh ostalih obča-
nov občine Tržič. Zato se
ob tej priložnosti zahvalju-
jemo za vso izkazano po-
moč, ki nam jo nudi občina
Tržič, da bomo lahko izpe-
ljali to prireditev na tako vi-
soki ravni. Ali kakor je dejal
Tomaž Humar: ... ni nemo-
gočih poti ...

Prva turnosmučarska tekma  
Turnosmučarski klub Olimpik organizira 9. januarja 2010 turnosmučarsko tekmovanje na Zelenici, 
ki bo dostopno za čim širši krog ljubiteljev turnega smučanja. 

Predsednik kluba Olimpik
Tomaž Zupančič

Jože Klofutar je obljubil pomoč pri povezavi društva in
Športne unije.
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Stojan Saje

Podljubelj - Zadnji novem-
brski petek so se zbrali
pred gasilskim domom v
Podljubelju številni doma-
čini in obiskovalci od dru-
god. Kljub mrazu in večeru
je v množici vladalo toplo
vzdušje in svetlo pričakova-
nje. Ko se je po novo asfal-
tirani cesti pripeljal pred
dom avto z gosti, je bilo sli-
šati glasno ploskanje.
"Danes je zgodovinski dan
za Krajevno skupnost Pod-
ljubelj," je nagovoril zbra-
ne predsednik Dragan Nje-
govan, ki je še dejal: "Sku-
paj se veselimo novih pri-
dobitev, ki jih je omogočila

uresničitev obsežnega pro-
jekta za obnovo celotne in-
frastrukture. Zahvala gre
izvajalcem del in zlasti Ob-
čini Tržič. Z veseljem po-
vem, da je sedaj v naši lasti
tudi dvorana v domu. Tam
se bo nocoj nadaljevalo
druženje ob zvokih ansam-
bla Zarja." Tržiški župan
Borut Sajovic je predstavil,
kaj vse so naredili v poldru-
gem letu. Med obnovo vo-
dovoda in gradnjo kanali-
zacije so napeljali 6.435
metrov primarnih vodov in
1.204 metre sekundarnih.
Obnovili so 2.316 metrov
električnih napeljav, 1.486
metrov telefonskih nape-
ljav, 980 metrov javne raz-

svetljave in 3.544 metrov
optičnih kablov. Na novo
so asfaltirali cesto skozi ce-
lotno naselje in namestili
štiri hitrostne ovire. Poteka
tudi gradnja zbiralnika za
sto kubičnih metrov vode,
črpališča pri zajetju Črni
gozd in povezave med ob-
jektoma. Kot je poudaril
župan, je samo občina pri-
spevala več kot tri milijone
evrov za te naložbe.
Učenci iz Podljubelja so
deklamirali pesem o novi
cesti, ki so jo sestavili ob
pomoči učiteljic. Na har-
moniko je zaigral Jože
Švab, ob njem pa je zapel
Franc Janc. Slednji je ob
predsedniku KS in županu

prerezal trak na cesti. Vese-
lje se je nadaljevalo v dvo-
rani, kjer so podelili pri-
znanja KS Podljubelj. Pri-
znanja so prejeli Rdeči
križ, Kulturno umetniško
društvo, Osnovna šola, Ak-
tiv kmečkih žena, Turistič-
no društvo in Sankaški
klub (vsi Podljubelj), Lojz-
ka Meglič, Borut Kralj, Jože
Hladnik in Jože Meglič. Za-
hvale so dobili Jože Švab,
Valentin Nemec, Peter Gol-
majer in Jože Romšak. Pla-
kete so si zaslužili Gasilsko
društvo Podljubelj, Karel
Ahačič, Milka Ahačič in
Franc Janc iz Podljubelja
ter Borut Sajovic, župan
Občine Tržič.

Zgodovinski dan za Podljubelj
V Podljubelju so se veselili odprtja obnovljenih komunalnih napeljav in cest. Podelili so priznanja 
krajevne skupnosti.

Dragan Njegovan je pozdravil številne obiskovalce v dvorani.

Stojan Saje

Tržič - Po odstranitvi nekda-
nje šole in igrišča na Zalem
rovtu so prebivalci naselja
Ravne ostali brez primernih
površin za šport in rekreaci-
jo. Edini športni objekt v go-
sto poseljenem kraju je bilo
zastarelo balinišče, s katerim
so imeli kar nekaj težav. Nad
baliniščem s štirimi stezami
so postavili nadstrešek brez
ustreznih dovoljenj, zato so
ga morali polovico odstrani-
ti. Tudi tribune niso bile pri-
merne za obisk večjih tek-
movanj. Zato se je vodstvo
Občine Tržič letos odločilo,
da bodo na Ravnah uredili
novo balinišče, ki bo po do-
graditvi služilo kot večna-
menska športna stavba.
"Novembra so začeli odstra-
njevati nadstrešnico nad
dvema stezama in tribune.
Prestavljen je že tudi elek-
trični kabel v lasti BPT Tr-
žič. Sedaj je teren priprav-
ljen za postavitev novega
objekta. Kot sem seznanjen,
na Občini Tržič poteka po-
stopek za izbiro izvajalca
del, ki bodo možna šele spo-
mladi. Najprej bodo izdelali

asfaltno ploščo, kjer bodo
štiri balinarske steze. Nato
bodo postavili nove montaž-
ne tribune in streho. Predvi-
dena je tudi ureditev okolice
igrišča, ob katerem bodo
nova parkirišča, razsvetljava
in sistem za namakanje ze-
lenic. Balinarji smo zado-
voljni, da bodo končno reše-
ni dolgoletni problemi.
Imamo namreč uspešno
moško tekmovalno ekipo in
obetavne mladince. Upamo
tudi, da se bodo uresničile
napovedi o nadaljevanju
druge faze gradnje baliniš-
ča. Predvideno je, da bodo
objekt zaprli, v njem uredili
sanitarije, skladišče in dru-
ge prostore ter napeljali
ogrevanje. Dvorana bo pozi-
mi lahko služila za športne
dejavnosti mladine in sta-
rejših, zlasti za igro košarke
ali odbojke. Primerna bo
tudi za razne prireditve in
druženje krajanov," je pove-
dal Dare Primožič, predsed-
nik Balinarskega kluba Rav-
ne. Del denarja za koristno
tržiško naložbo bosta pri-
spevala tudi Ministrstvo za
šolstvo in šport ter Fundaci-
ja za šport.

Staro balinišče so porušili
V tržiškem naselju Ravne je vse pripravljeno za ureditev novega pokritega balinišča. Dare Primožič
upa, da bo tam nastala pozneje večnamenska dvorana.

Učenci iz Podljubelja so predstavili pesem o novi cesti v vasi.
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Slap pri Tržiču - Prvega de-
cembra se je pred gostilno
Pr' Krvin' ustavil gasilski
avto. Iz njega je izstopil
Franc Thaler, najstarejši
krajan v Jelendolu. Voznik
Danilo Zupan ga je pospre-
mil v gostilno, kjer so čakali
člani Prostovoljnega gasil-
skega društva Jelendol-
Dolina, predstavniki krajev-
ne skupnosti, prijatelja Mar-
jan in Marjana Romih ter
harmonikarja Gregor Hor-
žen in Darko Udovč. Za to
so imeli poseben razlog, saj
je 28. novembra Franc doča-
kal 90. rojstni dan.
Prisrčno srečanje je potrdi-
lo, da je Franc cenjen med
domačini. Predsednik gasil-
cev Mitja Meglič mu je ob
čestitkah izročil kopijo usta-

novne listine njihovega druš-
tva. Thaler je namreč edini
še živeči ustanovni član ga-
silskega društva, ki so ga
ustanovili pred 55 leti. Pred-
sednik krajevne skupnosti
Franci Meglič ga je presene-
til s sliko mladeniča ob fič-
ku in kombiju. Lastnik obeh
je bil Franc, ki se je med pr-
vimi v vasi vozil z avtom. V
še daljšo preteklost ga je vr-
nila baronica Elizabeta Ort-
ner Born, ki mu je pokloni-
la družinski pečat. Franc ji
je pokazal delavsko knjižico
iz leta 1940, ko so ga Borno-
vi sprejeli za gozdnega de-

lavca. Vesna Štefe ga je ob-
darila s šopkom vrtnic. De-
jala je, da bodo kmalu ove-
nele, Franc pa bo cvetel še
naprej. Besedam je ob
spremljavi kitare dodala več
pesmi, ob katerih je močan
glas povzdignil tudi Franc.
Slavljencu je pozneje česti-
tal tudi tržiški župan Borut
Sajovic.
O jubilantu je spregovoril
Janez Meglič. Sam se ga
spominja iz mladosti, ko je
za stalno prišel v njihov
kraj. Franc se je rodil leta
1919 v Spodnjih Danjah,
služil v Davči in Sorici, delal
pri gradbenem podjetju in
prvič spoznal delo v Borno-
vih gozdovih pred drugo
svetovno vojno. Med vojno
je bival pri kmetu na Koro-
škem, kjer je delal tudi na
žagi in pri peku. Leta 1946

se je vrnil v Jelendol, kjer je
leta 1950 prevzel menzo v
gradu in pozneje vodil go-
stilno. Ko so jo tam zaprli, je
bil gostinec v Lomu, Tržiču
in na Slapu. Spoznal je tudi
delo v tovarni, v tržiški Le-
penki. Vedno se je zavzemal
za razvoj vasi. Zaslužen je,
da je začel redno voziti avto-
bus v Jelendol. Sodeloval je
pri elektrifikaciji naselja. 
Bil je tudi občinski odbor-
nik v Tržiču. Kot je ugotovil
Franc Thaler, je to rad 
počel. Zanj so vsi bratje in 
sestre, zato je zaželel, da
bodo še naprej prijatelji.

Franca cenijo 
v Jelendolu
Novembra je praznoval 90. rojstni dan Franc
Thaler, ki živi v Jelendolu od leta 1946. Domačini
so mu voščili v gostilni Pr' Krvin', kjer je skrbel
za goste štiri leta.

Mitja Meglič je Francu izročil ustanovno listino gasilskega
društva Jelendol.

Franci Meglič je slavljenca razveselil s sliko njegovih 
priljubljenih avtov.
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Tržič - Članice in člani Druš-
tva invalidov Tržič so znani
po svoji ustvarjalnosti. Prvo
samostojno razstavo ročnih
del so pripravili v galeriji
Atrij Občine Tržič decem-
bra lani. Po letu dni so se
tam spet srečali ob medna-
rodnem dnevu invalidov, 3.
decembru. Ta praznik in
Veseli dan kulture so popes-
trili z odprtjem razstave
kvačkanih izdelkov petih
članic. Prtičke različnih ob-
lik in druge uporabne pred-
mete so izdelale Mara Steg-
nar, Anica Cerovski, Breda
Nemc, Ivanka Germovšek
in Fatima Fišić; slednja je
tudi njihova mentorica.
"Ob 40-letnici našega druš-
tva se nam je izpolnila veli-
ka želja. Jeseni smo se vseli-
li v nekdanje prostore RK
Tržič v stolpnici, kjer ima-
mo posebno sobo za razne
delavnice. Tam se srečuje-
mo dvakrat na teden, kjer
pletemo in kvačkamo. Na-
stalo je že veliko lepih izdel-
kov, ki so vredni ogleda.
Zato smo spet pripravili raz-

stavo v Tržiču. Na ogled bo
do 10. januarja 2010, ko so
razstavljena dela tudi napro-
daj;" je dejala predsednica
Marta Mesarek. Nekaj izdel-
kov je ob odprtju poklonila
gostom. Tržiški župan Bo-
rut Sajovic je prejel vezen
grb Tržiča v znak hvaležno-
sti za pomoč društvu. Kot je
priznal, je vesel darila, še
bolj pa ustvarjalnosti druš-
tva z okrog petsto člani.
Med njimi je veliko nadarje-
nih članic, katerih izdelki so
lahko imeniten okras doma
posebej v prazničnem času.
Pohvalil je organizatorje
razstave za prireditev, ki je
že prvi večer privabila števil-
ne obiskovalce. Med njimi
je bil tudi koordinator dru-
štev invalidov Gorenjske Ja-
nez Sedušak. Ob čestitkah
avtoricam del je predstavil
pomen praznika invalidov.
Zanje je glavni cilj neodvis-
no življenje in vključevanje
v vse dejavnosti, tudi kultu-
ro. Delček glasbene kulture
je zbranim podaril Vid Gra-
šič iz Lesc, ki obiskuje pouk
harmonike v Glasbeni šoli
Radovljica.

Razstava del invalidov
V galeriji Atrij Občine Tržič je odprta rokodelska
razstava Društva invalidov Tržič. Svoja dela 
razstavlja pet članic.

Avtorice razstavljenih del Fatima Fišić, Anica Cerovski,
Ivanka Germovšek, Mara Stegnar in Breda Nemc (od leve)

Stojan Saje

Tržič - Folklorna skupina
Karavanke Tržič in KUD
Triglav Slovenski Javornik
sodelujeta več let. Želja po
poustvarjanju pesemskega
izročila je povezala pevce
obeh društev, ki so na vajah
in druženjih spoznavali
značilnosti ljudskih pesmi.
Pri izvedbi so sledili cilju,
da bi pesmi zvenele po sta-
rem. Vanje so vseeno vnesli
mladostni žar. Ob idejni za-
snovi Metke Knific iz Trži-
ča, ki je vodila pevce, pa
strokovni pomoči Vesne Se-
ver z Radia Ognjišče so iz-
brali 26 skladb iz širšega
slovenskega prostora. Pevci
Borut Krč, Katja Oštir, Ma-
tej Oštir, Matija Polajnar,
Rok Podakar, Špela Srečnik,

Maruša Stres, Mateja Štular
in Mitja Vouk so naštudirali
19 pesmi. Godci Matej Oštir
(violina), Domen Pavlič
(harmonika), Simon Šinko-
vec (klarinet) in Franci Šolar
(bas) so dodali šest viž, sku-
paj pa so zapeli in zaigrali še
eno ljudsko vižo.
"Iz tega programa je nastala
prva skupna zgoščenka z
naslovom Stare pesmi iz
mladih ust. Posneli so jo na
koncertu na Slovenskem Ja-
vorniku. Večina pesmi je
povzeta po gradivu, ki priča,
da so te pesmi peli na Go-
renjskem, mnoge tudi v Tr-
žiču in na Jesenicah. Zgoš-
čenka omogoča, da te pesmi
sežejo do ljudi doma," je po-
vedal dr. Bojan Knific in Tr-
žiča, ki je napisal predgovor
na ovitku.

Stare pesmi iz mladih ust
Tak je naslov zgoščenke, ki so jo posneli 
pevci ljudskih pesmi iz Tržiča in z Jesenic ter
godci ljudskih viž.

Stojan Saje

Tržič - Za božič leta 1979 so
prvič zapeli skupaj fantje in
dekleta v Mešanem pev-
skem zboru Ignacij Hlad-
nik, ki ga je vodil Vito Pri-
možič. Pozneje so imeli šte-
vilne nastope doma in v tu-
jini. Leta 1987 so gostovali
po Avstriji, leta 1995 so
imeli turnejo po ZDA in
Kanadi, leto zatem pa po
Avstraliji. Vmes je zbor
imel odmevne koncerte na
Brezjah in v Tržiču. Leta
1992 se je prvič udeležil re-
vije Tržič poje. Od takrat se
redno uvršča na regijsko re-
vijo odraslih pevskih zbo-
rov Gorenjske. Sodeloval je
tudi na regijskih tekmova-
njih odraslih pevskih zbo-
rov v Škofji Loki, kjer je
prejel dve srebrni priznanji.
Leta 1994 je zbor posnel
prvo zgoščenko z naslovom
Presveta noč. Druga zgoš-
čenka ima naslov Od doma
v svet, zbor pa jo je predsta-
vil leta 2001. Takrat je vode-
nje prevzel Tomaž Meglič,
ki povezuje v zboru okrog
trideset pevk in pevcev iz tr-
žiške občine in okolice. Sle-
dili so uspešni koncerti kla-
sične, filmske, popularne
in božične glasbe ter kon-
certa za soliste, zbor in or-
kester.
Med slednja nastopa sodi
tudi slavnostni koncert ob
30-letnici zbora, ki so ga pri-
pravili 14. novembra 2009 v
cerkvi Marijinega oznanje-
nja v Tržiču. Mešani pevski
zbor Ignacij Hladnik, sopra-
nistka Barbara Tišler, bari-
tonist Tomaž Koder in Ko-
morni orkester so izvedli
pod taktirko Tomaža Megli-
ča kantato Oboroženi mož:
maša za mir. Zložil jo je

Karl Jenkins na pobudo Bri-
tanskega vojaškega muzeja
ob prehodu v novo tisočlet-
je. Zelo raznolika glasba
sporoča, da je boljši mir kot
vsakršna vojna. Kantato iz-
vajajo po vsem svetu, tržiški
pevci pa so poskrbeli za šele
drugo izvedbo v Sloveniji.
Temu primeren je bil obisk
in odziv publike, ki je pev-
cem in glasbenikom name-
nila dolg aplavz.
Zboru je čestital tržiški žu-
pan Borut Sajovic, ki se je
pevcem zahvalil za plodno
ustvarjanje. Najbolj zvestim
sta Metka Knific in David
Ahačič podelila priznanja.
Zlato Gallusovo in zlato
Kurnikovo značko je prejel
Tomaž Meglič za 30 let
dela. Za 25-letno delo je An-
dreja Meglič dobila srebrno
Gallusovo in zlato Kurniko-
vo značko. Za 15 let dela si
je Simona Česen prislužila
obe srebrni znački, Mateja

Langus srebrno Gallusovo
značko, Viljem Dovžan in
Marko Meglič pa srebrno
Kurnikovo značko. Za 10 let
dela sta prejeli bronasto
Gallusovo in bronasto Kur-
nikovo značko Alenka Sla-

par in Rosana Tavčar, bro-
nasto Gallusovo značko pa
je dobila Ana Lučič. Obe
bronasti znački za 5 let dela
so prejeli Ana Peharc, Ro-
mana Šparovec in Matej
Meglič.

Zvesti zborovskemu petju
Mešani pevski zbor Ignacij Hladnik je proslavil 30-letnico dela s koncertom v tržiški cerkvi. Zveste
pevce so nagradili z Gallusovimi in Kurnikovimi značkami.

Ob zboru in orkestru je kot solistka nastopila sopranistka
Barbara Tišler.

Nagrajeni člani zbora, ob njih Borut Sajovic, David Ahačič in Metka Knific

Stojan Saje

Tržič - Saša Meglič je začela
svojo folklorno pot leta
1991, ko se je pridružila
otroški folklorni skupini Ka-
ravanke v Tržiču. Deset let
pozneje je sama prevzela
vodenje otroške folklorne
skupine. Z vso vnemo se je
vključila v vzgojo mladih
folklornih plesalcev. Že
prvo leto se je z odrsko po-
stavitvijo Prstki uvrstila s
svojo skupino na regijsko
srečanje otroških folklornih
skupin. Enako uspešna je
bila naslednja leta. Sedem
udeležb na gorenjskih sre-
čanjih v sedmih letih, ob
tem pa še tri uvrstitve na dr-

žavna srečanja, pomenijo
svojevrsten dosežek za trži-
škega ustvarjalca na podro-
čju ljubiteljske kulture.
Na podlagi preteklih dosež-
kov in strokovnega znanja
so jo letos izbrali za regijsko
strokovno spremljevalko
srečanj otroških folklornih
skupin, ki jih organizira Jav-
ni sklad Republike Sloveni-
je za kulturne dejavnosti.
Saša Meglič je strokovno
spremljala srečanja na Šta-
jerskem. Za vodjo otroške
folklorne skupine, ki se s
folklorno dejavnostjo ukvar-
ja ljubiteljsko, je to izjemen
uspeh. V Sloveniji je le šest
strokovnih spremljevalcev,
ki vrednotijo delo otroških

folklornih skupin na regij-
ski ravni. Ena od teh je Trži-
čanka Saša Meglič. Za letoš-

nje izredne ustvarjalne do-
sežke si je zaslužila srebrno
Kurnikovo plaketo.

Saša je predana folklori
Zveza kulturnih organizacij Tržič je podelila srebrno Kurnikovo plaketo Saši Meglič 
na predlog FS Karavanke.

Saša Meglič (levo) prejema srebrno Kurnikovo plaketo.
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Tržič - Humoristična skupina
Smeh, ki deluje pri Mladin-
skem gledališču Tržič dobri
dve desetletji, je priljubljena
med publiko. Z nastopi je
vedno nasmejala gledalce. V
novi gledališki sezoni je pri-
pravila predstavo z naslovom
PORNO smeh ali vse, česar
niste želeli vedeti o seksu, ki
ji je dodala pesem in ples.
"Glejte, kol'k' se vas je nabral!
S'm vedla, da vas seks zani-
ma. A gledate Kmetijo? Tam
je tud' seks. Ko s'm b'la mla-
da, na kmetih niso ved'l' za
seks. Imel so sam' vas'vanje,"
je ogovorila gledalce na pre-
mieri v Kulturnem centru Tr-
žič Jana Kus. Na odru s trži-
ško Tržn'co v sredini se ji je
pridružila Marina Bohinc, ki
je na lestvi izpovedala stihe o
ljubezni. Spodaj ji je Janez

Kikel odgovarjal: "Bod' moja,
bod' moja ...". Tako se je vse
začelo in nadaljevalo!
David Ahačič in Marja Bohi-
njec sta imela Zmenek v pet-
desetih besedah v baru. Nato
sta preživela Prvo poročno
noč v Hotelu Tržič, kjer je Bo-
ris Kuburič igral receptorja z
juga. Ko je Jana končala Pre-
davanje o seksu, je prvič za-
pela legenda slovenske zabav-
ne glasbe Lidija Kodrič. Po-
slušalcem je namenila pesem
Moj kavalir, nato skladbo o
orglicah in poskočno melodi-
jo ob spremljavi mladih pa-
rov iz Plesnega kluba Tržič,
na koncu pa še dinamično
Forza fešta. Vmes so zaplesa-
le članice plesne skupine IN
iz Mladinskega gledališča Tr-
žič in orientalske plesalke iz
KUD Leyli Tržič, igralci pa so
napletli še veliko smešnega
okrog seksa. Kot je zatrjeval

delavec Milan Brkljač šefu Bo-
risu, je bil le-ta kriv za Zamu-
do v službo. Marina in Janez
sta uprizorila Nesporazum, ki
ga je povzročil nov zakon vla-
de o obveznem rojstvu otroka
po petih letih zakona. Milan
in Marja sta v Avto šoli prika-
zala skušnjave inštruktorja ob
mladi učenki. David, Janez in
Milan so v zgodbi Nogavice
raje igrali tarok, kot da bi jih
prodajali; zato je Marina osta-
la brez njih. Novinar Boris si
je želel, da bi v zgodbi Brisač-
ka umetnica Marja med inter-
vjujem odvrgla brisačo s tele-
sa, a se to ni zgodilo. Ko je pri-
šel kmet Boris na Govorilne

ure, mu je učitelj Milan naštel
vrsto sinovih napak; seveda
jih ponosni oče ni priznal. Vsi
člani skupine Smeh so konča-
li Na kmetih, kjer so se šalili
na račun kmečke škodoželj-
nosti.
Popoldanski premieri je sle-
dila še večerna predstava, ko
je bila dvorana polna do zad-
njega kotička. Avtor besedil
in režiser Boris Kuburič, ki
je del zgodb prepletel s hu-
morjem iz tržiškega okolja,
je z igralci in gosti dosegel
namen. Občinstvo je dožive-
lo vedro zabavo in sprosti-
tev, česar so v resnih časih
vsi željni.

Humorju dodali 
pesem in ples
Humoristi Mladinskega gledališča Tržič so prvič uprizorili predstavo PORNO smeh. V goste so 
povabili pevko Lidijo Kodrič in tri tržiške plesne skupine.

Stojan Saje

Tržič - Dvajseti povojni
predsednik Kulturno umet-
niškega društva Lom pod
Storžičem je postal leta
1991 Jože Tišler, ki to dolž-
nost opravlja še danes. Ob
prihodu v društvo se je
vključil v dramsko in pev-
sko skupino. Doslej je na-
stopal v osmih igrah, v zad-
njih štirih kot glavni igra-
lec. Lani je z njim spet zaži-
vela na odru tržiška Fraj-
špreh'nga. Jože je režiral
tudi pet otroških predstav.
Od leta 1991 je član Meša-
nega pevskega zbora KUD
Lom. V njem je deset let po-
zneje prevzel vlogo zboro-
vodje. Pod njegovim vod-

stvom se je zbor leta 2003
prvič udeležil srečanja pev-
skih zborov iz slovenskih

mest z usnjarsko tradicijo.
Sodeloval je tudi na prire-
ditvah Tržič poje. Kot zbo-

rovodja je nastopil z Meša-
nim pevskim zborom KUD
Lom na petih koncertih in
več ponovitvah. Jože je bil
leta 1995 soustanovitelj
Fantovskega kvinteta, ki ga
vodi vse od začetka. Skupi-
na je s svojim ubranim pet-
jem postala priljubljena
med poslušalci. V letih
1996-2000 je zastopala ob-
čino Tržič na gorenjski re-
viji malih vokalnih skupin.
Jože Tišler je leta 2006 po-
stal organist v cerkvi v
Lomu pod Storžičem. Za-
dnja leta je tudi organizator
pevskih izletov. Bronasto
Kurnikovo plaketo je prejel
za dolgoletno organizacij-
sko in ustvarjalno delo v
ljubiteljski kulturi.

Jože je duša kulture v vasi
Na predlog KUD Lom pod Storžičem je dobil Jože Tišler od Zveze kulturnih organizacij bronasto
Kurnikovo plaketo.

Jože Tišler sprejema priznanje iz rok Metke Knific.

Igralci humoristične skupine Smeh so navdušili z novo
predstavo. Foto: Tina Dokl

V goste je prišla pevka Lidija Kodrič, ki ima napol 
gorenjske korenine. I Foto: Tina Dokl

Tržiški ženski tris 

Na praznik občine Tržič, 12. decembra, je Kulturni center Tr-
žič napolnila premiera monokomedije Obleka je pol člove-
ka. Zgodba se vrti okrog ženske in njene večne težave, kaj
obleči. Omara je polna, vsak kos oblačila nosi svojo zgodbo.
Z mislijo na uprizoritev je monokomedjo napisala Tanja
Ahačič. Ko do uprizoritve ni pršilo, je avtorica tekst preobli-
kovala v dnevnik, ki je bil tema Onine zgodbe 2009. Stro-
kovna žirija je izmed skoraj 400 prispelih izbrala 10 zgodb,
ki so bile objavljene v Oni, prilogi Dela in Slovenskih novic,
bralci pa so ji, med objavljenimi, namenili drugo mesto. To
je bila za Tanjo Ahačič potrditev kakovosti teksta, zato je k
sodelovanju povabila še Joži Ropoša, ki je prevzela vlogo 
igralke, in režiserko Marinko Kenk-Tomazin. Joži Ropoša, ki
ima na področju gledališke dejavnosti sicer precej izkušenj,
predvsem z vodenjem dramskega krožka v Osnovni šoli 
Bistrica, je bila to krstna vloga. Kot je povedala, ji je zgodba
pisana na kožo. Tudi za Marinko Kenk-Tomazin je bila reži-
ja monokomedije poseben izziv, saj se je v tej zvrsti preiz-
kusila prvič. Kot so povedale glavne akterke, jim je bila krst-
na uprizoritev pred domačimi gledalci poseben izziv, ob tej
priložnosti pa se iskreno zahvaljujejo tudi županu Borutu
Sajovicu, ki jim je omogočil brezplačno gostovanje v dvora-
ni Kulturnega centra Tržič. P. H.

Bistrica pri Tržiču 

Vmesni čas

Naslov nedavnega letnega koncerta simbolizira obdobje, ki
ga preživlja večina članic Ženskega pevskega zbora Kulturne-
ga društva Bistrica. Čeprav so v pokoju, so aktivne na kultur-
nem področju. Iz nekdanjega učiteljskega pevskega zbora s
širšo sestavo je nastal zbor, v katerem poje sedaj sedemnajst
pevk. Zbor že nekaj let vodi glasbeni pedagog Stane Bitežnik.
Kot je povedal zborovodja, največ pojejo slovenske ljudske
pesmi. V zadnjem obdobju so jim dodali arije iz znanih ope-
ret. Nastopajo na raznih prireditvah v tržiški občini. Za sa-
mostojni letni koncert 11. decembra so pripravili tudi nekaj
novosti. Tri skladbe je ženski pevski zbor zapel skupaj z Mo-
škim pevskim zborom Društva upokojencev Tržič. Gostje so
občinstvu prvič predstavili črnsko duhovno Globoka reka, v
kateri je bil solist Marjan Pančur. Nastopil je tudi pevski duet
Dejan Škrabelj in Barbara Korošec iz Lesc, Marja Bohinjec pa
je povezala program z besedo. S. S.

Tržič

Kurnikove značke
Na akademiji 11. decembra je ZKO Tržič podelila Kurnikove
značke dolgoletnim ustvarjalcem v ljubiteljski kulturi. Zlati
Kurnikovi znački sta prejela Janez Godnov za 40-letno delo
na gledališkem in pevskem področju in Franc Zupan za 30-
letno delo v pevskem zboru. Oba sta člana KUD Lom pod
Storžičem in nekdanja predsednika tega društva. Člani KD
Ignacij Hladnik iz Tržiča so dobili priznanja na jubilejnem
koncertu (o tem pišemo na 8. strani). Na prihodnjih prire-
ditvah društev bo prejel srebrno Kurnikovo značko Mirko
Rozman iz KUD Lom, bronasti Kurnikovi znački pa bosta
dobili Anja Bohinec iz KD Ignacij Hladnik in Urška Glavič iz
Folklorne skupine Karavanke. S. S.

Marinka Kenk Tomazin, Joži Ropoša in Tanja Ahačič 



10 Tržiški glas, četrtek, 24. decembra 2009

Zanimivosti

Praznična darila

Renata, Tina in Dejan Ulčnik: "Letos smo se 
odločili za obdarovanje otrok ob Miklavžu.
Obiskali smo Miklavža v Bistrici. Sorodniki 
prinesejo darila za božič, ko drug drugemu 
poklonimo malenkosti. Otroka sta vedno najbolj
vesela igrač."

Mojca in Tomaž Meglič: "Starši obdarijo naju 
in starejšega brata. Miklavž nam prinese 
drobnarije. Za božič se vedno zberemo doma 
in si izmenjamo darila. Ponavadi je v njih kaj
takega, kar potrebujemo. Tomaž je srečen, če
dobi rakete."

Lili in Marko Matović: "Pri nas darila niso 
draga. Mož Davor in jaz si voščiva ob rojstnih
dnevih. Sin Marko je majhen; dobi knjigo ali
oblačilo. Največ daril je za božič, saj praznujemo
s sorodniki. Takrat je tudi kakšen priboljšek."

Damjan, Marjana, Leja, Tim in Gal Meglič: 
"Čez leto je bolj malo daril. Decembra prineseta
darila Miklavž in dedek Mraz. Prvega čakamo
doma, kjer razdeli otrokom koristne igre. Drugi
razveseli otroke v službah, doma pa najina
starša." S. S.

Brigita Benedik

Tržič - Novoletni bazar so v
OŠ Tržič prvič priredili pred
tremi leti, idejo zanj je dala
Majda Šimić, socialna peda-
goginja. "Želeli smo požive-
ti december v našem kraju,
posebno praznično vzdušje
na šoli smo hoteli deliti tudi
z drugimi," je povedala Ši-
mićeva in še, "pri projektu
so sodelovali učenci, vsi za-
posleni na OŠ Tržič, podru-
žnicah v Lomu in Podljube-
lju in številni starši. Pridru-
žilo se nam je tudi Društvo
za zaščito živali Žverca. Za-
radi odličnega odziva učite-
ljev in učencev prireditev
postaja že tradicionalna."

"Novoletni bazar je name-
njen tudi spodbujanju krea-
tivnosti in solidarnosti na
naši šoli, saj bo šel zasluženi
denar v šolski sklad. Sklad
smo ustanovili letos, name-
njen pa je predvsem otro-
kom iz socialno ogroženih
družin," je dodal ravnatelj
Stane Grum.
Večino novoletnih okraskov,
čestitk, sveč in darilnih
vrečk so otroci z učiteljicami
izdelali v okviru tehničnega
dneva, ideje pa so začeli zbi-
rati že oktobra. Za bazar so
napekli tudi različne piškote
in slaščice. "Na likovni de-
lavnici smo naredili pujske
iz gline. Za njihovo izdelavo
smo porabili od pet do se-
dem ur, vendar smo pri tem
zelo uživali," je o pripravah
na bazar povedal Ian Polak
Rožac. "V jutranjem šol-
skem varstvu smo učenci od
prvega do petega razreda iz-
delovali različne novoletne
okraske, ki bodo krasili
mize v prazničnih dneh," je
dodal Blaž Georgiev. "Pri iz-
delovanju novoletnih izdel-
kov smo skušali uporabiti
čim bolj naravne materiale,
večino smo nabrali v goz-
du," pa je povedala Simona
Benedičič, učiteljica v podalj-
šanem bivanju, in poudari-
la, da so izdelki posebni
prav zaradi njihove univer-
zalnosti. Presenetili so tudi
učenci kozmetične delavni-
ce, ki so pod mentorstvom
Romane Turk izdelali narav-

no kozmetiko, pri tem pa
uporabili predvsem ognjič,
hibiskus, kari in ingver. "Iz-
delovali smo sence za oči in
lica, pripravili pa smo tudi
različne vazeline za ustni-

ce," je povedala Turkova. "S
prireditvijo sem zelo zado-
voljna in ponosna na vse, ki
so sodelovali pri njeni ures-
ničitvi," je ob koncu še deja-
la Šimićeva.

Praznično v OŠ Tržič
V želji, da bi otrokom pričarali čim bolj pravljični december, so v OŠ Tržič 3. decembra priredili 
tradicionalni novoletni bazar. Prireditve se je udeležilo veliko obiskovalcev. 

Brigita Benedik

Tržič - "Razstava me je pri-
jetno presenetila, nisem si
mislila, da bo tako zanimiva
in lepa," je ob odprtju pove-
dala Melanija Primožič, di-
rektorica Tržiškega muzeja,
in dodala, "zasluge gre pred-
vsem pripisati Zvonki Sta-
nič z Bleda, ki je vse razstav-
ljene pletenine napletla in
ob pomoči Marjete Šparovec
in Romane Gašpirc razstavo
sama oblikovala." Slednji
sta predstavili tudi nekaj
svojih izdelkov in sicer šiva-
no posteljnino, predpasnike
in različna pletena oblačila.
Zaradi prihajajočih novolet-
nih praznikov so številni iz-
delki tudi na prodaj.
Razstava Naj te pogrejem je
svoj naslov dobila po plete-
ninah, saj je bila zasnovana
s poudarkom na domači vol-
ni. "Volna velja za naravi
prijazno vlakno. Ko potrebu-
ješ, da te greje, te greje, lah-
ko pa te tudi hladi," je pove-

dala Staničeva, ki se s plete-
njem ukvarja že od malih
nog, in dodala, "menim, da
je razstava primerna času,
saj so babice včasih v tem
času pletle nogavice, dodale
zraven nekaj orehov in tako
obdarovale svoje vnuke v
prazničnih dneh." 
"Običajno razstave domače
in umetne obrti potekajo v
Kurnikovi hiši. Ker pa smo
na tej razstavi razstavili tudi
meščansko pohištvo, smo se
odločili za galerijo Vogal," je
še povedala Primožičeva in
dodala, da je eksponate iz
čevljarske in tekstilne obrti
restavriral Boštjan Meglič.
Med razstavljenim pohiš-
tvom je po mnenju Primoži-
čeve predvsem zanimiva
omara, stara več kot 200 let
in narejena v znani mizarski
delavnici Avgusta Primoži-
ča, na ogled pa so tudi plu-
car ali bakrena posoda za
gretje postelje, lesen poto-
valni kovček in ostalo meš-
čansko pohištvo. 

Pogrejte se v galeriji Vogal
V galeriji Vogal so 21. novembera odprli razstavo z naslovom Naj te pogrejem. Razstava združuje 
eksponate z začetka 19. stoletja in različne sodobne izdelke, odprta bo vsako soboto do konca leta.

Na razstavi je poleg pletenin na ogled malomeščansko 
pohištvo iz 19. stoletja. 

Za novoletni bazar so otroci naredili pujske iz gline. Delali
so jih pet do sedem ur. 

Za sladokusce so učenci napekli piškote in številne 
slaščice.

Sodelovali so učenci od 
prvega do devetega 
razreda, prodajali so 
novoletne okraske, darilne
vrečke, voščilnice in sveče. 
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Bistrica pri Tržiču 

Mleko tudi iz avtomata
Pri trgovskem centru Deteljica je Jožef Gašperlin postavil
mlečni avtomat, ki so ga predali namenu 19. decembra.
Kmet iz vasi Luže v občini Šenčur je že dober mesec prej
namestil avtomat v Kranju. V hlevu ima med 80 glavami
govedi 30 molznic, ki dajo okrog 1200 litrov mleka na dan.
Ker je bilo zaslužka pri prodaji mleka v zadrugo čedalje
manj, se je odločil za dokaj drago naložbo v avtomata.
Pričakuje, da bo prodal v Bistrici okrog sto litrov mleka na
dan, v avtomat pa ga lahko natoči več kot 250 litrov. Vsak
večer pripelje sveže naravno mleko, ki je hlajeno na štiri
stopinje. Kupci ga lahko natočijo v plastične steklenice iz av-
tomata. Po vsakem natakanju aparat sam razkuži iztočno
cev z vročo paro. Nekaj dni prej je začel delovati na tržnici v
Tržiču mlečni avtomat, ki ga oskrbuje kmetija Repečnik iz
Spodnjih Gorij. S. S.

Veliko srečnih in varnih dni v letu 2010 vam želi tudi AS-ova 
pooblaščena agencija Vedamix, d.o.o. iz Bistrice pri Tržiču!

Vedamix, d.o.o., Ste Marie-aux-Mines 15, Tržic, T: 04 5920 180, F: 04 5314 301
PE Kranj, Kidričeva cesta 2, 4000 Kranj, T: 04 2817 000, F: 04 2817 010

Cveto Zaplotnik 

Gozd - Njena življenjska
zgodba je pretresljiva, Kata-
rina je v treh mesecih ostala
brez dveh svojih najbližjih.
Odtlej sama živi in kmetuje
na gorsko višinski kmetiji v
Gozdu, pri večjih delih ji po-
maga sin, ki gospodari na
kmetiji v Podljubelju, od-
koder izvira tudi sama.
Kmetijsko gospodinjsko šo-
lo je obiskovala v Avstriji, po
poroki leta 1978 se je prese-
lila v Gozd, na moževo kme-
tijo, ki obsega enajst hektar-
jev gozda in sedem hektar-
jev kmetijskih zemljišč. Oba
z možem sta ob delu na
kmetiji delala še v tržiškem
Peku. Najprej je kot "prese-
žek" ostal doma mož, potem
ko je zbolel in je moral tudi
po trikrat na teden na diali-
zo, je službo pustila še Kata-
rina in se posvetila do-
mačim in kmetiji. Mož je po
dolgotrajni bolezni umrl v
letu 2006, tri mesece kasne-
je v prometni nesreči še 14-
letna hčerka. Življenje se ji
je obrnilo na glavo, na
kmetiji je ostala sama ... "Z

delom se motim, navzven
poskušam ostati trdna, a
znotraj boli. Dolgčas je, naj-
huje je ob nedeljah, prazni-
kih. V delovnih dneh sem
zvečer zmatrana in hitro za-
spim," pravi in poudarja, da

se je dela s traktorjem in
drugimi kmetijskimi stroji
naučila že prej. Na kmetiji
redi tri goveda in dvajset
ovc, pred petimi leti je v ok-
viru dopolnilne dejavnosti
registrirala peko kruha. "Še

ko sem bila doma, sem pri
mamini peki rada naredila
"svoj" hlebček, peke sem se
učila tudi v gospodinjski
šoli. Ko sem registrirala do-
polnilno dejavnost, sem za
to opremila posebno sobo in
postavila novo peč," pravi in
dodaja, da je petek dan za
peko. Takrat zamesi testo, iz
katerega potlej oblikuje
majhne hlebce. V peč jih
naenkrat lahko da največ
petnajst, običajno jih naredi
za dve peki. Ima stalne
stranke, predvsem iz Križev
in okolice. "Pri kruhu je de-
nar vsak teden, pri živini
najprej v pol leta, les pa ima
tako slabo ceno, da se ga ne
splača sekati," pravi Katari-
na, ki je aktivna tudi v trži-
škem društvu podeželskih
žena in v župnijski Karitas v
Križah. V okviru društva se
udeležuje predavanj, izle-
tov, tečajev in delavnic, v 
okviru Karitas obiskujejo 
ob božiču starejše, jih 
spomladi pogostijo, novem-
bra imajo dobrodelni kon-
cert ... Rada hodi v hribe, ob
dolgih večerih poseže tudi
po knjigi. 

Kmetuje in peče kruh
Med kmeticami, ki so se letos v Sloveniji potegovale za kmetico leta, je bila tudi Katarina Tomc iz Gozda.

Katarina med peko kruha
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Šport

Tekmovanje v šahu in streljanju v Jelendolu in
Tržiču ob občinskem prazniku
Prvo tekmovanje izmed osmih, ki so potekala v okviru ob-
činskega praznika, je bilo v Jelendolu 28. novembra 2009 in
sicer v šahu. Zmago je osvojil Arif Begulič, drugi je bil Franc
Škerjanc in tretji Boris Kogoj. Med seboj pa so se pomerile
tudi ženske, med katerimi je zmagala Mojca Zupan, druga
je bila Antonija Mohorč in tretja Nevenka Prašnikar. Nasled-
nji dan so izvedli tudi tekmovanje v streljanju, kjer je v mo-
ški konkurenci nad 60 let zmagal Blaško Klemenc, drugi je
bil Drago Uzar, na tretje mesto pa se je uvrstil Jože Hladnik.
V kategoriji od 50 do 60 let je zmago osvojil Mičo Dragiče-
vič, drugo mesto je osvojil Jože Romšak in tretje Henrik Per-
ko. V kategoriji od 40 do 50 let je slavil Marjan Mohorč, dru-
gi je bil Lojze Primožič in tretji Marko Meglič. V kategoriji do
39 let je prepričjivo zmagal Žan Dragičevič, drugi je bil Bošt-
jan Primožič in tretji Gorazd Kavčič. V najmlajši kategoriji
žensk do 40 let je zmagala Irena Golmajer, druga je bila
Martina Šmitek in tretja Barbara Rožič. V kategoriji do 50 let
je zmagala Antonija Mohorč, druga je bila Marjeta Primožič
in tretja Mojca Zupan. Drugo tekmovanje v šahu je poteka-
lo 2. decembra 2009 v Paviljonu v Tržiču. Tekmovanja se je
udeležilo devet šahistov, med katerimi je bil najboljši Rajko
Teran, drug Boris Kogo in tretji Štefan Gubič. B. D.

Rezultati s tekmovanja v kegljanju

Za praznik Občine Tržič 2009 je KK Ljubelj Tržič izvedel
kegljaško tekmovanje v kategoriji 120 lučajev za moške in
ženske. Tekmovanja se je udeležilo 26 tekmovalcev in devet
tekmovalk. Med tekmovalkami je potekal zagrizen boj, saj je
za prvakinjo odločal samo en kegelj. Majhne razlike so bile
tudi pri tekmovalcih. Za občinski praznik je nastopil tudi žu-
pan Borut Sajovic, ki pa ga letos ni najbolj ubogala krogla.
Drugače pa je bilo vzdušje na kegljišču prijetno in tekmoval-
no. V moški konkurenci je zmagal Jože Klofutar s 587 podr-
timi keglji, drugo mesto je osvojil Rado Rebolj s 558 podrti-
mi keglji in tretje mesto Marjan Mikolič, ki je podrl 553 keg-
ljev. V ženski kategoriji je zmagala Zaga Zibler s 526 podrti-
mi keglji, drugo mesto je osvojila Vera Ovsenek s 525 podr-
timi keglji, tretje mesto pa je zasedla Francka Ličar s 519 po-
drtimi keglji. E. Z.

Turnir trojk v košarki
Da atraktivnosti pod koši ne manjka, so pokazale sodelujo-
če ekipe na turnirju trojk v košarki, ki ga je 8. decembra
2009 na OŠ Bistrica organizirala Športna zveza Tržič. Na
tekmovanju je sodelovalo šest ekip. Nastopile so naslednje
ekipe: Dobri bobri, Rašica team, Strahinjci, FOV Kranj, Kro-
pa in X team. V finalu so se pomerile štiri ekipe in sicer za
tretje mesto ekipi Kropa in Rašica team, za prvo mesto pa
ekipi FOV in Dobri bobri. Po hudem boju za prvo mesto so
zmagali študentje ekipe FOV iz Kranja v postavi Rok Čeba-
šek, Jure Ramovš, Amir Mušič in Amil Midjan. Drugo 
mesto so osvojili že izkušeni člani ekipe Dobri bobri v po-
stavi Grega Gračnar, Rok Lipovec, Ožbe Kalan in Matej
Slatnar. Tretje mesto so osvojili člani ekipe Rašica team, za
katero so se borili Jože Pirnat, David Kokalj, Marko Vukovič
in Goran Žavbi. Najboljši v metu trojk in zabijanju je bil:
Rok Čebašek. Na občinskem prvenstvu v košarki za osnov-
ne šole je zmagala ekipa OŠ Križe, ki si je s tem zagotovila
nastop na področnem tekmovanju, ki bo 18. decembra v Ži-
reh. B. D.

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Vilma Stanovnik

Tržič - Od 12. do 28. februar-
ja 2010 bodo v Kanadi pote-
kale zimske olimpijske igre,
dobrih nastopov in odmev-
nih rezultatov na največjem
tekmovanju na svetu pa si
želijo tudi naši športniki.
Nekateri so olimpijske nor-
me za nastop že ujeli, drugi
so med kandidati, nekateri
bodo v naslednjih tednih še
imeli možnost, da se doka-
žejo in si zagotovijo pot v
Vancouver. 
Dva izmed tistih, od katerih
veliko pričakujejo v naši alp-
ski reprezentanci, sta zago-
tovo hitra Tržičana, Andrej
Jerman in Rok Perko (oba
SK Tržič). Izkušeni 31-letni
Jerman, ki se ponaša s kar
nekaj odličnimi uvrstitvami
na tekmah svetovnega poka-
la v smuku, superveleslalo-
mu in v kombinaciji, je na-
stopil že tudi na dveh olim-
pijskih igrah, leta 2002 v
Salt Lake Cityju in 2006 v
Torinu. Po letošnjem malce
slabšem začetku sezone je
iz tekmo v tekmo hitrejši in
morda bo v najboljši formi
prav na najpomembnejših
tekmah sezone, v Vancouv-

ru. Mlajši, 24-letni Perko,
nekdanji svetovni mladinski
prvak v smuku, se je v lanski
sezoni že približal najbolj-
šim smukačem na svetu, ne-
kaj točk je zbral tudi že v tej
zimi, prav olimpijske igre,
na katerih bo nastopil prvič

v karieri, pa so zanj še pose-
ben izziv. 
Priložnost za uvrstitev na
olimpijske igre imajo tudi
še nekateri drugi tržiški
smučarji (Gašper Markič,
Janez Jazbec,...), blizu na-
stopu je tudi skakalec Mitja

Mežnar, član NSK Trifix Tr-
žič. Prav tako je na seznamu
kandidatov za nastop v Ka-
nadi 23-letni nordijski kom-
binatorec Mitja Oranič, za
mesto v naši odlični deskar-
ski ekipi pa se bori tudi Žan
Košir.

Tudi Tržičani v 
Vancouver
Letošnja zima je tudi olimpijska, med slovenskimi aduti pa so tudi Tržičani, predvsem hitra Andrej
Jerman in Rok Perko.

Anton Meglič 

Lom pod Storžičem - Šport-
no društvo Lom pod Storži-
čem je v okviru praznovanja
občinskega praznika občine
Tržič organiziralo tekmova-
nje v streljanju z zračno pu-
ško. Udeležilo se ga je več kot
30 strelcev in strelk iz občine
Tržič. Tekmovanje je štelo
tudi za točke v tržiških šport-
nih igrah za sezono 2009/10.
Med moškimi je bil z 89 kro-
gi najboljši Anton Meglič iz
ekipe Modri dirkač, med žen-
skami pa članica Športnega
društva Lom Martina Šmitek
z 82 krogi. Priznanja je pode-
lil župan občine Tržič Borut
Sajovic.
V kategoriji moški nad 60
let je zmagal Franci Knific,
drugi je bil Blaško Klemenc
in tretji Drago Uzar. V kate-
goriji od 50 do 60 let je
zmago osvojil Anton Me-
glič, drugo mesto je osvojil
Henrik Perko in tretje Mičo
Dragičevič. V kategoriji od
40 do 50 let je slavil Zdene
Grdič, drugi je bil Borut Sa-

jovic in tretji Jože Tišler. V
kategoriji od 20 do 40 let je
prepričjivo zmagal Uroš Bo-
dlaj, drugi pa je bil Grega Ga-
šperlin. V najmlajši kategoriji
mladincev do 20 let je zmago
osvojil Žan Dragičevič, drugi
je bil Aleš Godnov in tretji
Urh Dragičevič.

Pri ženskah je v kategoriji
nad 50 let zmagala Milena
Dolčič, druga pa je bila Ma-
rija Kokolj. V kategoriji od
40-50 let je zmagala Mojca
Zupan, druga je bila Dragi-
ca Bertoncelj in tretja San-
dra Košnik. V najmlajši ka-
tegoriji žensk do 40 let je

prepričljivo zmagala Marti-
na Šmitek, druga je bila Bar-
bara Rožič in tretja Irena
Golmajer. Januarja pa se 
začne zimska liga v strelja-
nju. Prijavite se lahko na
meglican@siol.net ali na
Športno društvo Lom pod
Storžičem 43. 

Tekmovanje v streljanju 
z zračno puško

Od leve proti desni: Žan Dragičevič, Aleš Godnov in Urh Dragičevič.

Tržiška smučarja Andrej Jerman in Rok Perko sta dobre volje začela olimpijsko zimo. 
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Od leve proti desni: Zmagovalka Zaga Zibler, Mikolič 
Marjan, Vera Ovsenek, zmagovalec Jože Klofutar, Rado 
Rebolj in čepi Francka Ličar in Župan Borut Sajovic. 
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Vilma Stanovnik

Sebenje - Še mesec dni je
do enega največjih športnih
dogodkov na Gorenjskem,
saj k nam v drugi polovici
januarja prihajajo športniki
veterani iz vseh koncev sve-
ta, ki se bodo pomerili na
tako imenovanih Svetovnih
zimskih masters igrah. Igre
potekajo pod okriljem Med-
narodne organizacije za
masters igre (IMAG), ki de-
luje pod pokroviteljstvom
Mednarodnega olimpijske-
ga komiteja, zato bomo lah-
ko skupaj s tekmovalci ob-
čutili tudi del olimpijskega
vzdušja. Športniki veterani
se bodo merili v alpskem
smučanju (Kranjska Gora),
hokeju na ledu (Bled, Jese-
nice), biatlonu, teku na
smučeh (Pokljuka), dvoran-
skem nogometu (različna
prizorišča) ter smučarskih
skokih, ki bodo v Kranju in
Tržiču oziroma v Sebenjah. 
"Ker vemo, da je za takšen
športni dogodek pomemb-
no, da se dokažemo kot do-

bri organizatorji, smo v na-
šem nordijskem skakalnem
klubu s pripravami na tek-
movanje začeli že aprila.
Pri tem je treba omeniti vi-
soke zahteve za pripravo
skakalnice, zlasti ko gre za
varnost tekmovalcev. V
smučarsko skakalnem cen-
tru v Sebenjah dela že nekaj
časa potekajo, saj želimo
čim več narediti do novega
leta. Vemo, da nas lahko
preseneti odjuga, mi pa
moramo biti pripravljeni.
Sedaj nas čaka še podpis
dogovora z glavnim organi-
zatorjem, Si Sportom iz
Šenčurja," pravi nekdanji
smučarski skakalec in pred-
sednik organizacijskega od-
bora tekmovanja v Tržiču
Matija Stegnar. 
Smučarji skakalci bodo v Se-
benjah tekmovali na 25- in
50-metrski skakalnici. "Za
nas priprava tekmovanja po-
meni tudi precejšen logistič-
ni zalogaj, saj bo treba pri-
praviti parkirišča, garderobe
in ostalo ponudbo. K sreči
smo že izkušena ekipa orga-

nizatorjev, računamo tudi
na starše naših tekmovalcev,
nekaj pa bo treba najeti tudi
zunanjih izvajalcev, saj pri-
reditev poteka od ponedelj-
ka do četrtka, ko so mnogi v
službah. Prijave so sicer od-
prte še do 25. decembra, po
sedanjih podatkih pa bo na

manjši skakalnici nastopilo
okoli sto, na večji skakalnici
pa kar okoli sto trideset ska-
kalcev. Poleg tekmovalcev
pričakujemo tudi kar nekaj
njihovih spremljevalcev,
prav tako pa so vabljeni do-
mači navijači," tudi pravi
Matija Stegnar.

Skakalni veterani v Sebenjah
Gorenjska bo med 25. in 31. januarjem drugo leto gostila Svetovne zimske igre veteranov, del 
tekmovalnega duha pa bodo športniki iz vseh koncev sveta prinesli tudi v tržiško občino, saj se bodo
v Sebenjah merili v smučarskih skokih.

Maja Bertoncelj

Kranj - S plezalnimi dnevi v
Kranju se je v začetku de-
cembra končala letošnja se-
zona v športnem plezanju.
V točkovanju za državno pr-
venstvo so štele štiri tekme
(dvakrat Kranj, Tržič in
Škofja Loka). Pri članih so
smetano pobrali plezalci
Športno plezalnega odseka
Tržič, saj so osvojili prva tri
mesta. S tremi zmagami je
sezono na vrhu končal Kle-
men Bečan, drugi je bil Ma-
tej Sova, tretji pa Jure Be-
čan. Slednji je bil drugi še v
seštevku balvanskega pleza-
nja. V klubskem pokalu pa
so bili plezalci ŠPO Tržič če-
trti. Najboljši so bili plezalci
iz PK Škofja Loka.
Sicer pa je letošnjo plezalno
sezono med Slovenci zazna-
moval Klemen Bečan, ki je
uspešno nastopal tudi na
tekmah svetovnega pokala in
v skupnem seštevku končal
na devetem mestu, v kombi-
naciji pa je bil tretji. Njegov
mlajši brat Jure je bil v se-
števku najboljših športnih
plezalcev na svetu 27., Sova
pa 34. "Letošnja sezona je
bila sicer malce slabša kot
lanska, morda predvsem
zato, ker sem več pričakoval,
imel višje cilje, ki jih nisem
povsem uresničil. Vseeno pa
sem s sezono zadovoljen. Se-
daj bo nekaj počitka v toplih

krajih. To bo nekakšen ple-
zalni dopust, s pripravami
na novo sezono pa bom za-
čel po novem letu," je pove-
dal 27-letni Klemen Bečan.
Trojna zmaga v slovenskem
prvenstvu med člani je za tr-
žiški plezalni odsek velik us-
peh. "Klemen in Matej sta že
nekaj let v samem vrhu pri
članih, pa tudi Jure je svoje
uspehe med člani začel niza-
ti že kot mladinec. Smo pa
bili letos nekoliko manj
uspešni v klubskem pokalu.

Lani smo bili drugi, letos pa
četrti," je dejal Bogdan
Zdovc, predsednik ŠPO Tr-
žič. Resda so v klubu po
uspehih na prvem mestu
plezalci, prvič se je na stop-
ničke v skupni razvrstitvi z
drugim mestom v balvan-
skem plezanju med mladin-
ci povzpel tudi Miha Česnik,
uspešne pa so tudi plezalke,
predvsem v konkurenci ka-
detinj, kjer je bila Jerca Me-
glič v seštevku tekem za dr-
žavno prvenstvo prva v bal-

vanskem plezanju in druga v
težavnosti, Ana Veternik pa
četrta. V odseku imajo okrog
60 plezalcev, od tega 32 kate-
goriziranih, ki tekmujejo v
slovenskem prvenstvu. Nad
tržiškimi plezalci bdi osem
trenerjev, zanimanje za ple-
zanje pa je po besedah Zdov-
ca kar veliko. Vsako leto pri-
rejajo tudi tečaj plezanja. Na-
slednji bo spomladi in bo
nova priložnost za mlade ge-
neracije za spoznavanje z
osnovami plezanja. 

Tržičani najboljši v steni
Tržiški plezalci Klemen Bečan, Matej Sova in Jure Bečan so v skupnem seštevku državnega prvenstva
v športnem plezanju dosegli trojno zmago.

Klemen Bečan je bil tudi letos najuspešnejši slovenski športni plezalec. I Foto: Gorazd Kavčič

Matija Stegnar je predsednik organizacijskega odbora 
tekmovanja v Tržiču. I Foto: Tina Dokl

Stojan Saje

Sebenje - Malokomu je zna-
no, da je tržiški občinski
svetnik Peter Tomazin
uspešen podjetnik. Njegova
dejavnost je tesno povezana
s športom. V družbi Mana
Original v Žiganji vasi že de-
setletje izdeluje keramične
nalete za plastične skakalni-
ce. Doslej je naredil 42 takih
izdelkov, ki jih uspešno
uporabljajo na skakalnicah
po Evropi in v Ameriki.
"Na svetu so samo štirje iz-
delovalci keramičnih nalet-
nih smučin, med katere
sodi tudi moje podjetje. Gre
za drage izdelke, v katere so
vgrajeni visoko kvalitetni
materiali. Sestavni deli so
plod slovenske pameti.
Smučine so dolge od 20 do
sto metrov, zato traja njiho-
va izdelava do dva meseca.
Izkušnje s keramičnimi na-
letnimi smučinami so do-
bre. Uporabljajo jih tudi na
dveh skakalnicah v Sebe-
njah. Zaradi milih zim so v
Nemčiji začeli izdelovati
tako imenovano ledeno
smučino, ki približa zimske
pogoje na naletu skakalnice
v času brez snega. Doslej so
jih montirali na dveh skakal-

nicah v Nemčiji in eni na
Norveškem. Sam sem začel
razvijati nov model ledene
smučine pred enim letom.
Izdelal sem 60-metrsko le-
deno smučino, ki jo preiz-
kušamo na skakalnici v Se-
benjah. Osnova je hladilna
tehnika, ki jo je razvila firma
iz Petrovč. Po ceveh na smu-
čini se pretaka hladilna te-
kočina, ki pri - 9 stopinjah
Celzija ustvarja led. V dveh
urah je skakalnica nared za
skoke," je povedal Peter To-
mazin ob prvem preizkusu
naprave sredi novembra le-
tos.
Novo smučino, ki bo ostala v
Sebenjah do svetovnega pr-
venstva veteranov v skokih
januarja 2010, sta prva spo-
znala člana NSK Trifix Tržič
v državni reprezentanci.
Rok Zima je po skokih dejal:
"Občutek je boljši kot na ke-
ramiki. Zaradi boljše drsno-
sti je hitrost večja, zato je
možen start dva ali tri nalete
nižje." Mitja Oranič je do-
dal: "Te izboljšave pripomo-
rejo h kvalitetnim trenin-
gom. Skačemo lahko tudi
pri pozitivnih temperatu-
rah. Skočil sem trikrat, že
drugič brez vseh zavor. Ob-
čutek je bil izvrsten."

Preizkusili ledeno
smučino
Peter Tomazin iz Žiganje vasi je prvi pri nas 
izdelal ledeno naletno smučino. Prva sta jo
preizkusila Rok Zima in Mitja Oranič na 
skakalnici v Sebenjah.

Novo smučino sta dobro ocenila skakalca Mitja Oranič in
Rok Zima.

Peter Tomazin ob ledeni smučini, prvem takem izdelku v
Sloveniji.
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Razvedrilo, oglasi

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

Vsem našim strankam želimo vesele božične in novoletne 
praznike!

   Srečno 2010!

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

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

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

Brigita Benedik

Tržič - Veseli december se je
v Tržiču začel s koncertom
ansambla Zarja, ki je občin-
stvo ogrel s svojimi najbolj
poznanimi skladbami. Za
obilico smeha je poskrbel
Franc Pestotnik-
Podokničar, k veselemu
vzdušju pa so prispevali tudi
Veseli svatje, Veseli Gorenj-
ci in Korenine. Jadranske
melodije je zapela dalmatin-
ska klapa Lavanda. "Petnajst
let nekega ansambla ni
malo in zajema kar veliko
dela. Dokazali ste, da ste od-
lični glasbeniki, s svojo glas-
bo pa zagotovo prispevate k
bogati kulturni podobi Trži-
ča," je o Zarji povedal
Pestotnik-Podokničar. "Zelo
smo počaščeni, da smo bili
povabljeni na ta jubilej," so
dodali člani jezerskega an-
sambla Veseli Gorenjci, ki
so Zarji poklonili posebne
medalje. Za ganljiv trenutek
so poskrbeli otroci članov
Zarje, ki so se ob skladbi
Dvojčka staršem pridružili
na odru. Koncerta se je ude-
ležil tudi župan Borut Sajo-
vic z ženo. 
Ansambel Zarja je leta 1994
ustanovil Drago Primožič iz
Grahovš, harmonikar in

vodja skupine. Primožič je
najprej igral pri ansamblu iz
Škofje Loke, v veliki želji po
lastnem ansamblu pa je leta
1994 k sodelovanju povabil
kitarista Igorja Sokliča in bas
kitarista Mirka Rozmana. In-
štrumentalnemu triu se je
kmalu pridružila pevka So-
nja Primožič iz Jelendola, da-
nes ena izmed redkih pevk,
ki prepevajo v gorenjskem
dialektu. Bas kitaro in bari-
ton od leta 2008 igra Primož
Urbanec iz okolice Trstenika.

Ansambel že od vsega začet-
ka igra narodnozabavno
glasbo, kasneje so v svoj
program uvrstili tudi zabav-
ne skladbe. 
Prvo kaseto z naslovom
Šparovni Gorenc so izdali
leta 1997, čez pet let je sle-
dila njihova prva kompak-
tna plošča z naslovom Po-
vest o sreči. Doslej so izda-
li kaseto in dve kompaktni
plošči, za svoje skladbe pa
so prejeli številne pohvale
in nagrade.

Na glasbeni poti sta jim veli-
kokrat pomagala Franci Ša-
rabon in Franc Ankerst.
Med drugim sta sodelovala
pri njihovi pesmi Pod stari-
mi borovci, ki jim je leta
1998 v Števerjanu prinesla
nagrado za najboljšo vokal-
no izvedbo skladb. Ansam-
bel Zarja sodeluje na števil-
nih festivalih narodno za-
bavne glasbe po Sloveniji,
gostovali pa so tudi v Avstri-
ji, Nemčiji, Ameriki in Ka-
nadi. 

Ansambel Zarja ogrel
tržiško publiko
V petek, 4. decembra, je tržiški ansambel Zarja priredil jubilejni koncert ob petnajstletnici delovanja.
Koncert je napolnil Dvorano tržiških olimpijcev, nastopili so številni gostje.

Jubilejni koncert ansambla Zarja je napolnil Dvorano tržiških olimpijcev. I Foto: Gorazd Kavčič

Člani ansambla Zarja I Foto: Gorazd Kavčič

Občinstvo je nasmejal Franc Pestotnik-Podokničar.
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Nastopil je tudi jezerski ansambel Veseli Gorenjci. 
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Nagrajenci zadnje nagradne križanke, ki je bila objavlje-
na v Tržiškem glasu, so: Milena Krmelj, Danica Plajbes
in Olja Kuhar, vse iz Tržiča. Pravilno geslo je bilo: Glas je
priljubljen tudi v Tržiču. Nagrajenke so brisače prejele
po pošti. Čestitamo!
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Četrtek, 24. decembra, od 8. do 12. ure v atriju Občine

Tržič

Božični sejem; Turistično društvo Tržič in Občina Tržič

Sobota, 26. decembra, ob 17. uri v Domu krajanov Lom

Koncert fantovskega kvinteta Lom, Kulturno umetniško
društvo Lom pod Storžičem

Sobota, 26. decembra, ob 18. uri v cerkvi sv. Jerneja

Božično-novoletni koncert, ob 17. uri obisk dedka Mraza;
Krajevna skupnost Senično 

Sobota, 26. decembra, ob 19. uri v Dvorani tržiških

olimpijcev 

Božično - novoletni koncert Pihalnega orkestra Tržič z gostjo
Darjo Švajger; Pihalni orkester Tržič

Sobota, 26. decembra, ob 20. uri v Domu krajanov

Križe

Prednovoletni žur s skupinami MIT, Paraziti P13, Rock
Shock; Klub tržiških študentov

Nedelja, 27. decembra, ob 17. uri v cerkvi Marijinega

oznanjenja v Tržiču

Koncert "Slovenski Božič"; MePZ Ignacij Hladnik Tržič

Nedelja, 27. decembra, ob 17. uri v cerkvi sv. Janeza

Krstnika Kovor

Koncert MePZ Kovor 

Ponedeljek, 28. decembra, ob 10. uri v Domu Petra

Uzarja

Letni koncert "Veseli december"; MePZ Društva upoko-
jencev in KD Bistrica

Od ponedeljka, 28., do srede, 30. decembra, od 10. do

12. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja

Brezplačna počitniška delavnica za otroke: Vesela zima

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

Veselo silvestrovanje z ansamblom MAJ, Turistično društvo
Tržič in Občina Tržič

Četrtek, 7. januarja, ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta

Pretnarja

Ura pravljic

Sobota, 9. januarja, ob 19. uri v Domu krajanov v

Križah

Trikraljevski koncert Pihalnega orkestra Tržič

Sobota, 9. januarja, ob 17. uri na Zelenici - Triangel

Turno-smučarsko tekmovanje: 1. Vertikal race - Zelenica
2010; Državno prvenstvo Slovenije v vzponu; Turno-
smučarski klub Olimpik

Nedelja, 10. januarja, ob 6. uri izpred gasilskega

doma v Bistrici pri Tržiču

3. tržiški pohod v Dražgoše, Veteranske organizacije in Obči-
na Tržič

Četrtek, 14. januarja, ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta

Pretnarja

Ura pravljic

Torek, 12. januarja, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta

Pretnarja Tržič

Predstavitev knjige z naslovom Alpe, kot jih vidijo ptice,
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Občina Tržič

Četrtek, 21. januarja, ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta

Pretnarja

Ura pravljic

Petek, 22. januarja, ob 19. uri v Osnovni šoli Bistrica

Predavanje: Popotovanje od Pamirja do Baltistana: o vzponu
na Mutzagato in plezanju v odmaknjenih predelih Karakoru-
ma; Irena Mrak in Mojca Švajger

Sobota, 23. januarja, od 11. do 15. ure na Pokljuki

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

Četrtek, 28. januarja, ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta

Pretnarja

Ura pravljic

Od petka, 29., do nedelje, 31. januarja, pod Košuto

Začetni tečaj turnega smučanja s poudarki na varnem
gibanju v gorah v zimskih razmerah; Društvo gorske reše-
valne službe Tržič

Koledar prireditev december, januar

Super ideja za darilo!

Ličen darilni bon lahko prevzamete na 
Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju (nasproti
glavne avtobusne postaje), ga naročite po telefonu ali e-pošti.

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

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

Turistično društvo Tržič in Občina Tržič vabita

v četrtek, 31. decembra 2009, ob 21. uri
v atrij Občine Tržič na

Veselo silvestrovanje
z narodnozabavnim ansamblom Maj

Za lačne in žejne bodo z gostinsko ponudbo po 
ugodnih cenah poskrbeli zaposleni Gostilne Dobrča 

z Brezij pri Tržiču. V njihovem gostinskem paviljonu se
boste poleg ostale pijače lahko ogreli z odličnim 

kuhanim vinom, na voljo bo tudi ponudba jedi z žara.
Vabljeni v čim večjem številu!

BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT PIHALNEGA

ORKESTRA TRŽIČ

Sobota, 26. decembra 2009, ob 19. uri
v Dvorani tržiških olimpijcev

Gostja večera: Darja Švajger
Cena vstopnice: v predprodaji 5 evrov (TPIC Tržič),

na dan koncerta 6 evrov 

VLJUDNO VABLJENI!

Drago Zadnikar

Od 19. do 21. novembra
2009 je delegacija Občine
Tržič obiskala pobrateno
mesto Zaječar v Srbiji. Na-
men kratkega delovnega 
obiska je bil uskladiti termi-
ne in vsebino aktivnosti, ki
se bodo v naslednjem letu
odvijale v Zaječarju in Trži-
ču. Delegacijo sta toplo spre-
jela Dušan Mladenović, po-
močnik načelnice občinske
uprave Grada Zaječar, in
vodja protokola Srdjan Ru-
bežić. Naslednji dan sta v
prijetnem vzdušju delegaci-
jo sprejela tudi župan Obči-
ne Zaječar Boško Ničić in
namestnik župana dr. Sreč-
ko Nikolić. Ob prisotnosti
novinarjev je g. Ničić dobro-
došlo pozdravil delegacijo in
posredno župana in prebi-
valce Občine Tržič ter izrazil
zadovoljstvo ob ponovno
okrepljenih odnosih med
mestoma. V nadaljevanju
smo sprejeli tudi izhodišča
za obeležitev 30-letnice po-
bratenja med mestoma.
Med drugim smo se dogovo-
rili, da bodo vsebine aktiv-
nosti povezane predvsem s
športom, kulturo, turizmom
in kulinariko. Poseben po-
udarek bo namenjen sodelo-
vanju mladih, ki naj se kot

prihodnji nosilci sodelova-
nja pogovorijo o aktualnih
temah in možnostih sodelo-
vanja. Predstavniki obeh
mest so sklenili, da obeleži-
tev 30-letnice pobratenja ne
bo umeščena v okvir tradici-
onalnih prireditev v Zaječar-
ju in Tržiču. V prijetnejšem
delu službenega obiska smo
si ogledali mestni muzej;
mestno gledališče, obnovlje-
no s sredstvi pobratenega
mesta Monfalcone (Tržič) v
Italiji; Popovo plažo, kjer se
odvijajo razne prireditve v
poletnih mesecih; bližnja na
novo zgrajena igrišča za od-
bojko, badminton, košarko
in mini golf s parkom;
športna igrišča na obrobju
mesta; novo zgrajeno smu-
čišče z možnostjo zasneže-
vanja in nočno smuko, na
katerega so posebej ponos-
ni. Obiskali smo tudi rim-
sko palačo iz konca 3. oz. za-
četka 4. stoletja v neposred-
ni bližini Zaječarja, ki je pod
zaščito Unesca, imenovana
Romuliana, z edinstvenimi
branilnimi stolpi in notra-
njo ureditvijo ter mavzoleji,
ki ležijo v neposredni bliži-
ni. Obisk delegacije Tržiča
je bil zelo aktualen in medij-
sko odmeven v tiskanih, ra-
dijskih in televizijskih medi-
jih.

Priprave na praznovanje
30-letnice pobratenja
Tržiča in Zaječarja
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tržiški glas
Tržiški glas, četrtek, 24. decembra 200916

Zaradi inventure odprto
Na akademiji ob prazniku občine Tržič so se predstavile uspešne kulturne skupine. Kulturni program je pripravil David Ahačič iz Križev.

Mladi trobentač Žiga Jan Krese je zaigral tržiško in slovensko himno. I Foto: Stojan Saje Otroška gledališka skupina POŠ Podljubelj je zaigrala Modro vrtnico. I Foto: Stojan Saje

Odrasli igralci in Otroška gledališka skupina POŠ Lom v vlogi delavcev I Foto: Stojan Saje Mladinska folklorna skupina Karavanke v postavitvi Ptički Saše Meglič I Foto: Stojan Saje

Igralci Klemen Božnik, Janez Kikel, David Ahačič in Marina Bohinc I Foto: Stojan Saje Odrasla folklorna skupina Karavanke in Pršva sva u Trž'č Metke Knific I Foto: Gorazd Kavčič




