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INTERVJU AKTUALNO ZANIMIVOSTI ŠPORT

Prostovoljci 
za zgled vsem
Tržiški župan Borut Sajovic
je predstavil prizadevanja za
sprejem večjega števila vpi-
sanih otrok v vrtce. Sprego-
voril je o pomenu prostovolj-
stva in o aktualnih proble-
mih v občini.

Šola dobrih 
glasbenikov
Ob šestdesetletnici dela
Glasbene šole Tržič se lahko
pohvalijo z zavidljivimi uspe-
hi učencev. Za jubilej pri-
pravljajo več koncertov. Sre-
di maja bo nastopil Šolski
zabavni orkester.

Ponosni na odlične
športnike
V tržiški občini ne manjka
odličnih športnikov in šport-
nic. Za uspehe v lanskem
letu je naslov najboljšega
športnika Tržiča že četrto
leto zapored osvojil smučar
Andrej Jerman.
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Stojan Saje

Tržič - Drugi majski konec
tedna poteka v Tržiču prire-
ditev z najdaljšo tradicijo pri
nas in velikim zanimanjem
zanjo. Letos bodo 8. in 9.
maja že 38. Mednarodni
dnevi mineralov, fosilov in
okolja, ki bodo spet privabili
številne poznavalce, zbiralce
in občudovalce dragocenosti
iz narave. Organizatorji iz
Turističnega društva Tržič,
Društva prijateljev minera-
lov in fosilov Slovenije ter
Občine Tržič so tudi tokrat
poskrbeli za obsežen pro-
gram. Slovesnost ob odprtju
razstave bo za povabljene
goste danes ob 20. uri v
Dvorani tržiških olimpijcev.
Tam bo v soboto in nedeljo
prodajni sejem mineralov,
fosilov, okrasnih in zdravil-
nih kamnov ter nakita. Ob
stojnicah pričakujejo več kot
65 razstavljavcev iz trinaj-
stih držav, med katerimi
bodo prvič zbiralci iz Indije,
Maroka in Francije. Posebni
gost bo Muzej premogovniš-
tva Slovenije iz Velenja, ki
bo predstavil Skok čez kožo,
rudarski sprejem novincev.
Prirodoslovni muzej Slove-
nije bo v sodelovanju z Gor-

njesavskim muzejem Jese-
nice in Astronomskim druš-
tvom Orion postavil na
ogled meteorit Jesenice z
Mežakle. Bogate najdbe mi-
neralov in fosilov bodo pred-
stavili člani Društva prijate-
ljev mineralov in fosilov iz
raznih delov države. V stro-
kovnem delu bodo sodelova-
li tudi Raziskovalno geolo-
ško društvo iz Ljubljane ter
geološka krožka Kamenkost
iz OŠ Komenda Moste in

Bobovec iz OŠ Staneta Ža-
garja Lipnica. Za obiskoval-
ce bodo zanimive ustvarjal-
no-izobraževalne delavnice.
V eni od njih bodo učenci in
mentorji iz POŠ Podljubelj
prikazali kiparjenje z lojev-
cem, dijaki Biotehniškega
centra Naklo bodo prvič
predstavili naravovarstveni
program, kamnoseki iz
družbe Marmor Hotavlje pa
bodo ročno klesali in obde-
lovali kamen. Vrsta prilož-

nosti za ustvarjanje z razni-
mi naravnimi materiali bo
še v drugih delavnicah.
Obiskovalce razstave v Tržiču
bodo popeljali na oglede za-
nimivosti v okolici. Nepozab-
no doživetje za vsakogar sta
ogleda Dovžanove soteske v
Dolini in Antonovega rova v
podljubeljskem rudniku. Do-
mačini bodo prvič organizira-
li vodene kolesarske izlete,
radi pa bodo razkazali tudi
znamenitosti v mestu.

Minerali in fosili 
spet v Tržiču
Danes zvečer bodo v Tržiču odprli 38. prireditev MINFOS. Razstava mineralov in fosilov bo na ogled
v soboto in nedeljo, ob njej pa bo veliko zanimivega za obiskovalce.

Stojan Saje

Tržič - Konec leta 1903 je v
Tržiču zaživelo društvo So-
kol. Dejavnost društva so
podpirali meceni. Eden ta-
kih je bil inženir Karel Po-
llak, ki je podaril društvu
zemljišče. Na njem je bilo
od leta 1905 gradbišče za
novi sokolski dom.
Slovesnost ob odprtju doma
je bila 27. februarja 1910, ko
je zbranim govoril starosta
Matija Marinček. Del spo-
minov na nekdanje delova-
nje so v brošuri Od sokol-
skega društva do Športnega
društva Tržič ob stoletnici
ustanovitve društva Sokol v
Tržiču strnili njegovi člani
Janez Kališnik, Zora Konič,
Draga Koren, Ivanka Ude in
Slavka Meglič. K temu sta
Antonija Marin in Jože Klo-
futar dodala opis dejavnosti
do leta 2003, ko so se ob
orodni telovadbi uveljavili
drsanje in hokej, sankanje,
smučanje, rokomet, keglja-
nje in plavanje. Letno kopa-
lišče v Tržiču, ki ponuja edi-

no možnost za vodno rekre-
acijo doma, je še vedno v 
lasti Splošnega športnega
društva Tržič. Njegova glav-
na skrb pa je zadnja leta
usmerjena v vzdrževanje in
obnovo Sokolnice.
"Stavba je spomeniško zašči-
tena. Zato smo prosili Zavod
za varstvo kulturne dedišči-
ne za mnenje, kaj je treba
upoštevati pri njeni obnovi.
Nujna je namreč zamenjava
oken, obnova fasade in izde-
lava nove strehe. V notranjo-
sti moramo zamenjati pod v
telovadnici, obnoviti sanita-
rije in prepleskati vrata ter
ograjo balkona. Do decembr-
ske proslave ob stoletnici bi
radi vsaj delno polepšali
dom. Nekaj denarja zbere-
mo z najemnino za gostin-
ski lokal na kopališču, del ga
prispeva Občina Tržič, priča-
kujemo pa tudi pomoč do-
brotnikov. S skupnimi moč-
mi bomo postopno obnovili
dom, ki so ga zgradili Soko-
li," je dejala Metka Kolevski,
tajnica Splošnega športnega
društva Tržič.

Sokolski dom bo lepši
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Nagradili najlepše 
domove
Turistično društvo Tržič je
podelilo priznanja za hiše, ki
so jih lani izbrali za najlepše.
Absolutna zmagovalca sta
Simona in Andrej Zupan s
Slapa. Lastniki veseli pozor-
nosti.

Vaščani Leš
predani gasilstvu

Prostovoljno gasilsko društvo Leše
praznuje 110-letnico delovanja. 
Ob jubileju je dobilo srebrni znak
Civilne zaščite Slovenije. 
Končujejo prizidek k domu.
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Kipar, zvest
lesu od malega

Vinko Ribnikar iz Tržiča je ob
očetu spoznal rezbarjenje lesa.
Izučil se je za mizarja in šele
nato postal kipar. 
Retrospektivna razstava ob
njegovi 80-letnici.
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Napis spominja, da je Sokolnica v Tržiču stara že sto let.

38. MINFOS - Mednarodni dnevi 
mineralov, fosilov in okolja
V soboto in nedeljo, 8. in 9. maja 2010, Turistično društvo
Tržič, Občina Tržič in Društvo prijateljev mineralov in fosi-
lov Slovenije v Dvorani tržiških olimpijcev spet gostijo lju-
bitelje, poznavalce in znanja željne, ki jih družijo skrivno-
sti zemlje. Letošnji MINFOS je posebej posvečen razkriva-
nju lepot mineralnega sveta in pestrim fosilnim najdbam
umirjene Zgornje Savinjske doline in gospodarsko zelo
razgibane Šaleške doline. Posebna zanimivost 38. Minfosa
je meteorit Jesenice z Mežakle!
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Priznanja

Stojan Saje

Tržič - Številni vedo, da je
prim. mag. Iztok Tomazin
direktor Zdravstvenega
doma Tržič. Doktor medici-
ne in specialist splošne me-
dicine je že vrsto let najbolj
aktiven zdravnik pri reševa-
nju v gorah. Doma se udeleži
do trideset akcij GRS na leto,
na odpravah v tujih gorah pa
ob nesrečah pomaga tujcem.
"Mlad sem se začel ukvarja-
ti z alpinizmom. Tržiški al-
pinisti smo leta 1976 poma-
gali gorskim reševalcem, ki
so iskali zasute učence in
učitelje v snežnem plazu na
Zelenici. To je bila huda iz-
kušnja. Ker sem bil odločen
za študij medicine, sem še
naprej želel pomagati. Leta
1977 sem vstopil v postajo
GRS Tržič. Kmalu sem po-
stal gorski reševalec in reše-
valec-letalec. Po letu 1983
sem se kot zdravnik vključil
v medicinsko delo. Pet let
sem vodil komisijo za medi-
cino GRS Slovenije. V njej
sem skrbel za razvoj medi-
cinske doktrine, opremlja-
nje in strokovno usposablja-
nje. Še vedno sem član
zdravniške komisije pri slo-
venski zvezi in zdravnik po-

staje GRS Tržič. Med vsemi
zdravniki opravim največ re-
ševanj, približno pol s heli-
kopterjem. Blizu deset let

sem delegat slovenskih
zdravnikov v mednarodnem
združenju gorskih reševal-
nih organizacij IKAR, kjer

sem vodja projekta priprave
smernic za helikoptersko re-
ševanje v svetu. Dopolnitve
in novosti redno objavljamo
v strokovni literaturi. Že ne-
kaj let sem tudi sodelavec
Gorske reševalne službe Hr-
vaške," je opisal Iztok To-
mazin svoj prispevek pri
delu in razvoju gorskega re-
ševanja.
Na mnogih reševanjih je do-
živel več osebnih težkih pre-
izkušenj. Bil je v skupini
zdravnikov, ki so se soočili s
tragedijo med vajo gorskih
reševalcev na Okrešlju. Po-
zneje je med oskrbo v heli-
kopterju je umrl ponesreče-
ni Marko Čar, njegov sople-
zalec in spremljevalec pri
smučanju v gorah. Zelo ga je
prizadelo, ko se je lani po-
nesrečil prijatelj Filip Bence,
da mu ni mogel več pomaga-
ti. "Nobeno priznanje ni taka
nagrada, kot je rešen, dobro
oskrbljen in ozdravljen po-
nesrečenec. Gorski reševalci
smo dan in noč v pripravlje-
nosti pomagati. Zdravniki
smo na razpolago tudi za
druge postaje GRS. Za trži-
ško društvo GRS lahko re-
čem, da je eno najbolj uspo-
sobljenih v državi," je dejal
Iztok Tomazin.

Zdravnik, ki pomaga v gorah
Doktor Iztok Tomazin je prejel srebrni znak Civilne zaščite za delo in razvoj pri reševanju 
ponesrečencev v gorah. Več od priznanj mu pomenijo rešena življenja.

Stojan Saje

Tržič - Janez Primožič iz Ži-
ganje vasi je postal leta 1984
alpinist. Ugotovil je, da je v
gorah sposoben več kot ple-
zati. Želel je pomagati dru-
gim, ki se znajdejo v nesreči.
Leta 1989 je vstopil v postajo
GRS Tržič, ki jo je takrat vo-
dil Tone Kralj. On ga je veli-
ko naučil o tehniki reševa-
nja, soplezalec Filip Bence
pa mu je pomagal do boljše
kondicije in pripravljenosti
za akcije. Hitro je sprejemal
znanje in že leta 1995 opra-
vil izpit za inštruktorja Gor-
ske reševalne službe.
"Z veseljem sem se lotil
vzgoje mladih reševalcev.
Več kot dva mandata vodim
inštruktorje GRS v Tržiču,
sem pa tudi član upravnega
odbora društva. Kot diplo-
mirani zdravstveni tehnik
povezujem poklicno delo z
reševalnim. V društvu in na
Gorenjskem sodelujem pri
organizaciji tečajev prve me-
dicinske pomoči za reševal-
ce. V komisiji za alpinizem
Planinske zveze Slovenije
skrbim kot alpinistični in-
štruktor za vzgojo kandida-
tov za inštruktorje. Sem tudi
poklicni gorski vodnik z li-
cenco. Veliko časa posve-

čam dejavnostim v gorah,
med katerimi je v ospredju
reševalno delo. Desetletje
sem reševalec-letalec, zato
sem večkrat tudi na zelo za-
htevnih akcijah. Čeprav je
delo nevarno, nihče ne po-
misli, da bi ne bi šel reševat.
V našem društvu vlada tova-
rištvo in zaupanje. Največ je
vredno prav spoznanje, da
reševalci vedno pridejo po-
magat v nesreči. To sem do-
živel tudi sam," je povedal
Janez Primožič in dodal:
"Lepo je, da tudi drugi ceni-
jo naše delo. Gorska reševal-
na služba posredno sodeluje
s Civilno zaščito, zato cenim
njeno priznanje."

Reševalec in inštruktor
Janez Primožič je dobil bronasti znak Civilne 
zaščite za delo v GRS Tržič, helikoptersko 
reševanje in vzgojo mladih.

Janez Primožič

Stojan Saje

Leše - Gasilska zveza Slove-
nije je že lani predlagala, naj
nagradijo društvo iz Leš s
priznanjem Civilne zaščite.
V arhivu PGD Leše je zapi-
sano, da so društvo ustano-
vili leta 1900, zato so načrto-
vali praznovanje letos. Šele
pozneje so odkrili, da drugi
pisni viri res omenjajo na-
stajanje gasilstva v vasi leta
1899. Takrat se je šest do-
mačinov odločilo sestaviti
gasilsko desetino.
"Po 110 letih se v Lešah lah-
ko pohvalimo, da je v gasil-
skih vrstah večina krajanov.
Med več kot 180 člani je ena-
indvajset operativnih gasil-
cev, dvajset dejavnih članic,
mešana skupina dečkov in
deklic ter desetina mladine.
Odraslim gasilcem poveljuje
Valentin Lunar, ki mu po-
maga pri delu z mladino
podpoveljnik Tomaž Razin-
ger. Zadnja leta smo imeli
največ dela s pomočjo ob na-
ravnih nesrečah. Požarov ni-
mamo veliko; lani ni bilo no-
benega, letos pa smo gasili le
travniški požar. Gotovo pri-
pomore k temu obsežno pre-
ventivno delo, od pregledov
dimnikov in ročnih gasilnih

aparatov do udeležbe vašča-
nov na vajah in dnevih odpr-
tih vrat. Ponosni smo na tek-
movalne uspehe; leta 2007
smo osvojili pokal za najbolj-
še društvo na tekmovanju
Gasilske zveze Tržič," je de-
jal Cveto Krč, predsednik
PGD Leše. Pohvalil je tudi
prizadevnost pri gradnji pri-
zidka h gasilskem domu. Iz-
tok Brlek in Igor Boštnar sta
vedno zraven.

Leta 2006 so naredili izkop.
Prihodnje leto so zgradili
prizidek do druge plošče,
predlani je dobila stavba
streho, lani so vgradili stavb-
no pohištvo in se lotili insta-
lacij, letos pa po urejanju
okolice načrtujejo izdelavo
fasade in ureditev notranjo-
sti. V pritličju bodo poleg
orodišča sanitarije in kuril-
nica, v nadstropju pa sejna
soba, kuhinja in pisarna.

Dovolj prostora bo tudi za
krajevno in agrarno skup-
nost, ki sta priskočili na po-
moč skupaj z Občino Tržič
pri izvedbi okrog sto tisoč
evrov vredne naložbe. Pove-
čani dom bi radi odprli 4. ju-
lija, ko bo v Lešah gasilska
parada in slavje ob 110-letni-
ci gasilstva. Začeli ga bodo
že 2. julija s slavnostno sejo
in dan zatem z gasilsko vajo
in veselico.

Vaščani Leš predani gasilstvu
Prostovoljno gasilsko društvo Leše praznuje 110-letnico delovanja. Ob jubileju je dobilo srebrni znak
Civilne zaščite.

Stojan Saje

Tržič - "Presenečen sem, da
me je Ministrstvo za notra-
nje zadeve predlagalo za to
priznanje. Dobil sem ga že
po upokojitvi. Doma sem z
Jesenic, leta 1979 pa sem
prišel v Tržič in začel delati v
postaji nekdanje milice. Iz-
šolal sem se za vodnika služ-
benih psov. Z Baskom sva
opravila izpite in posvetila
reševanju iz snežnih plazov.
Bil sem član gorske enote, ki
je več nalog po osamosvojit-
vi. Usposabljal sem se za re-
ševanje s helikopterjem in
pridobil naziv policist-
letalec. Ob delu v policiji
sem sodeloval v gorski reše-
valni službi," je povedal Mat-
jaž Kos po podelitvi prizna-
nja Civilne zaščite, ki je prvo
te vrste zanj.
Nagrajenec je aktiven v po-
staji GRS Tržič. Vanjo se je
vključil leta 1981 in čez tri
leta opravil izpit za gorskega
reševalca. Od takrat je sode-
loval na mnogih reševanjih,
redno se je udeleževal uspo-
sabljanj, s strokovnim zna-
njem pomagal alpinistom in
gornikom ter opravljal de-
žurstva na raznih priredit-
vah. Je član upravnega odbo-
ra GRS Tržič in tudi tajnik

društva. Zadnji mandat je
posebej aktiven v Gorski re-
ševalni zvezi Slovenije, kjer
sodeluje pri delu Komisije za
reševanje iz plazov. Kot vod-
nik reševalnih psov je v po-
moč članom Kinološkega
društva Storžič pri iskanju
pogrešanih oseb na težko do-
stopnih krajih. "Lani sem bil
na enajstih akcijah GRS Tr-
žič od sedemnajstih. Najtež-
je je takrat, ko ponesrečen-
cem ne moremo več poma-
gati. Na iskanjih smo s po-
močjo psov uspešno našli ve-
liko ljudi in jih rešili," je izja-
vil upokojeni policist, ki pa je
še vedno dejaven gorski reše-
valec in navdušen kinolog.

Policist in reševalec
Matjaž Kos iz Tržiča je prejel bronasti znak Civilne
zaščite za policijsko delo s službenim psom in
iskalne akcije.

Matjaž Kos

Cveto Krč s priznanjem CZ in pokalom za najboljše društvo v občini leta 2007

Iztok Tomazin, zdravnik in gorski reševalec / Foto: Mirko Kunšič
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Stojan Saje

Letos se je precej povečal
vpis predšolskih otrok v trži-
ške vrtce. Kako bo Občina
Tržič ukrepala, saj so zmog-
ljivosti vrtcev premajhne?
"Sprejem otrok v tržiške vrt-
ce zadnja leta raste. Več je
rojstev, po drugi strani pa se
tudi starši pogosteje odločajo
za vpis otrok v vrtce. Prvo se
pozna tudi pri izplačilih, ki
jih občina namenja staršem
ob rojstvu prvega otroka. Pre-
segamo številko sto petdeset
na leto. Osnovni problem je,
da imamo v šolskem letu
2010/2011 rekorden vpis.
Vrtci naj bi sprejeli več kot
520 otrok. Ker za vse ni pros-
tora, iščemo rešitve. Dve eno-
ti za najstarejše otroke bosta
v OŠ Tržič, ena pa v OŠ Bis-
trica. Poln bo tudi vrtec v
Lomu. Problem je v Križah,
kjer je vpis najmlajših otrok
večji za dva oddelka, v šoli pa
ni možnosti za to. Občinski
svet smo že seznanili z na-
mero, da bi v proračunu za-
gotovili dodaten denar za vrt-
ce. Predlagali bomo, da ob
vrtcu Križe postavimo dve
modularni enoti, kjer naj bi
sprejeli otroke jeseni. Ta reši-
tev bo začasna zaradi gradnje
prizidka k šoli."

Občina zelo podpira delo
prostovoljcev v raznih organi-
zacijah. Katere naložbe boste
pomagali uresničiti in kako
nagrajujete posameznike?
"Tržiška občina ima 16 tisoč
prebivalcev, ki se vključujejo
v številna društva. Športnih
društev je več kot trideset,
kulturnih štirinajst, gasilskih
devet, dve planinski in eno
gorsko reševalno, kinološko
in še vrsta drugih. Vsa druš-
tva zelo prispevajo h kvaliteti
življenja v občini. Posebnost
so gasilci, ki najpogosteje re-
šujejo človeška življenja in
premoženje. Zato smo vese-
li, da letos končujemo pove-
čanje gasilskega doma v Kri-
žah, za kar bo občina prispe-
vala okrog sto tisoč evrov, ga-
silci pa še več in obilico pros-
tovoljnega dela. Poleti bo
končana obnova gasilskega
doma v Lešah, kjer so doma-
čini zbrali precej denarja.
Občina bo letos dodala še
dvajset tisoč evrov, da bo na-
ložba končana ob 110-letnici
društva. Zadnja leta smo
uspeli kupiti kar tri orodna
vozila. V Lomu, kjer smo po-
magali tudi pri obnovi doma,
bodo dobili junija novo vozi-
lo, vredno okrog 80 tisoč ev-
rov. Tržiški gasilci bodo 15.
maja slovesno predali name-
nu najmodernejše tehnično
reševalno vozilo, ki je vredno
več kot 200 tisoč evrov. Sami

so uredili sanitarije v domu
in uredili parkirišče, ki bo
primerno za vaje.
V štirih letih bo občina vloži-
la več kot sto tisoč evrov v
gradnjo nove koče na Zeleni-
ci. Blizu 50 tisoč evrov smo
uspeli dobiti iz razpisa za
čezmejno sodelovanje za
opremo koče, kjer bo nastal
tudi gorniški izobraževalni
center. Skupaj s PD Tržič
smo se prijavili na razpis mi-
nistrstva za gospodarstvo za
obnovo planinskih domov.
Koča na Zelenici bo letos do-
končana in odprta. Tudi na
področju športa gremo
uspešno naprej. V Lomu je
že zgrajeno igrišče ob šoli,
na Ravnah pa so postavili
konstrukcijo za pokrito dvo-
rano nad baliniščem. Konču-
jemo tudi urejanje lastništva
za kegljišče v Tržiču. V nove
prostore se je že preselil Pi-
halni orkester Tržič, Društvo
invalidov pa bo prostore od-
kupilo.
V aprilu, ki je mesec prosto-
voljstva, je občinska uprava
poslala v Ljubljano predloge
za podelitev priznanj več po-
sameznikom. Med njimi so
poveljnik Gasilske zveze Tr-
žič Jani Žlindra, predsednica
Društva invalidov Tržič Marta
Mesarek, Marija Janc iz Pod-
ljubelja, ki z možem Franci-
jem že več kot štirideset let
skrbi za podružnico Rdečega
križa, pa umetnik Vinko 
Hlebš, ki je daroval društvom
veliko del za prodajo na do-
brodelnih prireditvah."

Občina dalj časa rešuje teža-
ve z lastništvom smučišča
Zelenica in praznimi prosto-
ri na mejnem prehodu Lju-
belj. Kaj je novega pri tem?
"Podljubelj in Ljubelj imata
posebno mesto v tržiškem

turizmu, ki se je tam začel
razvijati v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja. Žal je za-
mrl zaradi zaprtja hotela
Kompas in gostinskih objek-
tov. Pred dvema letoma so
hotel oživili najemniki, od-
prli bomo kočo na Zelenici,
novi lastniki pa so obnovili
objekt TGT v Podljubelju.
Za smučišče Zelenica je bis-
tvenega pomena ureditev
lastništva, če hočemo tam
karkoli obnoviti. Po treh le-
tih tožarjenj na sodišču je
Občina Tržič postala lastnik
zemljišč, žičnic, vstopno-
izstopnih postaj in transfor-
matorjev na Zelenici, a po-
stopek še ni končan. Z Druž-
bo za upravljanje z državnim
premoženjem smo se dogo-
vorili, da bo občina pridobila
del dostopne ceste in parki-
rišča ob hotelu. Direkcija za
državne ceste nas je pred
dnevi obvestila, da bodo v
dveh mesecih izbrali izvajal-
ca za 350 tisoč evrov vredno
investicijo na Ljubelju. Nare-
dili bodo nov priključek za
cesto na stari prelaz Ljubelj,
porušili montažne objekte
bivše carinarnice in policij-
ske postaje ter obnovili ploš-
čad s sodobno prometno
ureditvijo in parkirišči."

Po mestu in okolici je še ve-
liko gradbišč zaradi obnove
komunalnih napeljav. Kakš-
ne težave imajo zato prebi-
valci, pa kako jih prenašajo?
"Moram reči, da sem z razu-
mevanjem, podporo, potrp-
ljenjem in solidarnostjo ob-
čank in občanov pri največji
investiciji v zgodovini obči-
ne zadovoljen. Na njih sem
zato tudi ponosen. Seveda
so posamezni odseki, kjer
zaradi jam v cesti, prahu,
oteženih dostopov do hiš in

težav s parkiranjem izbruh-
ne kakšna iskra in nezado-
voljstvo. Večina le vidi, da se
trudimo za nadaljevanje in
končanje del. V številnih
krajih bomo dobili najsodob-
nejšo komunalno infra-
strukturo. Dela potekajo v
skladu s terminskimi plani.
Redno zagotavljamo tudi de-
nar v občinskem proračunu.
Želimo, da bi država in 
Evropa odobrila nekaj po-
daljšanja za izkoriščanje de-
narja iz obeh virov. Vseeno
delamo z nezmanjšanim
tempom. Aprila je začela po-
skusno obratovati Centralna
čistilna naprava Brezovo.
Končana so dela v Podljube-
lju, spodnjem delu Bistrice,
v Kovorju in proti Zvirčam,
okrog vodnega zbiralnika
Pilarna pa je potrebna le še
zunanja ureditev. Največ te-
žav je na Trgu svobode v Tr-
žiču, kjer delajo še zadnje
hišne priključke. Del tega
projekta, ulico Balos so že
asfaltirali. Do septembra bo
urejena glavna ulica do cer-
kve sv. Andreja. Nato čaka
na ureditev še 300-metrski
odsek ceste od cerkve na-
prej. Blejska ulica in naselje
Za Virjem sta sestavni del
projekta iz razpisa regij, kjer
naj bi gradnje stekle to je-
sen. Podobno je s projektom
kanalizacije Žiganja vas, Se-
benje, Snakovo, ki se bo na-
daljeval tudi prihodnje leto.
Pri kohezijskem projektu
dela pospešeno nadaljujejo
v Pristavi, Retnjah in na Bre-
gu. Med slednjima naselje-
ma bodo v dveh mesecih as-
faltirali novo cesto. Po kon-
čani gradnji komunalnih
napeljav bodo torej velika
pridobitev tudi številne ob-
novljene ceste, ki so bile že
prej zelo slabe."

Prostovoljci 
za zgled vsem
Tržiški župan Borut Sajovic je predstavil prizadevanja za sprejem večjega števila vpisanih otrok v vrtce.
Spregovoril je o pomenu prostovoljstva, ki ga zelo podpirajo. Opisal je tudi aktualne probleme v občini.
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Župan Borut Sajovic: "Pred Šuštarsko nedeljo bo Trg svobode obnovljen!"

Stojan Saje

Tržič - Pomemben del pro-
jekta "Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda ter oskrba s
pitno vodo v občini Tržič",
ki se je začel predlani z ob-
novo vodovodov in gradnjo
kanalizacije, je postavitev
centralne čistilne naprave.
Julija lani so stekla priprav-
ljalna dela na gradbišču pod
naseljem Retnje. Na Brezo-
vem so mesec zatem sloves-
no položili temeljni kamen
za objekt, ki bo zagotovil
manj onesnaženo okolje.
Pomen tega dejanja so pou-
darili tedanji minister za
okolje in prostor Karl Erja-
vec, generalni direktor druž-
be Primorje Dušan Šinigoj
in tržiški župan Borut Sajo-
vic. Slednji je spomnil, da je
ideja o občinski čistilni na-
pravi stara že več kot tri de-
setletja. Sedaj jo končno
uresničujejo.
Od avgusta lani do marca le-
tos je intenzivno potekala
gradnja naprave, ki zmore
prečistiti odpadne vode za
16.400 oseb na dan. Tehno-
logija postopkov čiščenja in
odvajanja odpadne vode je
zasnovana na biološkem čiš-
čenju v treh serijskih reak-
torjih. Na začetku čistilne

naprave odstranjujejo večjo
nesnago, nato pa še mehan-
ske nečistoče, pesek in maš-
čobe. Prečiščena voda, ki ne
bo pomenila bistvene obre-
menitve za okolje, se izliva v
Tržiško Bistrico. Delovanje
objekta ne bo moteče za
okolico, saj ne širi smradu
ali hrupa. Naprava zaenkrat
deluje poskusno, za kar so
dobili dovoljenje aprila. Po
dograditvi kanalizacije bodo
vanjo dotekale odpadne
vode iz naselij Tržič, Slap,
Bistrica pri Tržiču, Ročevni-
ca, Kovor, Pristava, Loka in
Križe. Prek črpališča bodo
speljali na Brezovo tudi od-
padne vode iz naselij Retnje,
Breg ob Bistrici, Sebenje,
Snakovo, Žiganja vas in
Zvirče. Objekt bodo priklju-
čili na komunalno omrežje
po koncu poskusnega obra-
tovanja, predvidoma novem-
bra letos.
Projektiranje, gradnja in po-
skusno obratovanje čistilne
naprave bo stalo nekaj prek
štiri milijone evrov. Od tega
bo dobrih 60 odstotkov pri-
speval Kohezijski sklad EU,
25 odstotkov država, blizu 15
odstotkov pa Občina Tržič.
Slednja je dala denar tudi za
zemljišča, novo dovozno cesto
in ureditev struge Kovornika.

Čistejše vode in okolje
Občina Tržič je zadnja na Gorenjskem dobila
centralno čistilno napravo. Aprila je začela 
poskusno obratovati.

Nova tržiška čistilna naprava zaenkrat obratuje poskusno.
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Aktualno

Stojan Saje

Tržič - Eden od zaščitnih
znakov mesta in občine Tr-
žič je godba na pihala, ki so
jo ustanovili leta 1927. Da-
nes igra v Pihalnem orkes-
tru Tržič petinpetdeset god-
benikov, med katerimi je ve-
lika večina mladih. Mlad je
tudi predsednik, ki z veliko
vnemo povezuje članstvo in
skrbi za napredek društva.
"Naš orkester je že zdavnaj
prerasel prostore v stavbi ob
tržiški tržnici. Dvorana za
vaje je pretesna in zastarela,
skromen je tudi klubski
prostor. Najbrž bi tam ostali
še nekaj časa, če se ne bi po-
javil drug problem. Nekda-
njo sindikalno dvorano so
vrnili lastnikom, ki bi jo radi
uporabljali zase. Počakali so
toliko, da se preselimo v
nove prostore. Občina Tržič
je dala denar za ureditev več
kot sto kvadratnih metrov
velike dvorane v prvem nad-
stropju Kulturnega centra,
ob kateri so sanitarije, klub-
ski prostor in soba za arhiv.
Sami smo zbrali večino de-
narja za opremo, del pa ga je
prispevala tržiška enota
JSKD. Celotna naložba bo
stala okrog 70 tisoč evrov.
To ni malo, rešen bo pro-

blem prostorov za več gene-
racij," je povedal Vid Meglič,
predsednik tržiških godbe-
nikov.
Kdor je le mogel, je 16. in
17. aprila skupaj s predsed-
nikom sodeloval pri selitvi
opreme, glasbil in arhiva
društva v nove prostore.
Tam so se zbrali na prvih va-
jah že 19. aprila. Vaje imajo
ob ponedeljkih in četrtkih,
pred nastopi pa še pogoste-

je. Za njimi sta nastop na
Festivalu filmske glasbe v
Medvodah in prvomajska
budnica po krajih občine. V
Opatiji se bodo 8. in 9. maja
udeležili mednarodnega fe-
stivala pihalnih orkestrov
Alpe-Adria, kjer bodo poleg
Hrvatov in Slovencev tudi
Italijani, Avstrijci in Madža-
ri. Veseli so, da bodo prvič
odprli Tržiške poletne igre s
koncertom 28. maja. V Dvo-

rani tržiških olimpijcev
bodo njihovi gostje Nuša
Derenda, otroci iz muzikala
Moje pesmi, moje sanje in
imitator Tilen Artač. Slab
mesec dni zatem se bodo
pridružili prijateljskemu pi-
halnemu orkestru Kapele
pri Čatežu na praznovanju
obletnice. Avgusta jih čaka
še tridnevno gostovanje v
Umagu, ki ga bodo izkoristi-
li tudi za letovanje.

Godbeniki so se preselili
Sredi aprila je Pihalni orkester Tržič doživel pomembno prelomnico. Dobil je novo, večjo dvorano,
klubski prostor in arhiv. Naložba bo služila tudi bodočim rodovom.

Člani Pihalnega orkestra Tržič na prvi vaji v novi dvorani v kulturnem centru

Lina Peharc (flavta), Lana Petrovič (klavir), Klemen Perko
(saksofon), Rok Zupančič in Jan Zadnikar (harmonika) so
si priigrali priznanja na tekmovanjih. I Foto: arhiv šole

Stojan Saje

Tržič - Glasbeno šolo Tržič
so ustanovili 1. aprila 1950.
Delovati je začela v prostorih
nad kinom na Cankarjevi ce-
sti. Leta 1995 se je preselila v
Šolsko ulico nad Ljudsko
univerzo, kjer se nahaja še
danes. Po upokojitvi Andreja
Puharja ima od letos novega
ravnatelja, ki vodi dvajset de-
lavcev šole.

"V šoli sem poučeval od leta
1989, kot učitelj saksofona
in klarineta pa sem se zapo-
slil leta 2004. Sedemnajst
učiteljev poučuje letos 179
učencev. Individualni pouk
glasbe zajema večino glasbil.
Iz naše šole je izšlo precej
dobrih glasbenikov. Nekateri
od njih se odločajo tudi za
študij glasbe. Številni igrajo
v Pihalnem orkestru Tržič,
ansamblu folklorne skupine
Karavanke ali drugih orkes-
trih. Tudi pevci v zborih so
naši učenci. Letos se lahko
pohvalimo z izvrstnimi re-
zultati mladih glasbenikov
na tekmovanjih. Na medna-
rodnem tekmovanju harmo-
nikarjev v Begunjah je prejel
Rok Zupančič zlato prizna-
nje, Jan Zadnikar pa srebr-
no; njun mentor je Mirko
Šlibar. Na 39. mednarod-
nem tekmovanju mladih

glasbenikov Slovenije v Vele-
nju je dobila Lana Petrovič
bronasto plaketo za klavirski
nastop (mentorica Tanja
Ahačič), Lina Peharc srebr-
no plaketo v kategoriji flavta
(mentorica Andreja Pogač-
nik), moj učenec Klemen
Perko pa je osvojil zlato pla-
keto in drugo nagrado v ka-
tegoriji saksofon," je povedal
Franci Podlipnik, ravnatelj
Glasbene šole Tržič.

Letošnje praznovanje bo pri-
ložnost, da internim in jav-
nim nastopom dodajo večje
prireditve. Šolski zabavni or-
kester bo proslavil svojo de-
setletnico s koncertom 15.
maja v Dvorani tržiških
olimpijcev. V njem igra več
kot trideset mladih, ki jih
vodi Primož Ahačič. Slav-
nostni koncert ob jubileju
šole bo 4. junija v Kultur-
nem centru Tržič. Tam se
bodo predstavili najboljši
učenci iz vseh oddelkov in
komorne skupine. V atriju
Občine Tržič bo 18. junija
koncert šolskih orkestrov -
zabavnega, godalnega in or-
kestra harmonik. Jeseni bo v
šoli še koncert bivših učen-
cev, ki so uspešni glasbeniki.
Ob jubileju bodo izdali tudi
bilten in kompaktno ploščo s
posnetki nastopajočih na
slavnostnem koncertu.

Šola 
dobrih glasbenikov
Ob 60-letnici dela Glasbene šole Tržič se lahko
pohvalijo z uspehi učencev. Za jubilej več 
koncertov, prvi sredi maja.

Ravnatelj Franci Podlipnik je ponosen na uspehe učencev
Glasbene šole Tržič.

Ana Hartman

Tržič - Mladoporočenci po
novem usodni 'da' lahko
dahnejo v novi poročni dvo-
rani v Galeriji Atrij v atriju
občinske stavbe. "Obstoječa
poročna dvorana Občine Tr-
žič je bila močno zastarela
in neprimerna za izpeljavo
protokolarnih dogodkov.
Zaradi stopnic je bila težko
dostopna za starejše in inva-
lide, ni imela naravne sve-
tlobe in je bolj spominjala
na mrliško vežico, zato smo
se odločili, da novo poročno
dvorano uredimo v Galeriji
Atrij. Ta je bila doslej name-
njena razstavam in umetno-
sti, zdaj pa smo njeno vsebi-
no še nadgradili, tako da
bodo v njej potekale tudi po-
roke," je župan Borut Sajo-
vic sredi marca poudaril na
odprtju nove poročne dvora-
ne. Obnova Galerije Atrij je
trajala dva meseca, postavili
so predelno steno in naredi-
li ločen vhod, ki ločuje pros-

tore galerije in poročne dvo-
rane od prostorov cvetličar-
ne, zamenjali so še okenske
okvire in stavbno pohištvo.
Vrednost del je znašala do-
brih deset tisoč evrov.
V dosedanji zastareli dvora-
ni, ki jo bodo v prihodnje
namenili za potrebe urada
za prostor in okolje, je bilo

lani le dvanajst porok, zato
Sajovic upa, da se bo število
porok v Tržiču zahvaljujoč
novi dvorani zdaj povečalo:
"Nekaj porok smo že imeli.
Ne pričakujemo, da se bo
število izjemno povečalo,
smo pa želeli mladoporo-
čencem ponuditi prostor na
zmernem nivoju, kjer sta

možni tudi glasbena sprem-
ljava in postrežba. V prejšnji
dvorani ni bilo možno ne
metanje riža ne odpiranje
šampanjca." Med pari je bila
še posebej priljubljena Vila
Bistrica, kjer je bilo letno
več kot 120 porok, vendar pa
jo je občina v denacionaliza-
cijskem postopku izgubila.
"Želimo si, da bi se postopki
na sodišču čim prej zaključi-
li, da bomo eminenten ob-
jekt pridobili nazaj in da bo
zaživel v nekdanjem sijaju,"
je še dejal Sajovic.
Hkrati z novo poročno dvora-
no so v Galeriji Atrij, ki jo
upravlja Tržiški muzej, odpr-
li še razstavo steklenih stvari-
tev na temo velike noči avto-
rice Nuše Ravbar iz Loke pri
Tržiču. Odprtje je z nasto-
pom obogatila Komorna pev-
ska skupina Ignacij Hladnik.

Tržič ima novo 
poročno dvorano
Nova poročna dvorana v Galeriji Atrij je pomembna pridobitev, saj je bila
dosedanja dvorana bolj podobna mrliški vežici, je na odprtju ugotavljal 
župan Borut Sajovic.

Odprtje nove poročne dvorane v Galeriji Atrij I Foto: Matic Zorman
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Stojan Saje

Tržič - V veži Tržiškega mu-
zeja je od sredine aprila le-
tos plošča, ki spominja na
zaslužnega moža za to usta-
novo. Odkrili naj bi jo že
lani, ko je minilo sto let od
rojstva prvega ravnatelja
muzeja. Kot je dejala direk-
torica Melanija Primožič, bi
prof. Jože Rakovec razumel,
zakaj so to storili z zamudo.
Muzej lokalnega pomena se
je vedno ubadal s pomanj-
kanjem denarja, pa tudi da-
nes se. Plošča je le simbolič-
na zahvala za vse, kar je za-
pustil Tržiču.
Jože Rakovec se je rodil 4.
marca 1909 kot šesti otrok v
uradniški družini v Ljublja-
ni. Po diplomi biologije na
Filozofski fakulteti je pet let
poučeval v Novem mestu, po
opravljenem profesorskem
izpitu pa je služboval v Ljub-
ljani. Leta 1945 je prišel v Tr-
žič. Delal je v nižji gimnaziji
in po reformi v OŠ Heroja
Bračiča do jeseni 1973. Poleg
tega je sodeloval pri izobra-

ževanju vajencev, delavcev
in oficirjev. Postal je sodela-
vec tedanje Ljudske prosvete
in Ljudske univerze. Aktiven
je bil v kulturnih organizaci-
jah, sodeloval v dramski sek-
ciji in bil med pobudniki Tr-
žiških poletnih iger. Bil je
urednik Tržiškega vestnika v
letih 1952 - 1959. Od začetka
je pomagal pri vodenju Turi-
stičnega društva in sodeloval
v muzejski sekciji, ki se je
preoblikovala v Muzejsko
društvo. Kot njegov drugi
predsednik si je prizadeval
za ustanovitev Tržiškega
muzeja. To je končno uspelo
leta 1964, ko je postal vršilec
dolžnosti ravnatelja. Skrbel
je za urejanje stalnih zbirk,
organizacijo likovnih razstav
in ureditev Kurnikove hiše v
muzej. Oživel je tradiciji do-
mačinov, kot sta gregorjevo
in Šuštarska nedelja, bil pa
je tudi organizator prvih
mednarodnih razstav mine-
ralov v Tržiču.
Med aprilsko slovesnostjo
so v muzeju pripravili pri-
ložnostno razstavo in pro-

jekcijo družinskih fotogra-
fij. Slednjo so popestrile
flavtistke Andreja Pogačnik,
Maruša Žlindra in Ana Me-
glič. Spominsko ploščo je
odkril tržiški župan Borut
Sajovic. Pridružili so se mu

tudi direktorica muzeja in
družinski člani - Žala Rako-
vec Bitenc, prof. dr. Jože Ra-
kovec in Marjetka Rakovec.
Sin Jože se je zahvalil mu-
zealcem in mestu Tržič za
izkazano pozornost očetu.

Spomin na začetnika muzeja
Profesor Jože Rakovec, prvi ravnatelj muzeja v Tržiču, ni pozabljen med domačini. Odkrili so spominsko
ploščo ob obletnici njegovega rojstva.

Tržič

Praznovali petletnico
V Centru za socialno delo Tržič že pet let deluje Mladinski
center, v katerem s pomočjo Občine Tržič uresničujejo pre-
ventivni program za mlade. Kot sta povedali Maja Kurnik in
Tanja Alič, vsak dan prihaja k njim več kot deset osnovno-
šolcev. Tam imajo učno pomoč za različne predmete, prosti
čas pa preživljajo ob raznovrstnih dejavnostih. Organizirajo
tudi pogovore in delavnice za starše, kjer so v ospredju pro-
blemi pri odraščanju in vzgoji otrok. Direktorica CSD Tržič
Ljupka Cahunek je pohvalila otroke, ki so pripravili zabavni
program ob praznovanju. Zahvalila se je mamam, ki so spe-
kle pecivo, obenem pa zaželela, da bi drugič prišlo več star-
šev. Zbranim so se tudi tokrat pridružili člani Lions kluba Tr-
žič. Predsednik Gregor Šivic je presenetil otroke z donacijo
82 kavbojk. Podarila jih je Jelka Romih iz družbe Romatex.
Prostovoljcem in mladini je čestital za rojstni dan centra 
tržiški župan Borut Sajovic, zvesta sodelavka Draga Koren
pa jim je pomagala rezati praznično torto (na sliki). S. S.

Melanija Primožič, Jože Rakovec, Janez Šter, Marjetka Rakovec,
Žala Rakovec Bitenc in Borut Sajovic (od leve) na slovesnosti
v tržiškem muzeju
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Naj vas prijazno povabimo k naročilu. 
Tel.: 04/201 42 41 ali e-pošta: narocnine@g-glas.si. 

Z veseljem pričakujemo vaš odziv!

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

Stojan Saje

Tržič - Leta 1976 so ustano-
vili Kinološko društvo Tržič,
ki je najprej delovalo v Kri-
žah. Štiri leta zatem so od
tam preselili društveno bru-
narico v Ročevnico. Ob njej
so uredili vadišče, kjer so
prirejali tečaje za vzgojo
lastnikov psov in druge de-
javnosti. Pred šestimi leti so
ostali brez prostora, ker so
vrnili zemljišče nekdanje-
mu lastniku. Za društvo, ki
se je preimenovalo v Kinolo-
ško društvo Storžič, je bila
to velika ovira za nadaljnje
delovanje.
"Nekaj let smo gostovali v
kampu v Podljubelju. Vod-
niki reševalnih psov se pre-
nesli ovire za vadbo v Naklo,
kjer so trenirali z domačini.
Predlani smo sklenili z Ob-
čino Tržič pogodbo o naje-
mu zemljišča pod zaselkom
Čegeljše za dvajset let. Lan-
sko pomlad smo se lotili 
sekanja grmovja, izravnali
smo teren in zasejali travo.
Novo vadišče je bilo nared
za jesenski tečaj in izpite.
Letos urejamo še boljši do-
stop, zato izdelujemo most
čez Mošenik. Prostor med
potokom in glavno cesto za
Ljubelj je odmaknjen od 
naselja. Nekatere vseeno
moti pasji lajež. Upam, da
se bodo kmalu sprijaznili z
dejavnostjo, ki je koristna za
skupno bivanje ljudi in živa-
li," je dejal Miran Tišler,
predsednik društva.
Vodja strokovne komisije
Darko Turk je povedal, da je
osnovna dejavnost društva
vzgoja in šolanje lastnikov
psov. Od marca letos obis-

kuje malo šolo pet lastnikov
psov, ki jih poučuje inštruk-
tor Tišler. Marko Gril vodi
osnovni tečaj, kjer sedem
udeležencev spoznava osno-
ve vodljivosti psa v urbanem
okolju. Ta tečaj bodo konča-
li junija z izpiti. Kot je pri-
znala Slavi Pogačnik iz Trži-
ča, je veliko izvedela v lanski
mali šoli in na letošnjem
osnovnem tečaju. Tali je
njen prvi pes, zato se ji zdi
tako šolanje koristno. Tudi
Peter Slivnik je potrdil, da
bi svojo mešanko Lučko tež-
ko sam navadil poslušnosti
in discipline.
Društvo z blizu petdeset čla-
ni ima reševalno enoto, v
kateri je deset izkušenih ki-
nologov. Darko vodi gorenj-
sko skupino za iskanje po-
grešanih oseb, ki je imela
lani 17 akcij. Vili Švab, Robi

Jančič in Tomaž Meglič so-
delujejo v državni mobilni
enoti reševalnih psov. Pred-
sednik Tišler, Matjaž Kos in
Dušan Hrnčič so aktivni

tudi v društvu GRS Tržič,
kjer z reševalnimi psi poma-
gajo ob raznih akcijah v vi-
sokogorju in na težje do-
stopnem terenu.

Kinologi na novem vadišču
Člani Kinološkega društva Storžič so lani uredili prostor za novo vadišče. Tam potekata tečaja šolanja
vodnikov psov.

Stojan Saje

Tržič - Ob koncu aprila se
vsako leto zberejo na ob-
čnem zboru člani Društva
prijateljev mineralov in fosi-
lov Slovenije s sedežem v
Tržiču. Tudi letos so se dr-
žali te tradicije, ki jo izkori-
stijo za druženje in izobra-
ževanje. Tokrat jim je Davo
Preisinger iz Kranja prika-
zal kratek film o opušče-
nem rudniku Sitarjevec pri
Litiji. Kot predsednik druš-
tva je zbranim poročal o lan-
skem delu.
Članstvo društva se je usta-
lilo pri številki 220. Zaradi
neplačane članarine so jih
sicer nekaj črtali, lani pa so
pridobili štirinajst novih.
Pripravili so več predavanj
in okroglo mizo z zanimivo
tematiko, a je bil obisk skro-

men. Stalnica v njihovi de-
javnosti so obiski sejmov v
Bologni, Veroni in Münch-
nu. Nekateri člani sami obis-
kujejo še druge sejme v
Franciji in na Češkem. So-
delovali so pri organizaciji
37. prireditve MINFOS v 

Tržiču in se udeležili sej-
mov v Ljubljani. Posamez-
niki so prirejali samostojne
razstave in se pridružili na
več skupnih razstavah. Naj-
bolj so ponosni na Društve-
ne novice. Aprila je izšla 42.
številka glasila, v katerem so

rdeča nit prispevki o Šaleški
dolini in okolici. Avtorji so
geološki strokovnjaki in lju-
biteljski zbiralci. Za ureja-
nje skrbi Matija Križnar, ki
pripravlja tudi spletno stran
društva. Tokrat sta bila de-
ležna pozornosti dr. Dragi-
ca Turnšek iz Ljubljane in
Pavel A. Florjančič iz Škofje
Loke, ki sta prejela priznanji
za strokovno pomoč in dol-
goletno delo v društvu.
Na letošnjem zboru v Trži-
ču so opravili volitve orga-
nov društva. Novi predsed-
nik je postal Pavel Razlož-
nik iz Kopačnice. Kot je de-
jal upokojeni vodja montaž
v Marmor Hotavlje, je prej
okrog desetletje deloval v
društvu le kot član. Še dalj
je zbiral minerale in fosile
za lastno zbirko. Skoraj vsa-
ko leto je prihajal na razsta-
vo v Tržič. Sedaj ima več
časa in je pripravljen voditi
društvo ob pomoči drugih.
Zahvalil se je svojemu pred-
hodniku, ki je že dolgo duša
napredka v društvu. Skupaj
si bodo prizadevali ohraniti
doseženo raven.

Društvo s člani od vsepovsod
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije ima sedež v Tržiču, članstvo
pa iz vse države. Novi predsednik je Pavel Razložnik iz Kopačnice.

Stojan Saje

Tržič - Decembra lani je mi-
nilo deset let, kar je požar
popolnoma uničil planinski
dom na Zelenici. Člani Pla-
ninskega društva Tržič so
naslednje leto odstranili
ostanke stavbe in naredili
betonsko ploščo. Nato so
dela nekaj časa obstala, ker
je bilo denarja od izplačane
zavarovalnine premalo za
obnovo.

"Leta 2002 sem prevzel
gradbeni odbor. Najprej je
bilo treba odstraniti navla-
ko in očistiti okolico. Žal
nas je bila pri tem malo. V
prvi skupini so bili z menoj
Marjan Štamcar, Albert
Zupan, Peter Rožič, Vili
Planinc in še kdo ob večjih
delih. V zidani stavbi smo
uredili sanitarije in obnovi-
li stavbno pohištvo ter
opremo, da je bil možen
obisk. Nato smo se lotili
gradnje prizidka. Lesena
stavba je bila prvo leto še
brez oken in vrat. Sreča je
bila, da so naredili pot z lju-
beljske strani, po kateri je
bil transport materiala kraj-
ši. Lani smo začeli urejati
notranjost, ki je dobila
električno napeljavo, delno
obnovljen vodovod, kuhi-
njo in sobo za oskrbnika. V

gostinskem prostoru smo
izdelali izolacijo in estrih,
izolirali prizidek in preple-
skali zunanjost doma. Pri
tem smo najbolj aktivni tr-
žiški upokojenci, ki smo
vajeni dela. Letos načrtuje-
mo končanje stavbe, kjer
bo 60 sedežev in okrog 40
ležišč. Če bo šlo vse po sre-
či, bo dom vseljiv do sep-
tembra," je povedal Jože
Štucin, ki je član PD Tržič
že vrsto let.

Spomnil se je, da je dala
prvi denar za obnovo koče
Fundacija za šport. Nekaj
denarja je ob matičnem 
društvu prispevala Planin-
ska zveza Slovenije. Izkaza-
li so se nekateri donatorji,
najbolj baronica Elizabeta
Born. Novo stavbo so lahko
kupili šele, ko se je v obnovo
vključila Občina Tržič. Novi
dom bo več kot običajna pla-
ninska postojanka; tam bo
predavalnica za gorniško izo-
braževanje. Večji obisk bo
terjal ureditev dodatnih vod-
nih zajetij, obnovo vodnega
zbiralnika in posodobitev
čiščenja odpadnih voda. Se-
daj je oskrbnica doma Cvet-
ka Šmid, žena upravljavca
smučišča Zelenica, s kate-
rim dobro sodelujejo. Glede
na izkušnje si želijo, da bi ta
naveza delovala še naprej.

Prostovoljci, 
vajeni dela
Planinsko društvo Tržič vztrajno obnavlja dom
na Zelenici. Kot je povedal Jože Štucin, bo sprejel
goste do septembra.

Jože Štucin, predsednik gradbenega odbora za obnovo
doma na Zelenici

Pozimi je dom dajal zavetje smučarjem. Do jeseni bo sprejel
tudi planince.

Darko Turk, Miran Tišler, Matjaž Kos in Marko Gril (od leve)

Inštruktor med prikazom veščin na osnovnem tečaju za 
lastnike psov

Dosedanji predsednik Davo Preisinger (levo) je predal vodenje
društva Pavlu Razložniku iz Kopačnice.
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Kristina Kavčič

Krovni organizator letošnje
razstave je bil Vzgojno var-
stveni zavod Tržič, tako da
je pozdravna beseda pripa-
dla ravnateljici mag. Nataši
Durjava, ki je bila vesela res
množičnega obiska in seve-
da rezultatov sodelovanja tr-
žiških vrtcev in šol. Odprtja
razstave so se udeležili tudi
ravnatelji vseh treh tržiških
osnovnih šol, predvsem pa
starši in stari starši mladih
ustvarjalcev. Župan občine
Tržič Borut Sajovic pa je bil
zadovoljen, da so razstave
organizacij in društev zaži-
vele pod okriljem Kulturne-
ga centra Tržič. Izvrsten
kulturni program so pripra-
vili otroci vrtca Križe pod
mentorstvom Milene Host-
nik, obiskovalci so tako lah-
ko uživali v petju ob sprem-
ljavi harmonike ter prisrč-
nih recitacijah pesmi, seve-
da v povezavi s temo razsta-
ve, našo Zemljo. 
Še sprehod po razstavi. Pod
mentorstvom Braneta Pova-
leja, Petre Smolej, Dragice
Štalc in strokovnih delavk
VVZ Tržič so nastali likovni
izdelki, ki vsak zase in na
svoj način pripovedujejo
zgodbo o planetu, na kate-

rem živimo in zanj tako ali
drugače skrbimo. Že takoj
na začetku nas nagovori na-
pis "Človek, kaj si danes do-
brega naredil za našo prelju-
bo zemljo?". Na Osnovni šoli
Tržič so z veliko domišljije
ustvarjali masivne hranilni-
ke iz gline v obliki bodisi bar-
vitih živali bodisi čisto do-
mišljijskih bitij. Na Osnovni

šoli Križe so opazovali nara-
vo in predvsem kozolce ter
jih upodobili na svojih ris-
bah, pravih umetninah,
učenci Osnovne šole Bistrica
pa so se posvetili recikliranju
in ustvarjanju zabavnih po-
sod za ločeno zbiranje, ki
lahko nevsiljivo spodbujajo
ločevanje odpadkov, ustvar-
jali pa so tudi s plastičnimi

zamaški. Otroci tržiških vrt-
cev so ustvarjali z materiali,
ki so jih našli v naravi, npr. z
lubjem, plodovi in semeni, iz
odpadne embalaže in škatlic
pa so nastali tudi mali kužki,
rožice in drevesa. S to razsta-
vo so organizatorji zagotovo
spomnili vse obiskovalce na
skrb za okolje, in sicer na
igriv in privlačen način.

Razstava Naša Zemlja - 
naš dom
Predprostor Kulturnega centra Tržič se je znova pokazal v novi luči, tokrat z razstavo Naša Zemlja -
naš dom. Skupno razstavo likovnih del otrok Vzgojno varstvenega zavoda Tržič in učencev Osnovnih
šol Tržič, Križe in Bistrica so odprli 12. aprila in je bila na ogled še prvi teden v maju.

Boris Kuburič 

Na letošnjem preglednem
srečanju otroških in mla-
dinskih pevskih zborov so
se občinstvu predstavili:
otroški pevski zbor Podruž-
nične osnovne šole Lom, ki
ga vodi Janja Meglič, otro-
ški pevski zbor Podružnič-
ne osnovne šole Podljubelj,

ki ga vodi Urška Frelih 
Meglič, otroška pevska zbo-
ra Podružnične osnovne
šole Kovor in Osnovne šole
Bistrica ter mladinski pev-
ski zbor Osnovne šole Bi-
strica, ki jih vodi Marjeta
Čimžar, otroški in mladin-
ski pevski zbor Osnovne
šole Tržič, ki ju vodi Mateja
Ušeničnik, otroški in mla-

dinski pevski zbor Osnovne
šole Križe, ki ju vodi An-
drej Strmecki, ter gostje:
pevci otroškega in mladin-
skega pevskega zbora iz
Osnovne šole Matije Čopa
iz Kranja, ki ju vodi Alja Pe-
šak. Večina zborov se je
predstavila s po štirimi
skladbami, po končani pri-
reditvi pa so se zborovod-

je o izvedenem programu 
pogovorile s strokovnim
spremljevalcem letošnjih
gorenjskih otroških in mla-
dinskih pevskih srečanj,
Karlijem Leskovcem iz
Domžal. Program je z
anekdotami svetovno zna-
nih glasbenikov povezoval
domači igralec in modera-
tor David Ahačič.

Spomladanski koncert
Vsakoletni tradicionalni Spomladanski koncert je tudi letos ob pomoči OŠ Križe organizirala 
Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Tržič v večnamenskem prostoru 
Osnovne šole Križe v sredo, 14. aprila 2010, ob 18. uri. 
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Nejc Perko

Slovenska sekcija omenjene
organizacije je v sodelova-
nju z Zvezo bibliotekarskih
društev Slovenije tudi letos
podelila nagrado Moja naj-
ljubša knjiga po izboru mla-
dih bralcev, letos že trinaj-
stič. Ta naziv je pripadel
zbirki Pozor, pravljice Pri-
moža Suhodolčana, z ilus-
tracijami Uroša Hrovata. Že
drugič zapored! Nagrado za
najljubšo prevedeno knjigo
pa so mladi bralci prisodili
Somraku, sagi Stephenie
Meyer, ki sta jo v slovenšči-
no prevedli Nina Medved in
Urška Willewaldt. Tudi trži-
ški knjižničarji lahko potrdi-
mo priljubljenost omenje-
nih knjig. V počastitev tega
dneva smo v Knjižnico dr.
Toneta Pretnarja povabili
mladinsko pisateljico Tatja-
no Kokalj. Obiskala nas je 8.
aprila v času ure pravljic.
Tako kot bralce pritegnejo
njene knjige, nas je priteg-

nila tudi ona sama. Poveda-
la nam je tri pravljice iz svo-
jega obsežnega repertoarja.
Svojo interpretacijo je po-
pestrila z lutkami. Otroci so
jo pozorno poslušali, ko pa
se je z njimi pogovarjala, so
hitro sodelovali. Zanimivo
je bilo slišati, kako različno
dojemajo zgodbo in kako
različne stvari jih pritegne-
jo. Tatjana Kokalj sicer piše
zgodbice za najmlajše, ki 
izhajajo v obliki slikanic, in
za osnovnošolsko mladino,
mirno pa jo lahko berejo
tudi starejši. Še več. Zgodbe
v sebi nosijo nek nauk, spo-
ročilo. Le-to je med vrstica-
mi nevsiljivo posredovano
bralcu. Tako so otroci na uri
pravljic kar sami ugotovili,
da strahu sploh ni. Njeni 
junaki preživljajo dneve in
doživljajo zanimive dogo-
divščine skupaj s prijatelji, 
večinoma v naravi. Vzemi-
mo torej v roke knjige Tatja-
ne Kokalj in jih posredujmo
našim otrokom.

Mednarodni dan knjig
za otroke
Mednarodna zveza za mladinsko književnost
(IBBY) je leta 1967 2. april razglasila za mednarodni
dan knjig za otroke. Hkrati je to tudi rojstni dan
danskega pravljičarja Hansa C. Andersena.

Mateja Dolžan

Prvotno idejo-kolesarsko
pot po nekdanji železniški
trasi "Tržičana" so učenci
preoblikovali in nastala je
nova kolesarska pot, "Trži-
čanka", ki povezuje naselja
na območju občin Tržič in
Naklo in poteka po obstoje-
čih lokalnih cestah. Učenci
so se projekta lotili celostno,
z analizo obstoječega stanja,
anketiranjem krajanov, na-
tančnim popisom in foto-
grafiranjem zanimivosti ob
poti ter oblikovanjem logoti-
pa. Na "Tržičanko" so nave-
zali še druge ideje za kole-
sarjenje v okolici. Projekt 
so 30. marca predstavili v
Kranju na festivalu, ki ga
organizira Turistična zveza
Slovenije. S projektom so

17. aprila v Kranju dosegli
tudi 1. mesto na 10. regij-
skem tekmovanju mladih
raziskovalcev Gorenjske 
na področju ekonomije in 
turizma in se tako uvrstili
na državno tekmovanje, ki
bo 21. maja v Prek-murju.
TPIC Tržič in TIC Naklo sta
ob finančni podpori Občine
Tržič in Občine Naklo ko-
nec aprila izdala zemljevid
kolesarskih poti Tržič-
Naklo. Opise poti sta prispe-
vali osnovni šoli Križe in
Naklo. Tako glavna kolesar-
ska pot "Tržičanka" kot do-
datnih 17 zanimivih predlo-
gov za kolesarjenje med Tr-
žičem in Naklim so opisani
na hrbtni strani zemljevida,
ki so brezplačno na voljo v
omenjenih turistično infor-
macijskih centrih.

Projekt Kolesarska pot
"Tržičanka"
Učenci OŠ Križe so konec marca z mentoricama
Katjo Konjar in Betko Potočnik na 24. festivalu
Turizmu pomaga lastna glava v Kranju predstavili
projekt "Če ne s 'Tržičanom', pa s kolesom".
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Zanimivosti

Stojan Saje

Tržič - Lani je Turistično dru-
štvo Tržič petič sodelovalo v
projektu Moja dežela - lepa in
gostoljubna, v katerem izbi-
rajo najlepše hiše. To delo je
opravila komisija, v kateri so
bili Judita Belhar, Majda Mi-
hovec in Boris Horvat. Prva
je razglasila zmagovalce, pri-
znanja pa jim dala predsed-
nica Marjana Zupan.
Absolutna zmagovalca izbora
sta postala Simona in Andrej
Zupan, ki živita na Slapu 15 v
Tržiču. Komisija jima je pri-
sodila prvo nagrado za naj-
lepšo hišo zunaj mestnih in
vaških jeder. "To je prvo pri-
znanje Turističnega društva.
Delava zase, a nagrada vse-
eno dobro dene. Z Andrejem
sva adaptirala staro hišo, kjer
živim od rojstva. Tudi prizi-
dek je v istem stilu. Garaža in
drvarnica sta lesena, da se zli-
vata z okolico. Sinova Tine in
Miha sta naredila izkop za
vodnjak, jaz skrbim za cvetje,
mama Štefka za zelenjavo,
mož pa ureja zelenico, ki jo je
nagradila revija Gaia. Dela na
vrtu, kjer so tudi grmovnice
in sadno drevje, je veliko. Na-
črtujeva še zasaditev parcele
nad hišo z značilnimi dreve-
si," je povedala Simona, ki se
je ob možu veselila nagradne
vožnje z avtom.

Priznanje za prvo mesto v isti
kategoriji je dobila tudi Stan-
ka Bohinc, ki prebiva v hiši
Pod slemenom 16 v Križah.
"Okrog hiše, kjer smo 24 let,
je velik vrt. Dovolj je prostora
za zelenico, okrasno grmičev-
je, večji cvetlični gredi, zele-
njavni vrt in lopo s trto. Bal-
konska korita krasijo bršlin-
ke, na gredah pa imam najra-
je vrtnice. Lani sem se prvič
vključila v ocenjevanje hiš.
Nagrada bo spodbuda za na-
prej, zato sem hvaležna dru-
štvu zanjo," je dejala nagra-
jenka. Za najlepši obnovljen
objekt je komisija izbrala hišo
v Lešah 10, ki sta jo vzorno
uredila Lidija Primožič in
Franci Papler. Po priznanje
nista mogla priti, zato so jima
ga izročili pozneje. Posebno
priznanje za urejene vrtove v
mestnem jedru sta si prislu-
žili Olga Strojin in Maruša
Zaplotnik s Trga svobode 5 v
Tržiču. Slednja je zaupala: "Iz
Kranja sem se vrnila v rodno
mesto, kjer štiri leta živim v
obnovljeni Mallyjevi hiši. Žal
so bili pri obnovi površni,
zato sva hoteli s sosedo v pri-
tličju lepo urediti vsaj okolico.
Ona je zaslužna, da je tam
pravi park in veliko cvetja po
balkonih. Sama sem v ogra-
jen vrt nasadila bambus in
nizke pokrivne rastline, ki
cvetijo od pomladi do jeseni."

Nagradili najlepše domove
Turistično društvo Tržič je podelilo priznanja za hiše, ki so jih lani izbrali za najlepše. Lastniki veseli
pozornosti.

Damjana Škantar

Tudi letos so se nam pri-
družili mladi z mentorji iz
Biotehniškega centra Na-
klo in poleg semen, sadik
in ostalega programa ponu-
dili tudi mlevske izdelke in
pecivo iz šolske proizvod-
nje, svetovali pri nakupu in
prikazali pa so tudi zani-
miv vrtni aranžma dijaka
BC Naklo, ki je dosegel 5.

mesto v tekmovanju bodo-
čih vrtnarjev in cvetličarjev
na sejmu Flora. 
Za dobro razpoloženje je 
s pomladnimi napevi po-
skrbel glasbenik Vid Me-
glič, dogodek je popestrila
ustvarjalna delavnica, saj so
otroci izdelovali vrtnice iz
krep papirja in risali. 
Veseli nas, da postaja Cve-
tlična tržnica vedno bolj ob-
iskana, saj s svojim progra-

mom pomembno prispeva
k oživljanju mestnega jedra. 
Želeli bi si sicer privabiti še
več ponudnikov s sadikami
in cvetjem, a žal med doma-
čimi podjetji in podjetniki,
ki bi lahko sodelovali, kljub
posebnemu povabilu, ni
bilo posebnega zanimanja.
Vabilu za sodelovanje se je
prijazno odzvalo podjetje
Struc Tokos, d. o. o., in do-
mači rokodelci. 

Še posebej smo zato veseli
vseh, ki so svojo ponudbo
prišli predstavit iz Ljublja-
ne, Kamnika, Dobrunj, Pol-
hovega Gradca in celo iz
Ljutomera.
V imenu organizatorjev TD
Tržič in Občine Tržič se
vsem sodelujočim, imeno-
vanim in neimenovanim,
zahvaljujemo za sodelo-
vanje in pomoč pri uspešni
izvedbi prireditve.

Damjana Škantar

Pred nami so meseci, ki nas
bodo razveseljevali s pogledi
na barvito cvetje, ki bo cve-
telo in dišalo na oknih, bal-
konih in v okolici skrbno
urejenih domov! Zato naj
trud skrbnih lastnikov, ki
imajo lepe hiše in urejeno
okolico, ne ostane neopa-
žen. Namenimo jim vso po-
zornost!!! 
Letos bomo v TD Tržič že
šestič izbirali in ocenjevali
med hišami v starem jedru
na vasi ali v mestu, med hi-
šami zunaj mestnih in va-
ških jeder, med starejšimi
hišami, obnovljenimi z
upoštevanjem gorenjske
kulturne dediščine in arhi-
tekture hišami, podelili pa
bomo posebna priznanja za
celostno podobo ali samo
del objekta in okolice, ki bo
navdušil s svojim videzom

in izvirno ureditvijo. Komi-
sija TD Tržič, ki jo sestavlja-
jo Judita Belhar, Majda Mi-
hovec in Boris Horvat, bo
zelo pozorna na celotno ure-
jenost hiš in njihove okoli-
ce. Upoštevala se bo usklaje-
nost cvetličnih zasaditev,
dodatne točke bo lastnik pri-
dobil v primeru, da za vzgo-
jo cvetja in sadik skrbi sam
in da ima v zasaditvah cvet-
je in sadna drevesa s po-
udarkom na avtohtonosti
oz. na domačih sortah, toč-
ke bodo podeljene tudi za
zanimive postavitve skalnja-
kov, lepi urejeni ribniki, ute
z uporabo naravnih materi-
alov. Vaše predloge bomo
zbirali do 10. avgusta 2010 v
pisarni Turističnega društva
Tržič. Za več informacij in
pogojev sodelovanja pokli-
čite po tel.: 04/59 24 730 
ali nam pišite na e-naslov: 
tdtrzic@siol.net.

Napovedujemo izbor
naj hiše 2010 

Hiša Simone in Andreja Zupana iz Slapa pri Tržiču, absolutna
zmagovalka v izboru Naj hiša 2009, arhiv lastnika

Aleš Rutar

Gasilci Prostovoljnega gasil-
skega društva Kovor smo v
prvi vrsti seveda aktivni na
gasilskem področju, poleg
tega pa ohranjamo tradicijo
pravih gasilskih veselic ko-
nec poletja, dobro pa se je
prijela tudi ideja o tabor-
nem ognju na predvečer 1.
maja. Na letošnjem sreča-
nju je za veselo vzdušje skr-
bela Vaška godba, obisko-
valci pa so dodobra napolni-
li plesišče. Ogenj sta okrog
21. ure skupaj prižgala pred-
sednik Krajevne skupnosti

Kovor Janez Šter in pred-
stavnik upravnega odbora
gasilskega društva Tone
Praprotnik, zbrano družbo
pa je nagovoril tudi župan
Občine Tržič Borut Sajovic.
Več kot 300 obiskovalcev je
ob tabornem ognju uživalo
do polnoči in še dlje, vseka-
kor pa so bili veseli tudi 200
brezplačnih klobas, ki jih je
ob tej priložnosti prispevala
Krajevna skupnost Kovor.
Večer v dobrem razpolože-
nju še prehitro minil, razšli
pa smo se z željo, da se čez
eno leto spet srečamo ob ta-
bornem ognju. 

Srečanje ob tabornem ognju

Po Sloveniji so 30. aprila zagoreli kresovi, pri
gasilskem domu v Kovorju pa je zagorel taborni
ogenj, ki je razveselil ne le krajane Kovorja,
temveč tudi mnoge obiskovalce iz okoliških vasi.

Stanka Bohinc iz Križev (levo) ter Andrej in Simona Zupan
s Slapa v Tržiču

Maruša Zaplotnik iz Mallyjeve hiše (levo) in predsednica
Marjana Zupan

Kresovanje na Polani nad Križami
Kresovanje na Polani se je začelo ob 19. uri. Ob 21. uri smo
zakurili zagotovo največji in najlepši kres na Gorenjskem.
Kres je bil tudi letos zgrajen v piramido in je meril v višino
15 metrov. V njem je bilo okrog 35 kubičnih metrov drv. Za
hrano, pijačo in glasbo so poskrbeli kriški gasilke in gasil-
ci. Na kresovanju pa so se obiskovalci lahko pomerili v
ruskem kegljanju za jagenjčka. Uroš Bodlaj

Na stojnici Biotehniškega centra Naklo sta Tina Žavbi in 
Alisa Bolević predstavili vrtni aranžma Tilna Sokliča.

Sandi Jurša je pripeljal okrasno balkonsko cvetje iz daljnih
Branoslavcev pri Ljutomeru.

Živahno na cvetlični tržnici
Na soboto, 10. aprila, so na stojnicah v Atriju Občine Tržič številni obiskovalci cvetlične tržnice 
izbirali med ponudbo gojenih alpskih trajnic, balkonskega cvetja, čebelarskih izdelkov, orodja za 
vrtičkarje, zeliščnimi mazili in dekorativnimi izdelki za dom in vrt.
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Radi na motorju

Dušan in Veronika Bodlaj, Križe: "Motorist sem
šest let. Vsako leto prevozim do 15 tisoč kilome-
trov. Obvezno potujem z ženo; najraje imava poti
po Balkanu. Na motorju je gibanje svobodnejše,
pristnejši je stik s cesto, več je adrenalina."

Anton Leban, Retnje: "Za motor sem se navdušil
v mladosti. Od leta 1966, ko sem naredil izpit,
sem zamenjal več motorjev in prevozil ogromno
kilometrov. Doslej je šlo vse po sreči. Včasih se
mi pridruži tudi žena Ljubica; oba uživava."

Janja Budič, Kovor: "Že dolgo sem motoristka z
dušo in srcem. Rada potujem po svetu v skupini
ali sama. Sem tudi ljubiteljica starih motorjev,
tekmovalka in aktivna članica AMD Tržič. Sle-
dim cilju, da je varnost prva na dveh kolesih."

Tomaž Ahačič, Podljubelj: "Tri leta imam motor.
Za menoj je daljša tura po bivši Jugoslaviji, letos
pa gremo po Evropi. Na krajših turah me sprem-
lja žena Marjeta. Kot učitelj vožnje za izpit B ka-
tegorije dajem velik poudarek varnosti." S. S.

Stojan Saje

Križe - Nedelja po veliki noči
ni bila najbolj primerna za
vožnjo z motorjem. Kljub
mrazu se je v Križe pripeljala
množica motoristov iz Slove-
nije in avstrijske Koroške, ki
so se udeležili Tretjega veli-
konočnega moto zbora.
"V Križah je precej vaščanov,
ki smo navdušeni privrženci
vožnje z motorjem. Pred tre-
mi leti smo se odločili, da
organiziramo prvi zbor moto-
ristov. Zaradi slabega vreme-
na smo ga morali prestaviti,
zato se je v Križah zbralo le

okrog 120 udeležencev. Lani
se je udeležba že povečala na
okrog tristo. Tudi letos priča-
kujemo pred barom Košuta
vsaj toliko obiskovalcev," je
povedal glavni organizator
Bojan Mertelj. Dodal je, da
jim pri organizaciji in izvedbi
prireditve zavzeto pomagajo
člani Prostovoljnega gasilske-
ga društva Križe. Tokrat so
povabili v goste tudi Pihalni
orkester občine Šenčur, ki mu
dirigira Vladimir Brlek, tudi
zaprisežen motorist. Za bla-
goslov motorjev in voznikov
je poskrbel kriški župnik Ivo
Kožuh. Kot je dejal, so njihovi

motorji dragi, a še bolj drago-
cena so življenja tistih, ki se
vozijo na njih. Zato jih je pri-
poročil varstvu sv. Krištofa,
zavetnika voznikov. Gostom
je izrekel dobrodošlico tržiški
župan Borut Sajovic, ki jim je
zaželel lepo vožnjo po okolici.
Zatem so se motoristi vrnili v
Križe, kjer sta jih čakala pogo-
stitev in druženje.
"Tržič je mesto moto-športa,
zato je prav, da se tu zbirajo
motoristi. Nekaj se mora do-
gajati zanje v tržiški občini.
Sam sem prvič pripeljal na
blagoslov motor NSU iz leta
1957, ki je bolj za prireditve.

Tekmujem z drugim, ki ima
prikolico," je dejal Miro
Hrast, znani tekmovalec iz
Križev. Iz Kranjske Gore se
je pripeljal z mamo Sanjo
petletni Žan Pintar. Kar ža-
rel je na malem motorčku,
ki ga je za zbor posodil prija-
telj Boštjan Aljančič iz Re-
tenj. Zdravko Urbanc iz Go-
rič se je odločil za prvi bla-
goslov svojega motorja na
štirih kolesih, ker naj bi to
prinašalo srečo. Enako sta
menila Miha in Mateja iz
Ljubljane. Slednja ima triko-
lesni motor, ki je izstopal
med drugimi.

Motorji so jim v veselje
Motoristi iz raznih krajev so se pripeljali na 3. velikonočni moto zbor v Križah. Blagoslov motorjev,
vožnja in druženje.

Stojan Saje

Pristava - Študent 4. letnika
geografije na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani Dragan
Vučenović iz Pristave je bil
odličen dijak. Profesorji so
ga navdušili za geografijo,
kar študira z vnemo. Pa ne
leto! Dve leti je podpredsed-
nik Društva mladih geogra-
fov Slovenije. Lani je bil

eden štirih organizatorjev
13. mladinskega geografsko-
raziskovalnega tabora v Pod-
ljubelju.
"Skoraj leto dni smo se pri-
pravljali na tabor, ki se ga je
med 29. junijem in 7. juli-
jem 2009 udeležilo 33 štu-
dentov geografije. V prvem
delu smo spoznali občino
Tržič na strokovnih ekskur-
zijah. Z geomorfološkimi

značilnostmi nas je seznani-
la geografinja dr. Irena
Mrak iz Tržiča, ki nam je
bila največ v pomoč. Profe-
sor iz Kovorja dr. Marijan
M. Klemenčič je predstavil
družbeno geografsko podo-
bo, gozdar Martin Šetinc go-
spodarjenje z gozdom in ob-
močje Natura 2000, dr. Ma-
tevž Novak pa geološko pre-
teklost Dovžanove soteske.

Drugi del je potekal v šestih
raziskovalnih delavnicah, ki
so bile namenjene kabinet-
nemu in terenskemu delu.
Že prej smo se z vodstvom
občine dogovorili, kakšne
raziskave so za Tržič korist-
ne," je povedal Dragan Vu-
čenović o taboru.
"Približno pol leta je nasta-
jal zbornik Občina Tržič -
Izzivi napredka v objemu
Karavank in Kamniških Alp.
Pred nedavnim ga je izdalo
Društvo mladih geografov
Slovenije v nakladi 220 izvo-
dov. Štirje smo opravili re-
cenzije gradiva, uredila pa
sva ga z Barbaro Černič.
Zbornik ima 144 strani, kjer
tekste dopolnjujejo fotogra-
fije, karte in grafi. Z objavo
prispevkov udeležencev in
rezultatov raziskovalnega
dela je občina Tržič pridobi-
la geografsko monografijo s
celotnim pregledom območ-
ja. Ob predstavitvi proble-
mov opisuje možne rešitve
in razvoj. Posebej so obdela-
ne za Naturo 2000, Dovža-
novo sotesko, planine pod
Košuto, smučišče Zelenica,
poselitev naselij in preobli-
kovanje industrije," je pojas-
nil sogovornik, ki ga zani-
majo raziskave v fizični geo-
grafiji.

Mladi geografi o občini Tržič
Mladinski geografsko-raziskovalni tabor v Podljubelju je dal od lani viden rezultat. Izšel je zbornik 
o občini Tržič, ki ga predstavlja Dragan Vučenović iz Pristave.

Velikonočni zbor motoristov v Križah privablja številne 
udeležence.

Motorji na ploščadi ob šoli so bili paša za oči za 
odrasle in otroke.
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PRODAMO/ ODDAMO POSLOVNI PROSTOR

V poslovni stavbi Trgovskega centra Spar Tržič, ob Cesti Ste 
Marie aux Mines, je družba IMOS, d. d., zemljiškoknjižni lastnik
poslovnega prostora, primernega za skladiščno dejavnost. 

Prostor je zagrajen z mrežo in zajema skupno 849,30 m2. Letnik
stavbe je 2006. Prostor ima možnost lastnega dostopa po 
klančini, speljani na levi strani ob stavbi trgovskega centra Spar.
Prostoru pripada dodatno še 9 parkirnih mest na parkirišču pred
objektom trgovskega centa Spar. 
Cena: prodaja 330 EUR/m2 oz. najem 245 EUR/mesec.

Več informacij na www.imos.si, prodajna služba 
IMOS, d. d., 01/47-33-359 ali 040/829-749

Boris Kuburič 

Križe - Območna izpostava
Javnega sklada RS za kultur-
ne dejavnosti Tržič je bila
organizator 2. Tržiškega gle-
dališkega maratona, ki so ga
poimenovali po dolgoletnem
tržiškem ljubiteljskem igral-
cu in režiserju Dolfetu Ander-
letu (1909-1982). Od četrtka,

8. aprila, pa do nedelje, 11.
aprila 2010, vsakič ob 19. uri,
so se na odru Kulturnega
doma v Križah zvrstile gleda-
liške predstave, ki so nastale v
sezoni 2009/ 2010. V četr-
tek, 8. aprila 2010, so se s ko-
medijo Marjana Marinca Po-
ročil se bom s svojo ženo 
v režiji Ane Peharc predstavi-
li člani Kulturnega društva
Lom.

V petek, 9. aprila 2010, so se
na odrskih deskah kriškega
kulturnega doma predstavili
člani KUD Podljubelj s pred-
stavo Matjaža Zupančiča Raz-
red v režiji Irene Udovč. So-
botni večer, 10. aprila 2010, je
bil rezerviran za komedijo

Gorana Gluvića Videoklub v
izvedbi skupine Smeh pri
Mladinskem gledališču Tržič
v režiji Borisa Kuburiča ter
monokomedijo Tanje Ahačič
Obleka naredi človeka v pro-
dukciji KD Kruh Križe ter v re-
žiji Marinke Kenk Tomazin.
Zadnji dan maratona, v nede-
ljo, 11. aprila 2010, pa so se na
domačem odru predstavili čla-

ni KD Kruh Križe in ponovili
komedijo Stepana Lobozereva
Kako se znebiti tujca v režiji
Marinke Kenk Tomazin. 
Ob osrednjem programu ma-
ratona pa bodo na sporedu še
nekatere spremljajoče pred-
stave: v torek, 6. aprila 2010,
in ponedeljek, 12. aprila
2010, bodo za učence OŠ Kri-
že oz. OŠ Bistrica člani skupi-
ne Smeh ponovno odigrali

predstavo Videoklub, v petek,
9. aprila, ob 9., 10. in 11. uri
pa bodo za najmlajše učence
OŠ Križe in Vrtca Križe člani
otroške gledališke skupine
POŠ Lom pod Storžičem pri
KD Zali rovt Tržič odigrali
muzikal Miškin dežnik.

Drugi Tržiški 
gledališki maraton

Tržič 

Koncert učiteljskih zborov
Organizatorji vabijo ljubitelje lepega petja na 12. Mednarod-
ni koncert učiteljskih pevskih zborov Učiteljeva pesem 2010.
Prireditev bo 14. maja ob 19.30 v Dvorani tržiških olimpij-
cev. Na koncertu bodo nastopili Vokalno instrumentalna
skupina Zali rovt OŠ Tržič, Moška klapa MALI GRAD - Kam-
nik, Ženska klapa Volosko - Opatija, Ženski pevski zbor Kul-
turnega društva Bistrica pri Tržiču, Učiteljski ženski pevski
zbor MAVRICA - Jesenice, Učiteljski ženski pevski zbor OŠ
Naklo, Učiteljski ženski pevski zbor OŠ Šenčur, Pevski zbor
Koledva Glasbene šole Radovljica, Učiteljski ženski pevski
zbor OŠ Dob in Skupina Akord - Italija. Povezovalci koncer-
ta bodo člani Vokalno instrumentalne skupine Zali rovt z
gosti. Slavnostni govornik bo Borut Sajovic, župan Občine
Tržič in poslanec Državnega zbora RS. Koncert bodo omo-
gočili: JSKD RS, JSKD - OI Tržič, Občina Tržič, OŠ Tržič, OŠ
Naklo, OŠ Šenčur in OŠ Dob. M. Č.

Člani KD Kruh Križe med predstavo Kako se znebiti tujca

Komedija Poročil se bom s svojo ženo KUD-a Lom

Stojan Saje

Aprila letos ste praznovali
80-letnico rojstva. Kako se
spominjate svoje mladosti v
Tržiču, časa šolanja in študi-
ja kiparstva?
"Rojen sem bil 4. aprila 1930,
v znamenju ovna. Šele sedaj
vem, da je bil to moj zaščitnik.
Nič kolikokrat sem bil v nevar-
nostih, iz katerih me je rešil.
Če mi ne bi pomagal, tudi ne
bi bilo letošnje razstave in
praznovanja. Kako smo praz-
novali? Skromno, to je bil
zame običajen dan. Malo smo
se veselili s svojci; z ženo Ma-
rijo, sinom Markom, hčerko
Mojco, dvema vnukoma in
vnukinjo. Vsi živimo na Virju
v Tržiču. Izhajam iz skromne
tržiške družine. Oče je bil čev-
ljar v Peku, mama pa je skrbe-
la za gospodinjstvo, majhno
kmetijo in tri otroke. Ob meni
sta bili sestri Marija in Silva.
Meni so dali prva znanja učite-
lji v šoli pod gradom. Nato
sem se šel učit k Primožiču za
mizarja, kjer sem za izpit na-
redil mizo. Potlej so me le
sprejeli v šolo za umetno obrt
v Ljubljani, kjer sem se učil
rezbarstva pri prof. Pengovu
in modeliranja pri prof. Drem-
lju. Leta 1952 sem se vpisal v
kiparski oddelek Akademije
za likovno umetnost. Med štu-
dijem pri prof. Karlu Putrihu
sem kar trdo delal. Sodeloval
sem pri postavitvi spomenika
na sv. Urhu in pri kiparskih
delih na skupščinski stavbi."

Po diplomi na akademiji ste se
leta 1958 zaposlili kot profesor
likovne vzgoje v tržiški osnov-
ni šoli, kjer ste delali do upo-
kojitve. Kaj je bilo vaše vodilo
pri delu z mladimi?
"Ni mi kazalo drugega. Za ki-
parje ni bilo naročil in zasluž-
ka. Učiti sem začel v osnovni
šoli heroja Grajzerja. Po treh
letih smo se preselili v šolo na
Zalem rovtu. Ko sem odšel v
pokoj, so to šolo podrli. Vnuki-
nja se je takrat šalila, da so
zame naredili šolo, kjer sem
delal do svojega šestdesetega

leta. Kako sem delal z učenci?
Predvsem sem jim pustil svo-
bodo. Vsak je moral pokazati
kaj svojega. Čeprav to ni prina-
šalo nagrad, je spodbujalo raz-
nolikost pri ustvarjanju. V vsa-
kem razredu je bil tudi kakšen
nadarjen učenec. Eden od njih
je Branko Povalej, ki uči v trži-
ški šoli. Poučevanje v šoli sem
jemal kot službo; sprva bolj
navdušeno, z leti pa je bilo vse
težje. Na nagajivce sem bil
tudi hud."

Ob pedagoškem in drugem
delu ni zamrla vaša umetni-
ška žilica. Največ kiparskih
del je nastalo v lesu. Zakaj
vam je ta material najljubši?
"Rad sem imel tudi arhitek-

turo. Sam sem zasnoval in
gradil hišo v letih 1959 in
1960. Kazen je bila, da sem
se izučil za mizarja. Vse v
hiši sem moral narediti
sam. Mislil sem, saj je še čas
za umetnost. Nikoli nisem
imel niti pravega ateljeja,
bolj mizarsko delavnico. Jaz
sem od malega zasvojen z
lesom. Oče Jože je leta 1935
začel izdelovati figure za jas-
lice. Pri njem sem prvič rez-
ljal palčke in druge podobe.
Na akademiji me je zamika-
lo oblikovanje živali. Rad
sem imel čaplje, konje in
druge živali, kar ni imelo
cene. Od realnih figur sem
prešel na abstraktne forme,
na ustvarjanje tako imenova-

nih plastnic iz afriškega lesa.
Pozneje me je zamikalo obli-
kovanje ženskih glav in torzov
v oblastih lesnih kladah. V
lesu sem izdelal portreta
znamenitih Tržičanov Vojte-
ha Kurnika in Antona Vov-
ka, župnika Zakrajška in
manj znanih oseb. Oblikoval
sem več verskih znamenj in
drugih znamenitosti; most
čez Tržiško Bistrico krasi sv.
Mihael v bronu, pri gasil-
skem domu je sv. Florijan iz
hrasta, na glavnem trgu je
'firbec' okno in simbol čev-
ljarjev, v Podljubelju pa bro-
nasti zmaj v skali. Po naroči-
lu sem izdeloval grbe in raz-
na priznanja. Že vrsto let de-
lam priznanja za junake Kri-
ške gore; letos sem jih nare-
dil okrog 180. Še vedno rad
primem za kiparsko orodje.
Sedaj izdelujem smučarja
za darilo in relief za oltar v
podružnični cerkvi pri Pred-
dvoru."

Leta 1960 ste imeli prvo sa-
mostojno razstavo v Mestnem
muzeju v Kranju. Kje vse ste
razstavljali pozneje in kako
vas sprejemajo domačini?
"Od prve razstave v Kranju
pred pol stoletja so minila šti-
ri leta do prve razstave v Trži-
ču in Ljubljani. Leta 1975
sem spet razstavljal v Kranju
in Ljubljani ter v Murski So-
boti. Naslednje leto so se zvr-
stile samostojne razstave v Tr-
žiču, Ljubljani in Rogaški Sla-
tini. Leta 1977 sem gostoval v
Ljubljani, Murski Soboti, Ra-
dencih in Lendavi. V trži-
škem paviljonu NOB sem
spet razstavljal leta 1980.
Čez dvanajst let sem se vrnil
v Kranj, Tržič in Ljubljano.
Doma sem imel razstavo še
leta 1994 in 2005, v Kranju
leta 1995 in leta 2006 v Št.
Jakobu na avstrijskem Koro-
škem. V Tržiču sem vedno
rad razstavljal, a za svojo 80-
letnico nisem imel te želje.
Celo upiral sem se, a so v Tr-
žiškem muzeju vztrajali. Je
pa lepo, da niso pozabili na
moje delo in moj jubilej."

Kipar, zvest lesu 
od malega
Vinko Ribnikar iz Tržiča je ob očetu spoznal rezbarjenje lesa. Izučil se je za mizarja in šele nato 
postal kipar. Kaj je ustvaril, prikazuje retrospektivna razstava ob 80-letnici njegovega rojstva 
v Tržiškem muzeju.

V Pollakovem salonu Tržiškega muzeja je od 
23. aprila do 26. junija na ogled retrospektivna
razstava ob 80-letnici kiparja Vinka Ribnikarja.
Tam so razstavili triindvajset del iz različnih 
obdobij umetnikovega ustvarjanja, štiri 
Ribnikarjeve umetnine pa krasijo avlo. Razstavo
je odprl tržiški župan Borut Sajovic, o avtorju je
spregovoril kustos Aljaž Pogačnik, zbrane pa je
pozdravila direktorica Melanija Primožič. 
Slovesnost je obogatil s pesmijo kvintet bratov
Zupan. Slavljenec je bil deležen številnih čestitk,
za kar se je vsem zahvalil.
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Ribnikarjevo delo je predstavil kustos Tržiškega muzeja
Aljaž Pogačnik.
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Kristina Kavčič

Na večer premiere omenje-
ne komedije, 20. marca, je v
podljubeljski dvorani 20 mi-
nut pred začetkom zevala
praznina. Škoda, smo si
mislili. Dva tedna pred pre-
miero praktično ni minil večer
brez vaj, ki so nam prinašale
toliko smeha in zadovoljstva,
hkrati pa tudi trdega dela. In
zdaj je bilo v dvorani šest lju-
di. Potem pa sedem, osem,

deset, dvajset ... ob sedmih
pa se jih je nabralo več kot
150! Torej se podljubeljsko
občinstvo tudi nam ni izne-
verilo. Čudovito je bilo doži-
veti prvi naval smeha v dvora-
ni, ki se je le še stopnjeval in
postavil naš trud na pravo
mesto. Kaj pomeni na oder
postaviti izvrstno napisano
situacijsko komedijo, se nam
v resnici ni niti sanjalo. Pri
branju smo se resnično zaba-
vali, na odru pa se je začelo
pravo delo. V vlogo Luka je

skočil Miha Lindav, njegove-
ga iznajdljivega prijatelja Ža-
reta je poosebil Bojan Rejc,
zapeljivka Kristina je postala
Rebeka Peharc, njen mož
Maks je našel šofersko dušo
v Andreju Ahačiču, Lukova
starša pa sta postala Mičo

Dragičevič in Kristina Kavčič.
Brez šepetalke Andreje Me-
glič in Urha Dragičeviča, ki
je skrbel za luči in zaveso,
tudi ne bi šlo. Ker pa med
nami ni režiserja, je kot men-
tor na pomoč na koncu pri-
skočil Igor Likar in z njegovi-
mi napotki je komedija dobi-
la prave obrise. Za kaj torej
gre? Že v naslovu komedija
obljublja bolj ali manj nena-
merno zmedo z oblačili, ki se
skozi situacije in preplete

stopnjuje do skorajšnje poro-
ke, ki pa je pravzaprav čisto
logična. Očka v sinovem sta-
novanju naleti na - po njego-
vem mnenju - mično gospo-
dično. Še dobro, saj je že
mislil, da je sin "dvocevka",
ko je našel tisto fotografijo z
golim črncem s sinovega po-
tovanja! Lahko si le mislite,
kako se stvari zapletejo. Lju-
bitelji komedij so se zbrali
tudi na ponovitvi, ki je bila
23. aprila v Kulturnem cen-
tru Tržič. Odličen odziv, po-

zitivna energija in spet tisti
srčni smeh so dokazali, da
komedije v Tržiču padejo na
plodna tla, kar je tudi nam
zagotovo dalo še večjo moti-
vacijo. Seveda pa vsi skupaj
povabljeni na katero od pri-
hodnjih ponovitev. 

Igralska skupina
”3. vrsta, 5. sedež”
Kulturno umetniško društvo Podljubelj je 
z letom 2010 dobilo še eno odraslo igralsko
skupino, ki nosi ime "3. vrsta, 5. sedež". Prvi
odrski izziv novoustanovljene skupine je 
postala situacijska komedija odličnega Vinka 
Möderndorferja Transvestitska svatba.

Bojan Rejc, Rebeka Peharc in Miha Lindav v vlogah Žarke,
Kristine in Luka I Foto: Ana Peharc

Zadovoljni igralci po predstavi so bili veseli bučnega
aplavza. I Foto: Ana Peharc

Stojan Saje

Tržič - Mladinsko gledališče
Tržič, ki ima petintridesetlet-
no tradicijo, je vedno imelo v
svojih vrstah odlične humori-
ste. Leta 1984 so ustanovili
humoristično skupino Smeh,
ki navdušuje občinstvo z last-
nimi skeči in satiro iz doma-
čega okolja. Že nekaj let upri-
zarja tudi enodejanke drugih
avtorjev.
"Letos smo pripravili predsta-
vitev komedije Videoklub, ki
jo je napisal slovenski pesnik,
pisatelj in dramatik Goran
Gluvić. Delo izpred četrt sto-
letja je še danes aktualno, saj
osvetljuje našo zasvojenost z
vizualnimi mediji. Končno
imamo v Tržiču imenitno ig-
ralsko ekipo, s katero smo v
treh mesecih postavili na
oder nevsakdanjo predstavo.
V njej nastopajo Marina Bo-
hinc (gledalka 3), Jana Kus
(gledalka 2) in Marja Bohinec
(gledalka 1), Janez Kikel (gle-
dalec 3) in David Ahačič (gle-
dalec 1) v filmskem klubu.
Smešna zgodba, ki je dožive-
la premiero 5. aprila v Lešah
in ponovitev isti dan na Brez-
jah pri Tržiču, je povsod nav-
dušila gledalce. Igrali smo jo
še na gledališkem maratonu
Dolfeta Anderleta v Križah in

v vseh treh tržiških osnovnih
šolah. V Tržiču je na vrsti
osma ponovitev. Maja načrtu-
jemo gostovanja izven doma-
če občine," je povedal Boris
Kuburič, ki je tudi tokrat po-
skrbel za režijo.
Preprosta scena - plakati za
stare filmske uspešnice v oza-
dju in pet stolov v ospredju -
občinstvu razkriva prizorišče.
Zvočna podlaga iz filma Casa-
blanca daje vedeti, kaj se bo
tam dogajalo. Ampak, ne pov-
sem! V filmski klub pridejo

drug za drugim gledalka 3,
gledalka 2, gledalec 3 in gle-
dalka 1. Manjka le še gledalec
1, ki zaradi zamude prvič
zmoti sosede. Ko mu ne pu-
stijo prižgati cigarete, grize in
ščiplje nohte, glasno kašlja in
protestira, ker se noče nihče
pogovarjati. Nato ugotavlja, da
ne vidi podnapisov. Zaman
išče očala, se spet znaša nad
sosedi, da ga mučijo z gleda-
njem. Takrat prekipi gledalki
2, ki pretepe gledalca 1 in ga
nažene iz dvorane. Potem

sami razpravljajo, ali je bilo to
prav ali ne. Toda gledalec 1 se
jim spet pridruži, tokrat s ste-
klenico piva. Vstaneta še dve
gledalki in gledalec; vrnejo se
s hrano. Med prigrizkom jim
gledalec 1 vsiljuje svojo žalost-
no življenjsko zgodbo, ob ka-
teri dočakajo konec filma. In
takrat se vse razplete! Vsi so
člani iste družine - hči in sin,
mama, babica in ded. Slednji
napove, da bo jutri on motil
program, zato naj se občin-
stvo pripravi.

Humoristi z novo
predstavo
Člani gledališke skupine Smeh se predstavljajo s komedijo Videoklub, ki jo je režiral Boris Kuburič. 
Po premieri v Lešah so imeli osem ponovitev, zadnjo na tržiškem odru.

Jana Kus, David Ahačič, Janez Kikel, Marja Bohinjec in Marina Bohinc (od leve) 
v komediji Videoklub
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Ema Zajc 

Z dobro igro in uigranim ti-
mom so fantje nizali uspehe in
zmage tudi v drugem delu (po-
raz so utrpeli samo v Škofji
Loki in Litiji) ter si tako pribori-
li v naslednji sezoni 2010/2011
igranje v 1.A SLO ligi. Vodja
moške ekipe Jure Mejač je v se-
zoni dal možnost igranja tudi
mladim in perspektivnim keg-
ljačem: tako sta igrala mladin-
ca Domen in Anže Haler, ka-
det Blaž Čerin in Jernej Kopač.
V drugem delu sezone se je
ekipi pridružil še kegljaški ve-
teran Dušan Eržen, kar je dalo
ekipi večjo samozavest. Tako
bo sedaj KK Ljubelj Tržič imel
kar dve ekipi v 1.A državni ligi:
moško in žensko, ki se je v 1.A
SLO ligo uvrstila že lani. Žu-
pan Borut Sajovic in Biserka
Drinovec iz ŠZT sta jima ob tej
priložnosti čestitala in izročila
posebno plaketo za ta odlični
dosežek. KZS pa je prispevala
lep pokal. Da pa je sezona v KK
Ljubelj Tržič res bila uspešna,
kažejo tudi rezultati mladih
kegljačev. Tako so mladinci v
sestavi: Anže Haler, Blaž Če-
rin, Anže Bajželj (oba še kade-
ta) in Luka Sivec, osvojili odlič-
no drugo mesto na državnem
prvenstvu mladinci ekipno,
kjer so morali v štirih nastopih:
v Cerknici, Kranju, Postojni in
Tržiču, pokazati svoje znanje.
Premagali so jih samo favorizi-

rani mladinci iz kranjskega
Triglava. Za 29 kegljev pa so
premagali tretjeuvrščene mla-
dince z Jesenic. V ekipi sta bila
odlična oba kadeta Blaž Čerin,
ki je imel četrti najboljši rezul-
tat od vseh nastopajočih, in
Anže Bajželj, ki je dopolnil ko-
maj štirinajst let. Prav tako je
ekipa mlajših mladincev - ka-
detov v sestavi: Blaž Čerin,
Anže Bajželj, Luka Mihelič in

Urša Mejač, tudi osvojila odlič-
no drugo mesto na državnem
prvenstvu, ki je potekalo v
Cerknici in Novi Gorici. Tudi
tu sta bila odlična Blaž Čerin, z
drugim najboljšim rezulta-
tom, in Anže Bajželj. Prvo me-
sto so izgubili proti ekipi Prote-
us, vendar samo za tri keglje.
Tretjeuvrščeno ekipo iz Adrie
pa so premagali za celih 110
kegljev. Vsi ti dobri rezultati pa

so pripomogli, da so se kar štir-
je naši mladi kegljači uvrstili v
priprave za državno reprezen-
tanco do U-23 (Blaž Čerin,
Anže Haler in Urša Mejač), do
U-18 (Blaž Čerin in Urša Me-
jač) in do U-14 (Anže Bajželj),
ki bo nastopila letos v maju na
svetovnem prvenstvu na Reki.
Želimo jim veliko uspehov, do-
brih rezultatov pa tudi malo
sreče. 

Kegljači Ljubelja prvaki
Moška ekipa KK Ljubelj Tržič je v sezoni 2009/2010 igrala v 1.B SLO ligi in v 18 krogih izgubila samo
dvakrat. Že kot jesenski prvaki so brez poraza zmagali v vseh desetih tekmah, kar se še ni zgodilo 
v zgodovini kluba, in je to že kazalo, da so fantje na dobri poti, da zmagajo v 1.B SLO ligi. 

Anton Meglič

Letošnjega tekmovanja se je
udeležilo skoraj petdeset
tekmovalcev, ki so nastopili
v šestih moških in štirih
ženskih starostnih skupi-
nah. Tekmovalec z najbolj-
šim rezultatom je osvojil
prehodni pokal in letos je bil
to član Modrega dirkača
Zdene Grdič. Prvi trije po
kategorijah so dobili meda-
lje, zmagovalci kategorij pa
pokale. Absolutno pet naj-
boljših moških in pa tri naj-
boljše ženske pa so dobili še
posebna priznanja. Vsi na-
stopajoči pa so dobili tudi
praktične nagrade. 
V ženskih kategorijah so
najboljše rezultate po kate-
gorijah dosegle; Helena Ga-
brc in Milena Dolčič, obe
DU Tržič, ter Jelka Škaper,
Čadovlje, v kategoriji nad 50
let, v kategoriji od 40 do 50
let sta bili najboljši Mojca
Zupan, ŠD Jelendol, in Ani-
ta Kostevc, Puškarstvo Špen-
dal. Martina Šmitek, ŠD

Lom, Irena Golmajer, Sak
Podljubelj in Katja Šmitek
so bile najuspešnejše v kate-
goriji do 40 let, Barbara Ro-
žič, Sak Podljubelj, Andreja
Šmitek in Asja Šmitek, obe
ŠD Lom, pa v kategoriji mla-

dink. Med moškimi so se
najbolj izkazali; v kategoriji
nad 70 let Franci Knific,
Drago Uzar in Pavel Sajo-
vec, vsi DU Tržič, od 60 do
70 let Blaž Klemenc, Pavel
Pogačnik in Anton Škufca,
prav tako vsi DU Tržič. Prva
tri mesta med moškimi v
kategoriji od 50 do 60 let so
zasedli Henrik Perko, Bio-
mag, Jože Romšak, DU Tr-
žič, in Anton Meglič, Modri
dirkač, Zdene Grdič, Modri
dirkač, Jože Tišler, ŠD Lom,
in Marjan Mohorč, Modri
dirkač, pa v kategoriji od 40
do 50 let. Med moškimi od
20 do 40 let sta bila najbolj-
ša Grega Gašperlin, ŠD Je-
lendol, in Davor Perne, Kon-
takt P, med mladinci pa sta
se najbolj izkazala Žan in
Urh Dragičevič, oba Sak
Podljubelj. 
Vsi udeleženci so bili nav-
dušeni nad samo organiza-
cijo tekmovanja. Organiza-
tor ŠD Lom se vsem spon-
zorjem zahvaljuje za prispe-
vane nagrade.

V 1. B SLO ligi so kegljači Ljubelja zasluženo osvojili prvo mesto in se veselijo vstopa 
v 1.A SLO ligo: Od leve proti desni stojijo: Domen Haler, Janez Čerin, Jernej Kopač, Dušan 
Eržen, Filip Praprotnik, Biserka Drinovec iz ŠZT, Bojan Černe, Ema Zajc - predsednik 
kluba, Ivan Kuharič, Štefan Jesenšek in najboljši igralec Jure Mejač; čepijo: župan Borut
Sajovic, Jože Klofutar in še kadet Blaž Čerin. I Foto: arhiv KK Ljubelj Tržič

Memorial Andreja Šmitka 
Športno društvo Lom pod Storžičem je 10. aprila organiziralo drugi 
memorial Andreja Šmitka v streljanju z zračno puško. 

Tekmovanje 
v namiznem tenisu

Namiznoteniški klub Križe
in Športna zveza Tržič sta
organizirala 23. aprila odpr-
to občinsko tekmovanje v
namiznem tenisu v telovad-
nici OŠ Križe. Tam je nasto-
pilo več kot 30 igralcev in
igralk; najmlajši je bil star 8
let, najstarejši pa več kot 60
let. Rezultati: mlajši igralci
in igralke do 10 let - 1. me-
sto Klemen Vrankar, 2. me-
sto Mitja Kodorovič, 3. me-
sto Blaž Seifert; mlajši igral-
ci in igralke do 15 let: 1. me-
sto Sabina Dobrin, 2. mesto
Jan Oman, 3. mesto Dejan
Ulčnik; igralci od 15 do 50
let: 1. mesto Nejc Legat, 2.
mesto Haris Bapič, 3. me-
sto Emil Steiner; igralci nad
50 let: 1. mesto Miro Nadi-
šar, 2. mesto Boris Polaj-
nar, 3. mesto Janez Muzik;
dekleta in ženske od 31 let
dalje: 1. mesto Milena Dol-
čič, 2. mesto Mojca Zupan,
3. mesto Katja Vrankar. Do-
bitnikom medalj čestitamo.
V svoje vrste vabimo ljubi-
telje namiznega tenisa, še
posebej otroke. Vpišejo se
lahko ob ponedeljkih in sre-
dah od 17. ure do 18.30 v
Dvorani tržiških olimpijcev
in ob petkih od 16.30 do
18.30 v OŠ Križe. M. D.

Ema Zajc

Na kegljišču v Tržiču je bil
veliki Mednarodni turnir v
kegljanju za leto 2010. To je
bil že devetnajsti veliki tur-
nir po vrsti in prvi Kodrov
Memorial. Lani je umrl dol-
goletni predsednik kegljaške-
ga kluba Ljubelj - Drago Ko-
der. Bil je "alfa in omega" v
kegljaškem klubu v letih
1953 - 1990, zato so se keglja-
či odločili, da veliki turnir po-
teka tudi v njegov spomin.
Nastopilo je več kot tristo tek-
movalcev in tekmovalk iz
Slovenije, Avstrije, Hrvaške,
Bosne in Hercegovine, Srbije
in Makedonije. Na turnirju je
nastopila tudi moška mladin-
ska reprezentanca SLO, ki bo
letos nastopala na svetovnem
prvenstvu v kategoriji U-23
na Reki/Hrvaška. Med njimi
se nahajata tudi dva naša Tr-
žičana - Blaž Čerin v katego-
riji U-23 in Anže Bajželj v ka-
tegoriji U-14.
Podiranje kegljev je bilo
uspešno in na visoki ravni,
kar je publika nagradila z do-
brim navijanjem. 
Med člani je zmagal bivši
svetovni prvak in domačin
Boris Benedik z najboljšim
rezultatom turnirja - 648 po-
drtih kegljev, takoj za njim je
bil Mark Bortek iz Mokronog
z 643 podrtimi keglji in tret-

je mesto je zasedel Dušan Er-
žen z 638 podrtimi keglji.
Med ženskami je zmagala
Doris Wuring, ki bo letos
prestopila iz avstrijskega klu-
ba v KK Ljubelj Tržič. Podr-
la je 596 kegljev. Drugo me-
sto je s 589 podrtimi keglji
zasedla naša mlada Tržičan-
ka Urša Mejač - še kadetinja,
ki se še bori za vstop v držav-
no reprezentanco SLO do U-
23. Tretje mesto pa Majda
Verbole iz Korotana in to s
588 podrtimi keglji.
Pri rekreativkah je zasluženo
slavila domačinka Marija Ko-
pač, ki je podrla 553 kegljev,
druga je bila tudi domačinka
Vera Ovsenek z rezultatom
523 podrtih kegljev in tretja
Angelca Rupnik z Jesenic, ki
pa je podrla 511 kegljev.
Pri rekreativcih pa je bilo
zelo napeto in izenačeno. Iz-
kazal pa se je z dobrim re-
zultatom, 580 podrtih keg-
ljev, domačin Matjaž Ribič,
drugi je bil Ivan Serec iz
Hrastnika z 578 podrtih keg-
ljev in tretji Stane Bučar iz
Krke z 576 podrtimi keglji.
Na zaključku Mednarodne-
ga Turnirja Tržič 2010 in 1.
Kodrovega memoriala, pa je
zasluženim posameznikom
in posameznicam v katego-
riji tekmovalcev in rekreativ-
cev podelila nagrade in pri-
znanja hčerka Draga Kodra.

Mednarodni 
kegljaški turnir 

Stojijo od leve proti desni: Rudi Nunar (5.m-rekreativci),
Marija Kopač (1.m-rekreativke), Vera Ovsenek 
(2.m-rekreativke), hčerka pokojnega Draga Kodra, Matjaž
Ribič (1.m-rekreativci); klečita: bivši svetovni prvak Boris
Benedik (1.m-tekmovalci) in Štefan Jesenšek 
(4.m-tekmovalci)

Tržič

Praznična tekmovanja
Kegljaški klub LJUBELJ Tržič je izvedel 27. aprila tekmovanje
za "Dan upora in 1. maj". Nastopilo je 28 tekmovalcev in
tekmovalk iz Tržiča, ki so dosegli dobre rezultate. Med mo-
škimi je slavil zmago Jože Klofutar s 606 podrtimi keglji,
drugi je bil veteran Jože Košir s 565 podrtimi keglji, tretji pa
je bil Lado Sedej s 562 podrtimi keglji. Med ženskami je pre-
jela zlato kolajno Francka Ličar, ki je podrla 556 kegljev. Dru-
ga je bila Mojca Sedminek s 543 podrtimi keglji in tretja Ema
Zajc, ki je podrla 529 kegljev. Med rekreativci je nastopil tudi
tržiški župan Borut Sajovic, ki se udeležuje teh tekmovanj že
nekaj let. Glede na to, da keglja v glavnem samo na tekmo-
vanjih, je dosegel soliden rezultat (503 podrte keglje). E. Z.

Memorial Andreja Šmitka 
je postal eno od tradicionalnih
tekomovanj v streljanju 
z zračno puško.



Tržiški glas, petek, 7. maja 2010

Šport

13

Vilma Stanovnik

Tržič - Zadnji marčevski pe-
tek sta domača občina in
športna zveza v Dvorani trži-
ških olimpijcev pripravili
večer s tržiškimi olimpijci.
Razveseljiv je namreč poda-
tek, da je na letošnjih olim-
pijskih igrah v Kanadi sode-
lovalo kar sedem tržiških
športnikov, vsi pa so si na
prireditvi zaslužili glasen
aplavz. To so: alpski smu-
čarji Janez Jazbec, Andrej
Jerman, Andrej Križaj in
Rok Perko, deskar Žan Ko-
šir, skakalec Mitja Mežnar
in nordijski kombinatorec
Mitja Oranič. 
Hkrati so na prireditvi pode-
lili priznanja najboljšim in
najbolj obetavnim športni-
kom. Med najbolj obetavni-
mi so športna plezalka Jerca
Meglič (ŠPO PD Tržič), ki je
prejela priznanje za osmo
mesto, balinar Matej Kavčič
(BK Tržič), ki se je uvrstil na
sedmo mesto, kegljač Blaž
Čerin (KK Ljubelj), ki je
osvojil šesto mesto, nordij-
ski kombinatorec Matej Dri-
novec (NSK Tržič Trifix), ki
si je zaslužil peto mesto,
smučarski skakalec Luka Le-

ban (NSK Tržič Trifix), ki je
osvojil četrto mesto, keglja-
čica Urša Mejač (KK Lju-
belj), ki je osvojila tretje me-
sto, smučarski skakalec Ur-
ban Sušnik (NSK Tržič Tri-
fix), ki je dobil priznanje za
drugo mesto, in športni ple-
zalec Jure Bečan (ŠPO PD
Tržič), ki je dobil naziv naj-
bolj obetavnega športnika
Tržiča. 

Podelitvi nazivov najbolj
obetavnih športnikov je sle-
dila podelitev priznanj naj-
boljšim. Na osmo mesto se
je uvrstil športni plezalec
Matej Sova (ŠPO PD Tržič),
na sedmo smučar v tele-
marku David Primožič (Te-
lemark klub Kranj), na še-
sto športni plezalec Klemen
Bečan (ŠPO PD Tržič), 
na peto alpski smučar Rok

Perko (SK Tržič), na četrto
nordijski kombinatorec
Mitja Oranič (NSK Tržič
Trifix), na tretje smučarski
skakalec Mitja Mežnar
(NSK Tržič Trifix), na dru-
go padalec Uroš Ban (ALC
Lesce), že četrto leto zapo-
red pa je naslov najboljšega
tržiškega športnika osvojil
alpski smučar Andrej Jer-
man.

Ponosni na odlične športnike
V tržiški občini odličnih športnikov in športnic ne manjka, za uspehe v lanskem letu pa je naslov 
najboljšega športnika Tržiča že četrto leto zapored osvojil smučar Andrej Jerman.

Maja Bertoncelj

Uvodna tekma letošnjega
Gorenjskega pokala v rekre-
ativnih tekih je bila 18. apri-
la z gorskim tekom pod Kri-
ško goro, 17. memorialom
Janka Likarja, ki je potekal v
organizaciji PD Križe. Na
6,9 kilometra dolgo progo z
391 m višinske razlike se je
iz Križev podalo 86 tekmo-
valcev. 
Tek ima dolgo in zanimivo
zgodovino, o kateri je več
povedal Ivan Likar, predsed-
nik PD Križe in vodja tek-
movanja: "Prvi tek je bil leta
1954, eno leto po odprtju
koče na Kriški gori. Na star-
tu je bilo 32 tekmovalcev, na
cilju na vrh Kriške gore jih
je prišlo le dvanajst. Leta
1992 je bil nato organiziran
prvi tek po markiranih pla-
ninskih poteh, leto kasneje
pa je bil prvi tek v spomin
na Janka Likarja. V začetkih
se je teklo vse do vrha, dva-
krat tudi za Pokal Slovenije
v gorskih tekih. Mejnik je bil
leta 2004, ko smo morali
organizatorji zaradi zimskih
razmer na poti progo spre-
meniti. Odločitev je bila, da
se teče do Gozda. Tako je
potem ostalo in tudi danes

vidimo, da je bila odločitev
pravilna. Na Kriški gori je še
sneg." Kot je dejal, pri orga-
nizaciji teka sodeluje okrog
trideset ljudi. Tekači v Križe
radi pridejo, tudi letošnji
zmagovalec Boštjan Hrovat,
ki je za progo potreboval 31
minut in 36 sekund. Odlo-
čilno prednost si je nabral
že v ravninskem delu. Drugi
je bil Bojan Ambrožič (+59),
tretji pa Marko Pintar
(+1:15). Prva med ženskami
je bila Valerija Mrak (38:07).
Najhitrejši Tržičan je bil na
5. mestu Žiga Klemše iz
Podljubelja (33:07), ki tek-
muje za TSK Olimpik. V
zimskih mesecih je turni
smučar, ko snega ni več,
teče in kolesari. Na teku je
bilo še kar nekaj občanov Tr-
žiča na čelu z županom Bo-
rutom Sajovicem (47:43).
Med Tržiškimi strelami je v
cilj pritekel Blaž Erjavec
(40:36). "Tečem deset let,
pravzaprav nikoli nisem ne-
hal teči. Poleg tega se ukvar-
jam tudi s tekom na smu-
čeh, turno smučam in kole-
sarim. Na tem teku sem bil
velikokrat, tudi že takrat, ko
se je teklo še do vrha Kriške
gore," je povedal rekreativec
iz Žiganje vasi.

Tek z zgodovino
Včasih so tekli na Kriško goro, zadnja leta do
Gozda. Gorski tek pod Kriško goro je odprl 
sezono Gorenjskega pokala v rekreativnih tekih.

Blaž Erjavec iz vrst Tržiških strel

Na startu je bilo 86 tekačev, najhitrejši je bil Žiga Klemše.

Župan Borut Sajovic in predsednik Športne zveze Boris Tomazin z najboljšimi tržiškimi
športniki leta 2009 (z leve proti desni): Matej Sova, David Primožič, Klemen Bečan, Rok
Perko, Andrej Jerman, Mitja Oranič in Mitja Mežnar. Uroš Ban se prireditve ni mogel
udeležiti. I Foto: Gorazd Kavčič

Rok Šolar

Tržiške tekmovalke in tek-
movalec v teku na smučeh
in biatlonu, ki tekmujejo za
Tekaško smučarski klub
Merkur Kranj, so uspešno
zaključili sezono
2009/2010. Po odličnem
začetku in doseženih rezul-
tatih v januarju na obeh
mednarodnih tekmovanjih
v Italiji so z zelo dobrimi re-
zultati nadaljevali vse do
konca sezone. Tako so Trži-
čani Anthea Grum, Anita
Klemenčič, Anže Marin, Ro-
zalija Osmić Golmajer in
Nina Klemenčič pripomo-
gli, da je TSK Merkur Kranj
v skupni razvrstitvi Pokala
Geoplin med 17 slovenskimi
klubi zasedel odlično drugo
mesto. V točkovanju otro-
ških kategorij (mlajše dekli-
ce in dečki ter starejše dekli-
ce in dečki) se je klub pov-
zpel na najvišjo stopničko, v
točkovanju odraslih katego-
rij (mlajše mladinke in mla-
dinci, starejše mladinke in
mladinci, juniorke in juni-
orji ter članice in člani) pa
na tretje mesto. Prav v otro-
ški kategoriji so skozi celo
sezono pridno nabirali točke
vsi zgoraj našteti Tržičani,
razen Antheje, ki pa je s svo-
jim prispevkom točk pripo-
mogla, da se je TSK Merkur
Kranj dobro uvrstil tudi v
odraslih kategorijah.
Zelo dobro so se odrezali

tudi kot posamezniki v
skupnem seštevku Pokala
Geoplin. V kategoriji mlaj-
ših deklic je med 59 tekmo-
valkami Nina zasedla četrto
in Rozalija deseto mesto.
Anže je v kategoriji starejših
dečkov med 38 tekmovalci
zasedel peto mesto, Anthea
pa v kategoriji mlajših mla-
dink med 16 tekmovalkami
četrto mesto. Najboljšo uvr-
stitev v skupnem seštevku je
v kategoriji starejših deklic
med 32 tekmovalkami z od-
ličnim drugim mestom do-
segla Anita.
Ob koncu sezone so se smu-
čarji tekači 27. in 28. marca
pomerili na državnem pr-
venstvu odraslih kategorij v
štafetah in maratonu na Po-
kljuki. Prvi dan je potekalo
tekmovanje štafet (3 x 3,3 -
ženske in ml. mladinci oz.
6,6 km - ostale kategorije) v
prosti tehniki. Anthea je s
klubskima kolegicama v ka-
tegoriji mlajših mladink po-
stala državna prvakinja,
Nina in Anita sta s klubsko
kolegico Polono v isti kate-
goriji postali državni podpr-
vakinji. Le za nekaj sekund
pa je Anže s klubskima kole-
goma Matijem in Nejcem v
kategoriji mlajših mladin-
cev zaostal za tretjim me-
stom.
Za piko na i tekaške sezone
sta se Anita in Anthea odlo-
čili, da se bosta v nedeljo pr-
vič podali na 20 km dolgo

progo. Med starejšimi mla-
dinkami se je na zelo za-
htevni progi Anita uvrstila
na šesto mesto in Anthea na
petnajsto mesto. 
Kot kaže, se Anthea vse bolj
spogleduje z biatlonom, saj
je v letošnji sezoni skoraj na
vseh tekmah v biatlonu v
svoji kategoriji stala na zma-
govalnih stopničkah. Brez
medalje ni ostala niti na dr-
žavnem prvenstvu, kjer je
zasedla odlično tretje mesto.
Na isti tekmi sta nastopili
tudi Nina in Rozalija, ki sta
se v svoji kategoriji uvrstili

na četrto in sedemnajsto
mesto.
TSK Merkur Kranj bo v pri-
hodnji sezoni za točke v
skupnem seštevku lahko ra-
čunal tudi na vsaj tri naj-
mlajše tržiške tekmovalke:
Nežo Perko, Ano Marin in
Lizo Kavčič. Te so v letošnji
sezoni že začele nabirati
prve izkušnje na tekmova-
njih med cicibankami. Z
zavzetostjo na treningih in
izkazano tekmovalnostjo na
tekmah so pokazale, da se
zgledujejo po vzornicah Ves-
ni Fabjan in Petri Majdič.

Uspešno sklenili tekaško sezono

Starejše deklice (prva levo stoji Anita Klemenčič, ki je bila
lani skupno druga) ter tekaški vzornici Vesna Fabjan in 
Petra Majdič. I Foto: Valentin Klemenčič

Stari orli 2010
Nordijski smučarski klub Tržič Trifix v sodelovanju s Kra-
jevno skupnostjo Sebenje v soboto, 8. maja 2010, v
smučarsko skakalnem centru Sebenje organizira prav
posebno prireditev pod imenom "Stari orli". Udeležili se je
bodo sedanji in nekdanji smučarski skakalci iz vse Sloveni-
je, med njimi tudi kar nekaj "velikih" imen tega
smučarskega športa Mitja Mežnar, Mitja Oranič, Primož Pe-
terka, Robert Kranjec, Jernej Damjan, Matjaž Zupan, Franci
Petek in še številni drugi. Tekmovalci se bodo za ogrevanje
najprej ob 12. uri pomerili v nogometu, ki mu bo ob 15. uri
sledila tekma v smučarskih skokih na 25-metrski skakalnici
pod posebnimi pravili tekmovanja. B. D. 
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Razvedrilo, oglasi

Ana Hartman

Tržič - Sredi aprila je luč sve-
ta ugledal prvi album Eve
Moškon in njene zasedbe, ki
sliši na ime E.V.A. (Electric
Venom Agency). Poimeno-
vali so ga z vabljivim naslo-
vom Pridi greva, kot pravi
pevka iz Tržiča, pa so bili
občutki ob izidu prelepi, saj
je precej let verjela in upala
na ta dan. Na albumu je tri-
najst skladb, obarvanih z
elementi housa, funka in
popa. Večino besedil je Eva
napisala sama in so v večji
meri plod njenih doživljanj
in izkušenj. "Kakšno besedi-
lo sem napisala že kot naj-
stnica, sedaj pa sem k temu
pristopila bolj pogumno, saj
je nekaj najlepšega, če poješ
o čustvih, izkušnjah, ki pri-
dejo iz tebe. To mi prinaša
še več osebne sreče, včasih
mi pomeni tudi odlično psi-
hoterapijo," pove v smehu.
Glasba je plod zasedbe, ki jo

poleg nje sestavljajo še Luka
Vehar in Andrej Pekarovič
na kitarah, Mitja Kavčič na
klaviaturah, Piero Malkoč
na basu, Gašper Peršl za
bobni ter spremljevalni vo-
kalistki Katja Koren in Karin
Zemljič. V prihodnje jih ča-
kajo promocija albuma in
koncerti, ki se jih še posebej
veselijo. Sredi maja med
drugim nastopajo v škofjelo-
ški Rdeči ostrigi.
Eva sicer album dojema kar
kot svojo 'dojenčico': "Če-
prav še nisem postala
mama, se mi zdi, da je vese-
lje lahko primerljivo v smis-
lu, da sem za to živela in di-
hala mnogo let. Odzivi so
super." Pa morda že razmiš-
lja o pravih dojenčkih? "V
otroke sem 'zaljubljena'. Ko
bom v veselem pričakova-
nju, boste opazili. Menda se
ne da skriti," je odvrnila v
smehu.
Spomnimo, da je Evo pred
petimi leti med znane slo-

venske pevke izstrelil duet z
Janom Plestenjakom Iz pe-
kla do raja. "Biti medijsko iz-
postavljen dobesedno čez
noč ni mačji kašelj, še zlasti
za tiste, ki smo bolj sramež-

ljive narave. Osebno mi je iz-
strelitev v medijski prostor
prinesla dragocene izkušnje,
ki so bile nujne za mojo
osebno rast. Postala sem bolj
samozavestna, spoznala sem
veliko posebnih ljudi, se spo-
prijateljila s fotografsko in
televizijsko kamero, dobila
sem jasen vpogled v delova-
nje glasbene industrije, doži-
vela sem lepe trenutke na
koncertnih odrih v času due-
ta z Janom in še bi lahko na-
števala. Nekatere potrditve
so mi dale dodaten zagon,
da ostanem del tega sveta,"
razmišlja Eva. Z Janom bi,
kot zatrjuje, z veseljem zno-
va združila moči, če bi se
njune glasbene poti srečale. 
Ob glasbi se Eva ta čas po-
sveča tudi študiju andrago-
gike, pred njo so še zadnji
trije izpiti, uživa v organiza-
ciji izobraževanj, ob koncih
tedna pa dela na Radiu An-
tena. Kot pravi, jo je kariz-
ma, ki jo 'izžareva' mikro-
fon, tudi radijski, popolno-
ma prevzela.

Evi so se uresničile sanje
Z izidom debitantskega albuma zasedbe E.V.A. so se Evi Moškon uresničile dolgoletne sanje.

Majda Pogorelec

Prvi večer se nam je predsta-
vilo Kulturno društvo Brezje
in Dramska skupina Smeh
teater s komedijo v treh de-
janjih avtorja Franca Anker-
sta Skok čez plot. "Skok čez
plot" je fraza, ki znano zve-
ni. Ta fraza je pravzaprav že
kot obče ime za vse brezšte-
vilne zgodbe, ki jih pod tem
imenom piše življenje.
Zgodbo je skozi vse tragiko-
mične scene in zaplete do
srečnega konca nosila situa-
cijska komika in humor. V
soboto smo se predstavili
člani domače dramske sku-
pine Bodoči Bodeči s kome-
dijo avtorice Alenke Vidmar
Nasvetov ni n`kol preveč v
režiji Grega Pungarška. Tri
prijateljice v prijetnem do-
mačem kmečkem vzdušju
preživljajo svoje sobotne do-
poldneve z "ročnimi deli".
Pri tem jih kratkočasi Meti-
na mama, ki rada pogleda v
kozarček in ima vedno pri-

pravljeno kakšno navihano
modrost, s katero jih pod-
uči. Nikoli jim ne zmanjka
tem, sploh če pri tem govo-
rijo o svojih moških ...
Igrajo: Pavla Papler, Majda
Pogorelec, Nataša Ovsenek,
Marta Frantar, Gabrijel Er-
žen, Rok Zupan, Marjan Sr-
danovič. To je bila že trinaj-
sta ponovitev naše predsta-
ve. Zadnji večer pa so nas
nasmejali Člani KUD Ven-
česlav Taufer iz Dol pri Liti-
ji s komedijo Zakonci stav-
kajo. Zgodba pripoveduje o
tipičnem vaškem življenju v
prvi polovici prejšnjega sto-
letja. Komični prizori, spon-
tano dogajanje, vaško
opravljanje in nepričakovan
razplet dogodkov nam je
polepšal večer in še nekaj
naslednjih dni zraven. Po-
hvalno je, da so bile vse tri
predstave zelo dobro obiska-
ne, kar je priznanje in spod-
buda za naše delo v prihod-
nje. Se srečamo spet prihod-
nje leto.

Tretji vikend kulture 
in smeha 
Tretji vikend v aprilu je potekal v dvorani na
Brezjah pri Tržiču v organizaciji Kulturnega 
društva Sveta Neža tretji Vikend kulture in smeha. 

Dramska skupina Bodoči bodeči z Brezij pri Tržiču

Kulturno društvo Brezje in Dramska skupina Smeh teater

KUD Venčeslav Taufer iz Dol pri Litiji

Eva Moškon po duetu z Janom Plestenjakom uspešno
nadaljuje glasbeno pot.

Zasedba E.V.A. ustvarja glasbo, obarvano z elementi housa, funka in popa. 

Če želite vedeti več o Titu skozi oči njegovega najožjega
sodelavca - šefa kabineta Marka Vrhunca, o Titovem 
značaju, načinu dela, družini in izvedeti podrobnosti o nje-
govi najbolj poznani ženi Jovanki, je to prava knjiga za vas. 

Nova knjiga na 191 straneh je za naročnike 
Gorenjskega glasa na voljo po ceni 18 EUR 
+ poštnina.

Naročila sprejemamo na 04/201 42 41, ali na okencu 
Gorenjskega glasa, na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju.
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Koledar prireditev, obvestila
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Petek, 7. maja, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pret-
narja

Pogovorna skupina z Rajkom Jerama s knjigo LeBDENJE

Sobota, 8. maja, ob 20. uri v Cerkvi sv. Katarine v
Lomu pod Storžičem

Koncert ljudskih nabožnih pesmi; KD FS Karavanke

Sobota, 8. in 9. maja, v Dvorani tržiških olimpijcev

38. MIFOS, Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja;
TD Tržič, Občina Tržič, DPMF Slovenije

Sobota, 8. maja, od 13. do 17. ure v Knjižnici dr. Tone-
ta Pretnarja

Delavnica refleksne masaže stopal, vodi Helena Alenka Bizjak

Sobota, 8. maja, ob 12. uri v Smučarsko skakalnem
centru Sebenje

Tekmovanje v smučarskih skokih in nogometu "Stari orli
2010"; NSK Tržič Trifix in KS Sebenje

Nedelja, 9. maja, ob 7. uri izpred OŠ Tržič

Planinski izlet: Javorniki nad Cerkniškim jezerom; PD Tržič

Nedelja, 9. maja, ob 15. uri v Kulturnem centru Tržič

Pokal Slovenije v akrobatskem rock'n'rollu; Plesni klub Tržič

Torek, 11. maja, ob 17. uri v Zdravstvenem domu Tržič

Srečanje onkoloških bolnikov; Društvo onkoloških bolnikov
Slovenije

Torek, 11. maja, od 18.15 do 20.15 v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja

ABC računalništva za starejše "50 PLUS"

Sreda, 12. maja, od 18.15 do 20.15 v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja

ABC računalništva za starejše "50 PLUS"

Četrtek, 13. maja, iz Tržiča

Pohod v Dovžanovo sotesko; Društvo upokojencev Tržič

Četrtek, 13. maja, ob 19. uri na kmetiji odprtih vrat
Obstar Sebenje 

Predstavitev knjige IZUM SMUČARSKE TRADICIJE Boruta
Batagelja; Tržiški muzej

Četrtek, 13. maja, ob 16. uri v Hipermarketu Mercator

Kuharska delavnica; Društvo diabetikov Tržič

Četrtek, 13. maja, od 18.15 do 20.15 v prostorih
knjižnice

ABC računalništva za starejše "50 PLUS"; Knjižnica dr.
Toneta Pretnarja

Petek, 14. maja, ob 19.30 v Dvorani tržiških olimpijcev

Mednarodni koncert učiteljskih pevskih zborov; KUD Zali
rovt

Sobota, 15. maja, ob 7. uri izpred OŠ Tržič

Planinski izlet: Kuželjska stena v Beli Krajini; PD Tržič

Sobota, 15. maja, ob 7. uri iz Tržiča

Ekskurzija v Mozirski gaj in Logarsko dolino; Društvo dia-
betikov Tržič

Sobota, 15. maja, v Križah

Tekmovanje v tenisu za rekreativce; Športno društvo Bono
šport

Sobota, 15. maja, ob 20. uri v Jožefovi dvorani

Koncert ljudskih nabožnih pesmi; KD FS Karavanke

Sobota, 15. maja, ob 20. uri v Dvorani tržiških olimpij-
cev

Koncert šolskega zabavnega orkestra; Glasbena šola Tržič

Torek, 18. maja, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pret-
narja

Teden vseživljenjskega učenja: mag. Uroš Plantan: Sodobna
uporaba hipnoze; v sodelovanju z Društvom hipnoterapev-
tov Slovenije

Sreda, 19. maja, ob 18. uri v Knjižnici dr. Toneta Pret-
narja

Teden vseživljenjskega učenja: Marjana Zupan in Damjana
Škantar - Predstavitvena delavnica kaligrafije

Sreda, 19. maja, iz Grahovš

Pohod na Tolsti vrh; Planinsko društvo Tržič

Četrtek, 20. maja, ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja

Srečanje članov; Društvo slepih in slabovidnih

Četrtek, 20. maja, od 17. do 19. ure pred OŠ Križe

Test hoje; Športna zveza Tržič

Petek, 21. maja, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pret-
narja

Pogovorna skupina za samopomoč

Petek, 21. maja, ob 20. uri na Letnem kopališču Tržič

Ritem mladih - Srečanje tržiških pop rock skupin; Klub
tržiških študentov in OI JSKD Tržič

Sobota, 22. maja, ob 9.15 izpred OŠ Tržič

Turno kolesarski izlet na planino Javornik; PD Tržič

Sobota, 22. maja, ob 20. uri v Kulturnem domu Križe

Koncert ljudskih nabožnih pesmi; KD FS Karavanke

Sobota, 22. maja, iz Tržiča

Planinski izlet za mlade planince na Snežnik; PD Tržič

Sobota, 22. maja, iz Tržiča

Izlet v Idrijo; Društvo upokojencev Tržič

Sobota, 22. maja, ob 16. uri na Balinišču v Bistrici

3. krog prve državne lige, člani, Bistrica : EIS Budničar; Bali-
narski klub Bistrica

Sobota, 22. maja, ob 10. uri na Balinišču v Bistrici

3. krog državne lige, članice, Bistrica : Buldog Trbovlje; Bali-
narski klub Bistrica

Petek, 28. maja, ob 18. uri po ulicah Tržiča

Tek po ulicah Tržiča; Športna zveza Tržič in VVZ Tržič

Petek, 28. maja, v Kulturnem domu Leše

Spev Dobrči, koncert pevskega zbora Dobrča z gosti; KUD
Leše, KS Leše

Petek, 28. maja, v Dvorani tržiških olimpijcev

Koncert Pihalnega orkestra Tržič in začetek Tržiških poletnih
prireditev; KD Pihalni orkester Tržič in Občina Tržič

Sobota, 29. maja, iz Tržiča

Planinski izlet: Lepa Plevelnica; PD Tržič

Sobota, 29. maja, iz Križev

Planinski izlet na vrh Korena; PD Križe

Sobota, 29. maja, ob 10. uri Atrij Občine Tržič

Otroške TPP: Zabava z medvedom Čalapinkom; Občina
Tržič

Sobota, 29. maja, ob 9.30 Gostilna Pr'Benk

Vikend športa - odbojka na mivki; Klub tržiških študentov

Nedelja, 30. maja, ob 10. uri na igrišču OŠ Bistrica

Vikend športa - nogomet in košarka; Klub tržiških študentov

Koledar prireditev maj
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Gorenjska štipendijska 
shema 2010/2011 - objava Javnega

poziva za delodajalce

Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) je 11. 3.
2010 objavila javni poziv delodajalcem k oddaji vlog za izbor
v enotno regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Gorenjske za šol-
sko/študijsko leto 2010/2011, glede na njihove potrebe po
kadrih.

Javni poziv je namenjen delodajalcem s sedežem ali poslovno
enoto v gorenjski regiji:
- ki želijo pristopiti k RŠS oziroma v sistem sofinanciranja

kadrovskega štipendiranja kot tudi tistim, 
- ki so v shemo že vključeni.

Pravico do vključitve v RŠS imajo delodajalci, ki se prijavijo na javni
poziv s predpisanimi obrazci in izpolnjujejo razpisne pogoje.

Delodajalec, ki bo izbran, mora zagotoviti 50 % dodeljene
kadrovske štipendije za štipendista, ki se bo po zaključku izo-
braževanja zaposlil pri tem delodajalcu, vsaj za čas prejemanja
štipendije. Preostanek štipendije zagotovi štipenditor (BSC
Kranj) iz sredstev Evropskega socialnega sklada, prek Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Na podlagi izbire delodajalcev in njihovih potreb po kadrih bo
štipenditor predvidoma jeseni objavil javni razpis štipendij za pri-
hodnje šolsko/študijsko leto. 

Javni poziv delodajalcem je odprt do 18. junija 2010 do 14.
ure.

Dodatne informacije so na voljo na:
BSC, Poslovno podporni center, d. o. o., Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske
Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
tel.: 04/28 17 230, fax: 04/28 17 249
e-pošta: info@bsc-kranj.si, http://www.bsc-kranj.si
kontaktni osebi: Barbara Rupar in Franja Gabrovšek Schmidt

Črni cestni priključek v Podljubelju 

Aprila je Direkcija RS za ceste zaprla nelegalen priključek na
glavno cesto v Podljubelju na Logu. Odločitev o zaprtju pri-
ključka ni bila sprejeta na Občini Tržič. Zaprt je bil zaradi ne-
zadovoljstva občana Podljubelja, ki se je skliceval na popol-
no neurejenost priključka, potencialno nevarnost za hujše
prometne nesreče in prometne nesreče z materialno škodo.
Predvsem se je skliceval na blato na cesti zaradi vključeva-
nja težkih tovornih vozil z neurejenega parkirišča in deponi-
je lesa. Občan je obvestil tudi Policijo, Direkcijo RS za ceste
in Občino Tržič. Uslužbenci DRSC so po ogledu ugotovili,
da je cestni priključek črna gradnja, s prekopom priključka
pa so onemogočili dostop na državno cesto.
Občina Tržič na odločitev DRSC ni imela vpliva. Vseeno pa
menimo, da je bilo zaprtje desetletje uporabljanega dovoza
z glavne ceste do petih stanovanjskih hiš preoster in prehi-
ter ukrep, ker so se z zaprtjem pojavili tudi problemi zago-
tavljanja ustreznih intervencijskih poti za dostop do objek-
tov na Logu. Občina Tržič bo pri rešitvi neljube situacije po-
magala s pripravo projektov za ureditev in legalizacijo nove-
ga priključka na državno cesto ter pri doseganju nekega na-
čelnega soglasja prebivalcev o tem. Prizadevali si bomo
tudi, da bosta oba podjetnika uredila svoja parkirišča za to-
vornjake v skladu s predpisi. D. Z.

Tek po ulicah Tržiča
Športna zveza Tržič in VVZ Tržič bosta v petek, 28. maja
2010, organizirala 4. Tek po ulicah Tržiča. Zaradi del na
Trgu svobode bo trasa proge spremenjena. Tekmovalci
bodo razdeljeni v različne starostne kategorije. Start vseh
tekov bo pri stolpnici. Družine z otroki bodo startale ob 18.
uri, start rekreativcev na 1600 in 2400 m bo ob 18.20 in start
teka na 10.000 m, ki šteje za državno veteransko prvenstvo,
bo ob 18.35. Prijave organizator sprejema tudi na dan tek-
movanja od 16. do 17. ure. B. D.

Akrobatski plesalci v Tržiču
Plesni klub Tržič obvešča vse ljubitelje plesa, da bo orga-
niziral tradicionalni POKAL SLOVENIJE V AKROBATSKEM
ROCK AND ROLL-u za vse kategorije, in sicer v nedeljo, 9.
maja 2010, v dvorani Kulturnega centra Tržič. Začetek tek-
movanja ob 15. uri. Tekmovanja se bo udeležilo več kot 60
plesnih parov iz vseh plesnih klubov iz Slovenije. Na tem
tekmovanju sodeluje tudi osem tržiških plesnih parov. M. M.



tržiški glas
Tržiški glas, petek, 7. maja 201016

Mesto in vasi očistili smeti
Na akciji Očistimo Slovenijo je v tržiški občini sodelovalo 1159 prebivalcev. Po trinajstih krajevnih skupnostih so nabrali 315 kubičnih metrov odpadkov.
Smeti ne sodijo v naravo!

V Zvirčah je Miha Dolžan zjutraj delil vreče in rokavice; 
štiriintrideset vaščanov je nabralo za sedem prikolic odpadkov.

Predsednik KS Kovor Janez Šter je vpisal več kot štirideset
krajanov v Kovorju, druga skupina pa se je zbrala na Loki.

Andreja Potočnik, Borut Sajovic, Janez Mrak, Marjan 
Veternik in Samo Bečan so čistili od mesta do Bistrice.

Člani postaje GRS Tržič Primož Rožič, Vili Vogelnik in Bojan
Žohar so pobrali smeti ob Tržiški Bistrici v mestu.

Člani stranke Zares so vzeli delo zelo zares. Odstranili so 
divje odlagališče odpadkov pri križišču za Gozd.

Okrog dvajset članov PGD Križe in drugih krajanov je 
poskrbelo, da je čista okolica šole in gasilskega doma.

V Žiganji vasi se je petinštirideset domačinov razdelilo v več
skupin. Na sliki Dane Vidovič in drugi iz njegove skupine.

Veliko neželene navlake v naravi so nabrali tudi prebivalci
Pristave. Odvažali so jo kar z avtomobilsko prikolico.

Na Brezjah pri Tržiču se je zbralo več kot devetdeset 
čistilcev. Odpadke so vozili v zabojnik pri avtobusni postaji.

Med sto udeleženci v KS Bistrica sta bila tudi predsednica
Vida Raztresen in občinski svetnik Marjan Špehar.

Predsednik KS Podljubelj Dragan Njegovan in Peter 
Golmajer sta povedala, da je pobiralo odpadke šestdeset
krajanov.

Predsednik KS Tržič-mesto Jože Prašnikar je sam peljal
odpadke na deponijo. Pobiralo jih je le sedemindvajset
meščanov. Besedilo in fotografije: Stojan Saje




