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INTERVJU PROSTOVOLJCI KULTURA ŠPORT - REKREACIJA

Vesela tržiška duša 
še živi
Tržiški župan Borut Sajovic
je zadovoljen z dosežki v
letu 2010. V prihodnost zre z
optimizmom, čeprav bodo
delali le toliko, kot bo denar-
ja. Po delu se znajo tudi ve-
seliti.

Nikoli ne bi prodala
krvi
Humanost Majde Mihovec
iz Tržiča ne pozna meja. Kri
je darovala že 96-krat. S star-
ševstvom na daljavo je osre-
čila fanta in deklico v Zambi-
ji. Prostovoljka je tudi v tu-
rizmu.

Brez gora ji nekaj
manjka
Gore obiskuje skoraj pol sto-
letja. Ob vzponu na Triglav
pri 74 letih je napisala pe-
sem. Eno je posvetila hribu
Kamnek, kjer ima Marija Be-
ganovič svojevrsten rekord.
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Stojan Saje

Tržič - Prebivalci tržiške ob-
čine in gostje od drugod so
10. decembra napolnili dvo-
rano Kulturnega centra Tr-
žič. Slavnostna akademija
ob 12. decembru, prazniku
občine Tržič, je povezala dva
pomembna dogodka. Tam
so podelili priznanja Občine
Tržič in Kurnikova prizna-
nja za kulturne dosežke.
Občinstvu so prikazali foto-
grafije o končanih naložbah.
Obnove vodovoda in drugih
napeljav, gradnja kanalizaci-
je in zagon centralne čistil-
ne naprave so zajele večji
del občine. Sodobnejši je
center mesta s Trgom svo-
bode in Koroško cesto. Ure-
dili so otroška igrišča ob šo-
lah in zgradili prizidek k vrt-
cu v Križah. Nova gasilska
vozila imajo v Tržiču, Bistri-
ci in Lomu, v Lešah in Kri-
žah večja gasilska domova,
na Ravnah pa balinišče. Do-
bro voljo so širile Tržiške
poletne prireditve in drugi
dogodki. Tržiški župan Bo-
rut Sajovic je spomnil, da je
cesar Friderik III. pred 518
leti podelil trške pravice Tr-
žiču zaradi pridnih, podjet-
nih in družabnih ljudi. Ve-
sel je, da živijo z roko v roki
vse generacije, da se družijo
v več kot sto društvih, pa da
se znajo skupaj veseliti
uspehov. Bučen aplavz so
doživeli dobitniki priznanj.

Plaketi Občine Tržič sta pre-
jela predsednik PGD Križe
Dušan Bodlaj in Ekipa nuj-
ne medicinske pomoči
Zdravstvenega doma Tržič.
Diplome so si prislužili Ana
Marija Hafner, Janez Brzin,
Komisija za šport in rekrea-
cijo pri Društvu upokojen-
cev Tržič in Ljudska univer-
za Tržič.
Predsednica ZKO Tržič
Metka Knific je pohvalila, da
končujejo kulturno delova-

nje zmagoslavno. Žal se na
odru niso mogli zvrstiti vsi,
ki so bili uspešni izven obči-
ne. Od letos bodo nagrajeva-
li uspehe mladine do 16 let s
Tržiškimi zmajčki, tokrat pa
so podelili dve srebrni Kur-
nikovi plaketi. Eno je prejela
vokalna skupina Carniolica
iz Tržiča, drugo pa igralska
skupina KUD Lom pod
Storžičem. Slednjemu druš-
tvu, ki ga vodi Ana Peharc,
so zaupali pripravo kultur-

nega programa za akademi-
jo. Predstavili so se igralci iz
Loma, učenci OŠ Tržič v
plesni predstavi Ko so miši
glavne v hiši, tržiška gluha
pesnica Mirsada Ibradžić s
pesmijo v znakovnem jezi-
ku, pevski zbor OŠ Lom, sta-
rejša otroška folklorna sku-
pina Karavanke, vokalna
skupina Carniolica, igralec
in pesnik David Ahačič ter
igralska skupina POŠ Pod-
ljubelj.

Kulturno darilo za praznik
Na akademiji so podelili priznanja Občine Tržič in Kurnikovi priznanji. Za tržiški praznik darilo članov
Kulturno umetniško društvo Lom z gosti. Stojan Saje

Tržič - Vodstvo SŠD Tržič je
uresničilo napoved, da bo So-
kolski dom lepši do prazno-
vanja stoletnice. Stavba je do-
bila nova okna in vrata. Lotili
so se tudi obnove fasade. Za
30 tisoč evrov vredno nalož-
bo je društvo dobilo del de-
narja iz Olimpijskega komi-
teja. Prav bodo prišle tudi
barve iz tovarne Helios, je
dejal na slovesnosti 11. de-
cembra predsednik Andrej
Kavar. Napovedal je menjavo
poda v dvorani in obnovo
strehe, kar sta glavna načrta
za prihodnost. V domu se
vedno kaj dogaja: od namiz-
nega tenisa, košarke in kara-
teja, do aerobike, plesa in
splošne rekreacije, pri njih
pa gostujejo tudi športni ple-
zalci. To jim obeta nadaljnji
razvoj društva, ki ima veliko
prizadevnih članov. Pohval
predsednika so bili deležni
tajnica Metka Kolevski in
njen mož Dragan, najstarej-

ša članica Zora Konič ter av-
torja brošure Sto let tržiške
Sokolnice Antonija Marin in
Ciril Markič, ki sta pripravila
tudi razstavo o gradnji in
adaptacijah Sokolnice.
Sokolski dom, ki so ga začeli
graditi leta 1908 na zemljišču
Karla Polaka, so odprli febru-
arja 2010. Društvo je ob špor-
tu razvijalo tudi kulturo. Za
začetni uspeh je bil zaslužen
zlasti starosta tržiških Soko-
lov Matija Marinček. Po drugi
svetovni vojni so Franc Konič,
Franc Markelj in Franc Hlad-
nik ustanovili Fizkulturno
društvo Tržič, ki so ga leta
1948 preimenovali v TVD
Partizan Tržič. V njem je v le-
tih 1976-1994 pustil vidne
sledi Janez Kališnik. Za njim
je do lani vodil društvo Jože
Klofutar. Slednji deluje v
Športni uniji Slovenije, s kate-
ro se dogovarjajo za vrnitev
lastništva Sokolnice domači-
nom. Župan Borut Sajovic je
društvu obljubil pomoč pri
obnovi doma, ko bo to rešeno.

Stoletnica doma Sokolov

Člani Splošnega športnega društva Tržič so 
pripravili slovesnost ob stoletnici Sokolnice. 
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Priznanji igralcem 
in pevcem
Zveza kulturnih organizacij
Tržič je podelila dve srebrni
Kurnikovi plaketi za ustvar-
jalnost. Prvo je dobila dram-
ska skupina KUD Lom, dru-
go pa vokalna skupina Carni-
olica.

Predani 
motorjem

Člani Avto-moto društva Tržič
so proslavili 60. obletnico
ustanovitve. Dejavnost 
predstavlja zbornik Z dirko 
na dirko, ki ga je uredil 
Lado Srečnik.
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Mama, prostovoljka 
in še kaj

Matejo Novak so izbrali za Naj-Lešanko
in predsednico Krajevne skupnosti Leše.
Svetovni kongres je podelil družini 
Novak s sedmimi otroki srebrno 
plaketo.
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tržiški glas
Časopis občine Tržič, December 2010, številka 4
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Občankam in občanom želimo 
vesele božične praznike, 
prijeten zaključek starega leta, 
v novem pa obilo sreče, zdravja in
medsebojnega razumevanja.

Mag. Borut Sajovic, 
župan Občine Tržič,
Drago Zadnikar, spec., 
direktor občinske uprave s sodelavci,
svetnice in svetniki občinskega sveta

Igralci iz Loma so povabili župana, da je podelil priznanja Občine Tržič. I Foto: Matej Slabe
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Priznanja

Stojan Saje

"Služba nujne medicinske
pomoči (NMP) rešuje življe-
nja oziroma pomaga ljudem
ob nenadnih hudih bolez-
nih in poškodbah. Od hitro-
sti in kakovostnega dela eki-
pe je odvisno preživetje bol-
nikov in poškodovancev, ali
vsaj zdravstvene posledice.
Zadnje desetletje smo dose-
gli velik napredek, ki se kaže
v številnih uspešnih inter-
vencijah in drugem delu.
Nekateri sodelujemo v gor-
ski reševalni službi; aktiven
sem tudi na akademskem in
organizacijskem področju
doma in tujini. Kljub finanč-
nim omejitvam skrbimo za
čim boljšo usposobljenost
članov, za medicinsko in
drugo opremo ter vozila.
Marsikateri Tržičan in Trži-
čanka ter obiskovalec se lah-
ko zahvali za preživetje in
ozdravitev članom službe
NMP ZD Tržič," je povedal
prim. mag. Iztok Tomazin,
doktor medicine.
Služba deluje 24 ur na dan
in pokriva vso občino Tržič.
Na lokacijah, ki so dostopne
z vozili, posreduje samostoj-
no. Na težje dostopnih tere-
nih sodeluje zlasti z gorski-

mi reševalci. Dežurno ekipo
službe NMP sestavljajo
zdravnik, eden ali dva reše-
valca in medicinska sestra.
Bolnike in poškodovance, ki
jih pripeljejo v zdravstveni
dom, oskrbijo v Ambulanti

NMP. Lani so pomagali v
več kot 5000 primerih. Pri
nujnih stanjih, ko pogosto
odločajo minute ali celo se-
kunde, se hitro odzovejo s
sodobnim reševalnim vozi-
lom z vso medicinsko opre-

mo. Takih intervencij opra-
vijo približno tristo na leto.
Med njimi je največ nenad-
nih hudih bolezni; sledijo
jim poškodbe v prometnih
in drugih nesrečah. Povpre-
čen čas od klica na pomoč
do prihoda ekipe na mesto
dogodka je bil lani 7,5 minu-
te. Za nemoteno delo službe
skrbi šest zdravnikov iz ZD
Tržič, tri zasebne zdravnice,
šest pogodbenih zdravnikov
ter petnajst medicinskih se-
ster in reševalcev. Službo že
več kot petnajst let vodi Iz-
tok Tomazin, direktor ZD
Tržič.
"Žal se služba NMP v ZD Tr-
žič zaradi krčenja sredstev s
strani Ministrstva za zdravje
sooča z vedno večjimi težava-
mi pri ohranjanju ravni dela,
vendar upamo, da bomo z
vodstvom Občine Tržič te te-
žave presegli. Delo v službi
NMP je zelo stresno in obre-
menjujoče, po drugi strani
pa izpolnjujoče, saj je rešeno
človeško življenje največja
nagrada in zadoščenje za vsa-
kega od nas. Seveda pa nam
tudi plaketa Občine Tržič po-
meni lepo priznanje za nese-
bično, strokovno in uspešno
delo," je dejal direktor Iztok
Tomazin.

Rešujejo bolne in poškodovane
Ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tržič je prejela plaketo Občine Tržič za 
požrtvovalno delo. Zdravniki, reševalci in medicinske sestre so lani pomagali več kot pet tisočim.Stojan Saje

Janez Brzin je povezan s
športom več kot 50 let. Bil je
med ustanovitelji hokejske
sekcije, ki so jo ustanovili pri
TVD Partizan Tržič in leta
1968 registrirali kot Hokej-
sko drsalni klub Partizan Tr-
žič. Vsa leta je bil sekretar
kluba in njegov predstavnik v
organih Hokejske zveze Slo-
venije. Več kot deset let je vo-
dil rekreacijsko hokejsko ligo
za Gorenjsko. Bil je tudi član
in predsednik športne komi-
sije pri Zvezi sindikatov Ob-
čine Tržič. Kasneje je deloval
v organih TKS Tržič, petin-
dvajset let pa je bil zaposlen
na Športni zvezi Tržič. V tem
času so se začela tekmovanja

za delavske športne igre, ki
še potekajo. Tudi v smučar-
skem športu deluje Janez Br-
zin več kot trideset let. Skoraj
petindvajset let je član Smu-
čarskega kluba Tržič, kjer je
organizator, sodnik in funk-
cionar. Že več kot dvajset let
je predsednik Skakalne sek-
cije Smučarskega kluba Tr-
žič, pet let pa predsednik
Nordijskega smučarskega
kluba Trifix Tržič. Je državni
sodnik in tehnični delegat za
smučarske skoke in nordij-
sko kombinacijo pri Smučar-
ski zvezi Slovenije. Tudi v
pokoju je aktiven član Komi-
sije za športno rekreacijo
Športne zveze Tržič in član
Komisije za šport pri Druš-
tvu upokojencev Tržič.

Dolgo v športu
Diplomo Občine Tržič za dolgoletno uspešno
delo na področju športa je prejel Janez Brzin. 

Stojan Saje

Ana Marija Hafner je eden
podpornih stebrov Društva
diabetikov Tržič in Društva
upokojencev Tržič. Aktivna
je v Združenju šoferjev in
avtomehanikov ter v uredniš-
tvu glasila Tržičan. Resno
delo v Društvu diabetikov se
je začelo leta 1996, ko so v
Tržiču ustanovili samostoj-
no enoto. Že od začetka je
Ana Marija Hafner poma-
gala predsednikom društva.
Z njeno pomočjo so prema-
gali marsikatero oviro. Se-

daj je sama predsednica
Društva diabetikov Tržič, ki
se vztrajno širi in postaja
prepoznavno na Gorenj-
skem ter širše. Sadovi nje-
nih prizadevanj se kažejo
pri sodelovanju z vodstvom
Doma Petra Uzarja in po-
moči uporabnikom doma.
Povezuje se tudi z ambulan-
to za zdravljenje diabetikov
v Tržiču. Njeno strokovno
in organizacijsko prizadeva-
nje pušča trajen pečat na
več področjih. Zato so Ano
Marijo Hafner nagradili z
diplomo Občine Tržič. 

Podpora več društvom
Diplomo Občine Tržič za dolgoletno uspešno
delo v več društvih je dobila Ana Marija Hafner.

Ana Marija Hafner I Foto: Matej Slabe

Službo NMP že več kot petnajst let vodi Iztok Tomazin.

Stojan Saje

Leta 2006 je Dušan Bodlaj
predsedoval nadzornemu
odboru Prostovoljnega gasil-
skega društva Križe. Takrat
je prevzel funkcijo predsed-
nika gradbenega odbora za
povečanje gasilskega doma
v Križah. S pomočjo drugih
članov je takoj začel priprav-
ljati idejno zasnovo za grad-
njo prizidkov k domu ter se
lotil obnove stare in za po-
trebe sodobnega gasilstva
nefunkcionalne stavbe.

Predlani so na občnem zbo-
ru izvolili Dušana Bodlaja
za predsednika Prostovolj-
nega gasilskega društva
Križe. Takrat sta z župa-
nom občine Tržič Borutom
Sajovicem podpisala pismo
o nameri za sofinanciranje
gradnje doma. številni niso
verjeli, da bo kriškim gasil-
cem ta podvig uspel. Dušan
Bodlaj pa ni nikdar dvomil.
S trdno voljo, neizmernim
zanosom in neutrudno za-
gnanostjo je kljub števil-
nim težavam in oviram

znal združiti moč gasilk in
gasilcev v društvu, krajank
in krajanov njihovega okoli-
ša in pristojnih na Občini
Tržič, da so skupaj uresni-
čili zastavljeni cilj. Od 26.
septembra letos je Prosto-
voljno gasilsko društvo Kri-
že bogatejše za nov, sodo-
ben gasilski dom, ki bo ga-
silkam in gasilcem omogo-
čal učinkovito izvajanje nji-
hovega poslanstva. Pod
vodstvom Dušana Bodlaja
je društvo doseglo največji
razvoj od ustanovitve leta

1924. Plaketa je zahvala in
spodbuda predsedniku in
društvu pri nadaljnjem
delu.
"Za 270 tisoč evrov vredno
naložbo je prispevala sto ti-
sočakov Občina Tržič. Dru-
go smo z materialom in de-
lom zagotovili gasilci in
krajani. Prostovoljno smo
opravili več kot 3.200 ur
dela, kar potrjuje našo pri-
pravljenost za delo v dobro
drugih," je izjavil Dušan
Bodlaj ob letošnjem odprt-
ju doma.

Predan gasilstvu in prostovoljstvu
Plaketo Občine Tržič za neizmeren prispevek v gasilstvu in zgled resničnega prostovoljstva v dobro
drugih je prejel Dušan Bodlaj, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Križe. Vodil je gradnjo
prizidkov h gasilskemu domu.

Od jeseni je gasilski dom v Križah večji in lepši. Dušan Bodlaj, predsednik PGD Križe I Foto: Matej Slabe 
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Janez Brzin I Foto: arhiv Športne zveze Tržič
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Stojan Saje

Letos končujete večletni
projekt za obnovo vodovo-
dov, dograditev kanalizacije
in gradnjo centralne čistilne
naprave. Ali ste uspeli opra-
viti vsa načrtovana dela, pa
kako je s pridobivanjem de-
narja iz Evrope?
"Res gre za izjemen projekt
v zgodovini Tržiča. Central-
na čistilna naprava bo po
uspešnem poskusnem obra-
tovanju redno delala od 23.
decembra. Zgrajenih je sko-
raj 50 kilometrov vodovodov
in kanalizacij, šest novih
vodnih rezervoarjev ter več
drugih objektov. Žal nam je
projekt ob uspehih povzročil
skrbi predvsem zaradi krize
v gradbeništvu. Na srečo je
Evropska unija podaljšala
Sloveniji rok za končanje
projektov v leto 2011, kar pri-
de prav tudi nam. Največ te-
žav je tam, kjer opravlja dela
podjetje SCT. Razočaran
sem, ker niso uspeli končati
ceste v Pristavi. Če bo vreme
omogočalo, bom vztrajal, da
dela končajo do božiča.
Opravičila ni, možen bo tudi
zahtevek za odškodnino.
Druga težava je na gradbišču
Ravne. Zaradi prvotnega
roka smo bili prisiljeni raz-
kopati celo naselje naenkrat.
Jeseni so končali obnovo vo-
dovoda in gradnjo kanaliza-
cije, niso pa uspeli obnoviti
ceste. Ugotovili smo, da je
treba rekonstruirati cesto v
celoti, kar bo možno končati
šele spomladi. Zamuja tudi
gradnja pločnika Kovor-
Zvirče. Po odmeri zemljišč
smo čakali na dobavo jaškov
in robnikov. Mogoče bodo
robnike zabetonirali še letos,
drugo pa bo narejeno spo-
mladi. Na projektu Kohezije
nas čaka prevzem del in pri-
klop več vodnih zbiralnikov.
Zagotovili smo dostop do re-
zervoarja v Žiganji vasi, ure-
jamo dokumentacijo za re-
zervoar Črni gozd v Podlju-
belju, narejen je zadrževal-
nik meteornih in fekalnih
voda Pristava, od katerega pa
bo treba speljati kanal na či-
stilno napravo.
Financiranje iz Evrope in dr-
žave poteka normalno. Za ta
projekt smo dobili blizu 13
milijonov evrov iz Kohezij-
skega sklada EU. Med grad-
njo so se pokazala nujna do-
datna dela pri javni razsvet-
ljavi in drugi infrastrukturi
ter pri zagotavljanju poplav-
ne varnosti. Letos smo za
končanje projekta najeli 1,9
milijona evrov kredita, ven-
dar bomo več kot polovico
porabili prihodnje leto."

Veliko ste naredili na objek-
tih, ki služijo kulturi in izob-
raževanju. Ali bo tudi prizi-
dek vrtca v Križah vseljen še
letos?

"Vesel sem izpolnitve oblju-
be, da bomo v vrtcih in šolah
poskrbeli za vse otroke. Ko
smo podpisali pogodbo za
prizidek vrtca v Križah, smo
verjeli, da jim ga bo prinesel
Miklavž. Podjetje iz Trebnje-
ga je dobavilo bivalne kontej-
nerje z zamudo. Sedaj izgle-
da, da bo vrtec odprl Boži-
ček. Dela intenzivno poteka-
jo. Rešili smo tudi star pro-
blem in vrtec priključili na
javno kanalizacijo. Več pri-
dobitev je v podružničnih šo-
lah; igrišče v Podljubelju,
igrišče in parkirišče v Lomu
ter parkirišče v Kovorju.
Nove prostore v Kulturnem
centru je dobil Pihalni orke-
ster Tržič. Končana je obno-
va stavbe na Balosu s knjiž-
nico in urejena okolica. Več-
je parkirišče bo dobil zdrav-
stveni dom, ki ima novo ko-
tlovnico. Na Ravnah je novo
balinišče, pri OŠ Križe pa je
končan prvi del obnove
športnega igrišča. Letos je
bilo res ustvarjalno na vseh
področjih."

Morda so vam tudi zato vo-
livci znova zaupali vodenje
občine. Česa ste se lotili naj-
prej in kakšni so vaši cilji v
novem mandatu?
"Zmagati ob šestih proti-
kandidatih v prvem krogu,
je bil gotovo uspeh. Potrdil
je veliko zaupanje, zato še

enkrat hvala zanj. Osebno
sem z doseženim zadovo-
ljen, čeprav sem se srečal z
abrahamom in dobil kakšen
siv las zaradi skrbi. Ponovna
izvolitev pomeni še večjo od-
govornost. V kampanji sem
bil glede obljub zmeren in
previden. Sem pa optimist
glede vodenja občine. Sesta-
li smo se z novimi vodstvi
krajevnih skupnosti, konsti-
tuirali občinski svet in ime-
novali nadzorni odbor ter
komisijo za volitve in ime-
novanja. Imenoval sem prvo
podžupanjo v zgodovini Tr-
žiča. Prepričan sem, da
bomo dobili za dobre pred-
loge v občinskem svetu za-
dostno število glasov. Očitno
je, da bodo svetniki zelo za-
htevni, razprave pa polemič-
ne. To je porok, da bodo od-
ločitve pretehtane in dobre
za vse. Osnovni cilji za na-
prej so skrb za proračun in
izboljšanje poslovanja obči-
ne, skrb za gospodarstvo in
nova delovna mesta ter skrb
za razvoj kulture in športa.
Nekaj moramo narediti z
letnim kopališčem in nogo-
metnim igriščem, treba pa
bo oživiti tudi kompleks to-
varne BPT Tržič."

Kaj lahko poveste o finanč-
nem stanju občine in priori-
tetah v občinskem proraču-
nu za prihodnje leto?

"Občina ima dolgoročni za-
dolžitvi za dve naložbi; za
osnovno šolo in športno
dvorano v Tržiču v letih
2004 in 2005, pa za projekt
Kohezije v zadnjih letih. Ti
krediti bodo postopno zapa-
dli v odplačevanje. Plačila
vseh anuitet zmoremo in jih
bomo tudi naprej. Za bodo-
če ne načrtujemo novega za-
dolževanja. Delali bomo toli-
ko, kolikor bo denarja. Pro-
daja nepremičnin bo mini-
malna; želeli bi prodati ne-
kaj starih, slabših stanovanj.
Denar bi porabili za nekaj
novih, manjših stanovanj za
socialno šibke občane. V
tem mandatu predvidevamo
veliko manjših projektov, ki
bodo usmerjeni tudi v pode-
želje. Proračun za leto 2011
bo manjši od letošnjega. Pri-
oriteta bo končanje del na
gradbiščih, ki so povezana s
projektom Kohezija. Poskr-
beli bomo za dokončanje
vrtca Križe in se pripravili
na obnovo Osnovne šole
Križe ter nekdanje šole v Le-
šah. Slednja bi služila razvo-
ju turizma na podeželju. To-
krat bomo drugič obravna-
vali proračun po dvofaznem
postopku; decembra osnu-
tek, januarja pa predlog."

December je v Tržiču slove-
sen zaradi občinskega praz-
nika in dogodkov. Ste zado-
voljni, da prireditve privabi-
jo veliko ljudi, in kaj želite
občankam in občanom v pri-
hodnjem letu?
"Decembra je naš praznik.
Mineva 518 let, odkar je ce-
sar Ferdinand II. podelil tr-
ške pravice pridnim, iznaj-
dljivim in družabnim lju-
dem. Vesela tržiška duša še
vedno živi. Zanimivih prire-
ditev imamo veliko zlasti
decembra. Pričakujemo tra-
dicionalna božično novolet-
na koncerta v cerkvi v Se-
ničnem in v Dvorani trži-
ških olimpijcev; na sled-
njem bo nastopil Pihalni or-
kester Tržič z uglednimi go-
sti. Leto bomo sklenili s sil-
vestrovanjem na prostem;
tokrat v šotoru v atriju obči-
ne z ansamblom Zarja. Še
prej bo tam božični sejem s
široko ponudbo na stojni-
cah. Ob praznovanju nagra-
dimo zaslužne občane z ob-
činskimi in Kurnikovimi
priznanji. Izbor ni lahek,
ker je takih ljudi veliko.
Drugi bodo na vrsti v pri-
hodnjih letih. Vsem občan-
kam in občanom želim, da
se jih dotakne sporočilo no-
vega rojstva in miru, ki ga
prinaša božič. Rad bi, da se
jim sreča in veselje razpo-
tegneta čez celo leto. Priča-
kujem, da si ob stisku roke
zaželimo tudi veliko medse-
bojnega razumevanja, spo-
štovanja, sodelovanja in so-
lidarnosti."

Vesela tržiška duša še živi
Tržiški župan Borut Sajovic je zadovoljen z dosežki v letu 2010. V prihodnost zre z optimizmom, 
čeprav bodo delali le toliko, kot bo denarja. Ponosen je, da se znajo po delu tudi skupaj veseliti. 
Za to je dovolj priložnosti na prireditvah.
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Stojan Saje

Križe - V vrtcu Križe doslej
niso imeli prostora za var-
stvo najmlajših otrok v staro-
sti od enega do tretjega leta.
Letos se je močno povečal
vpis otrok v Vzgojno varstve-
ni zavod Tržič, kjer niso mo-
gli sprejeti prošenj vseh star-
šev z otroki v prvi starostni
skupini. Vodstvo zavoda je
zaprosilo za pomoč pri raz-
rešitvi teh težav Občino Tr-
žič. Občinski svet je že spo-
mladi potrdil predlog upra-
ve, da bi v Križah zgradili
prizidek k vrtcu. Pozneje je
potrdil načrtovano vsoto de-
narja za nujno naložbo v po-
večanje zmogljivosti vrtca.
Pri iskanju najprimernejše
rešitve za postavitev prizid-
ka so se v Tržiču oprli na iz-
kušnje drugih gorenjskih
občin v podobnih primerih.
Sklenili so, da bodo za dva
oddelka najmlajših otrok
postavili montažni enoti. V
začetku julija so objavili raz-
pis za izbiro izvajalca del.
Ker prvič ni uspel, so ga ko-
nec istega meseca ponovili.
Gradbeno podjetje Tržič je
oddalo najugodnejšo po-
nudbo, zato so dela zaupali
domačinom. Ob podpisu
pogodbe za gradnjo sredi
septembra so načrtovali, da

bo prizidek stal 305 tisoč ev-
rov. Dogovorili so se, da
bodo gradnjo končali v dveh
mesecih in pol. Pri izvedbi
naložbe so imeli nekaj ne-
predvidenih težav in dodat-
nih del. "Glavni krivec za za-
mudo pri začetku gradnje je
dobavitelj kontejnerjev,
vmes pa je oteževalo dela
slabo vreme. Montažno
stavbo so novembra pokrili.
Nato so se lotili izdelave in-
stalacij, sanitarij in oblog v
notranjosti. Urejati so začeli
tudi okolico, kjer so že asfal-
tirali parkirišče. Mi smo do-
volj zgodaj naročili opremo
za obe enoti vrtca, ki naj bi
bila postavljena do 17. de-
cembra. Uredili smo tudi
vse potrebno za čim prejšnji
tehnični pregled in izdajo
uporabnega dovoljenja," je
povedala Mateja Malovrh iz
urada za gospodarstvo in
družbene dejavnosti Občine
Tržič. Izrazila je upanje, da
bodo še letos odprli prizi-
dek. Vanj bodo preselili 14
otrok, ki gostujejo v Ljudski
univerzi Tržič. Drugi odde-
lek bodo postopno zapolnili
do marca 2011. Pojasnila je
še, da bodo potrebovali
okrog 72 tisoč evrov za do-
datna dela pri izolaciji fasa-
de, montaži žaluzij in preu-
reditvi kotlovnice.

V Križah tudi malčki
Pri vrtcu Križe končujejo opremljanje novega 
prizidka. Vanj bi radi še letos preselili iz Tržiča
oddelek najmlajših otrok.

Župan Borut Sajovic je zadovoljen z doseženim, optimist
pa je tudi za naprej.
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Priznanja

Stojan Saje 

Tržič - Ljudska univerza Tr-
žič je lani praznovala 50-let-
nico delovanja. Začela je sa-
mostojno kot Delavska uni-
verza Tržič, bila je enota Za-
voda za kulturo in izobraže-
vanje, od leta 1999 pa je sa-
mostojen javni zavod za izo-
braževanje odraslih. Orga-
nizira razna izobraževanja
za vse generacije. Je edina
na Gorenjskem, ki nudi
brezplačno učno pomoč
brezposelnim. Že nekaj let
deluje Univerza za tretje
življenjsko obdobje, zavod
pa se vključuje v razne pro-
jekte.
"Na Ljudski univerzi Tržič
soustvarja približno 30 lju-
di; od tega dve redno zapo-
sleni, trije prek javnih del,
občasno je na usposabljanju
kdo iz Zavoda RS za zapo-
slovanje, študentje na praksi
in honorarni sodelavci, ve-
činoma profesorji. Ponosna
sem, da so to prijazni in
strokovni ljudje, ki so pri-
pravljeni svoja znanja in iz-
kušnje deliti z drugimi. Sku-
šamo zagotavljati pravice do
možnosti izobraževanj ter
dostopnost in prilagojenost
programov za vse zainteresi-
rane občane. Formalna in
neformalna izobraževanja
navadno potekajo v majhnih
skupinah, v katerih je mogo-
če prisluhniti željam in po-
trebam posameznika. Skrbi-
mo za nadaljevanje razvoja

lokalnega andragoškega sre-
dišča s celostno ponudbo v
izobraževanju odraslih in se
borimo za uresničevanje
koncepta vseživljenjskega
učenja. Veliko energije vla-
gamo v iskanje novih poti
izobraževanja, predvsem v
to, da bi v Tržič pripeljali iz-
kušnje drugih, da bi zagoto-
vili državni in evropski de-
nar, pa da bi ljudem omogo-
čili izobraževanje na vseh
ravneh. Ob kratkoročnih ci-

ljih iščemo nove izzive,
spodbude in znanja, k iska-
nju novega pa spodbujamo
tudi sodelavce in udeležence
izobraževanj," je povedala
Metka Knific, direktorica
Ljudske univerze Tržič.
Poudarila je, da je prihod-
nost večno prenavljanje pre-
teklosti. Vsako obdobje po-
sebej je bilo plodno in vsak-
do je dodal kanček znanja,
na katerem gradijo danes.
Naštela je, da so k razvoju

zavoda pripomogli Marija
Faganelli Greif, Vladimir
Erjavšek, Edo Roblek, Miha-
el Petek, Milan Batista, Bo-
ris Eržen, Zvonka Pretnar,
Melanija Primožič, Heda Ši-
vic, Anka Bizjak, Barbka
Drobnič in Jožica Koder.
Največja zahvala gre uigrani
sedanji ekipi. Za vse je ob-
činsko priznanje prijetno
presenečenje, ki narekuje
veliko odgovornost pri na-
daljnjem delu.

Skrb za izobraževanje odraslih
Ljudski univerzi Tržič so dodelili diplomo občine Tržič za dolgoletno delo pri izobraževanju odraslih.
Ob dveh redno zaposlenih imajo blizu trideset sodelavcev, ki delijo znanja z udeleženci izobraževanj.

Občinsko diplomo za Ljudsko univerzo je prevzela direktorica Metka Knific. I Foto: Matej Slabe

Baronica Elizabeta (ob njej Martin Šetinc) na akademiji ob
tržiškem prazniku I Foto: Matej Slabe

Cveto Zaplotnik

Tržič - Zavod za gozdove
Slovenije vsako leto ob kon-
cu leta podeli priznanja šti-
rinajstim najbolj skrbnim
lastnikom gozda, po enemu
iz vsake območne enote, pri
tem pa upošteva negovanost
in stanje gozdov, kakovost
sečnje in spravila lesa ter
opravljenih gojitvenih in

varstvenih del, skrb za vzdr-
ževanje gozdnih prometnic,
spoštovanje strokovnih na-
vodil zavoda in udeležbo na
gozdarskem izobraževanju.
Letošnja podelitev priznanj
je bila 1. decembra na turi-
stični kmetiji Hudičevec pri
Razdrtem. Iz kranjske ob-
močne enote zavoda za goz-
dove je priznanje prejela Eli-
zabeta Ortner Born, ki je
skupaj s sestrama lastnica
3.600 hektarjev gozdov v
gozdno gospodarski enoti
Jelendol. Elizabeta se je ro-
dila v Jelendolu, šolo je obis-
kovala v Tržiču in v Ljublja-
ni. Tudi potem, ko so jim v
začetku druge svetovne voj-
ne zaplenili vse gozdove in
ostalo premoženje, je ostala
močno navezana na Tržič.
Sredi petdesetih let prejš-
njega stoletja je prvič po voj-
ni spet prišla v svoji domači
kraj in se potlej vračala vsa-

ko leto. Po demokratičnih
spremembah v Sloveniji in
uveljavitvi zakona o denacio-
nalizaciji je dobila v last in
posest velik del Bornovega
premoženja. Kot solastnica
in pooblaščenka sester je
upravljanje s premoženjem
zaupala družbi Born, pri
tem pa je zahtevala, da naj-
manj 18 odstotkov od pro-
dajne vrednosti lesa nameni

za izvajanje gojitvenih in
varstvenih del, gradnjo trak-
torskih vlak, vzdrževanje
cest in pašnih površin. V 
zadnjih petih letih (2005 -
2009) so v skladu z gozdno
gospodarskim načrtom po-
sekali 140 tisoč kubičnih
metrov drevja, hkrati pa so
poskrbeli za sadnjo na 6,45
hektarja, za obžetev na 76
hektarjih ter za nego sesto-
jev na skoraj 200 hektarjih,
zgradili 15,7 kilometra trak-
torskih vlak in jih 8,6 kilo-
metra še posodobili. Samo
lani so za redno vzdrževanje
gozdnih cest namenili
70.600 evrov ter še 131 tisoč
evrov za odpravljanje posle-
dic po septembrski ujmi. V
gozdovih delajo predvsem
domačini, stalno delo ima
od 20 do 25 ljudi, poleg tega
Bornovi tudi finančno po-
magajo Tržičanom in njiho-
vim združenjem. 

Priznanje 
Bornovi dedinji 
Na kranjskem gozdnogospodarskem območju je
letos priznanje za najbolj skrbno lastnico gozda
prejela Elizabeta Ortner Born.

Elizabeta Ortner Born, dobitnica priznanja Zavoda za 
gozdove Slovenije I Foto: ZGS-OE Kranj

Stojan Saje 

Tržič - Članice in člani Druš-
tva upokojencev Tržič so na
športnih tekmovanjih v pre-
teklosti dosegali odlične re-
zultate. Zato je dal Franc
Globočnik pobudo, da so
leta 1985 tudi formalno
ustanovili Športno rekreativ-
no sekcijo pri Društvu upo-
kojencev Tržič. 
Ob ustanovitvi je Športno
rekreativna sekcija organizi-
rala smučarsko, sankaško,
kegljaško, balinarsko, strel-
sko in šahovsko dejavnost. V
okviru Komisije za šport jo
je deset let vodil gospod Glo-
bočnik. Nato je to dolžnost
prevzel Alojz Trstenjak, ki je
uspešno skrbel za športne
dejavnosti upokojencev do
leta 2009. Od lani skrbi za
šport in rekreacijo Ambrož
Teran.
Športnih dejavnosti, ki so
privlačile upokojence, je bilo
z leti vedno več. Letos so

športniki in rekreativci delo-
vali v naslednjih panogah:
smučanje, smučarski teki,

sankanje, šah, namizni te-
nis, strelstvo, balinarstvo in
tek. Rekreativna telovadba

poteka v Domu Petra Uzarja
in v Sokolnici. Športnice in
športniki so se udeleževali
najprej sindikalnih športnih
iger, nato delavskih šport-
nih iger, v zadnjih letih pa
tržiških športnih iger. Na
slednjih tekmovanjih so
upokojenci od leta 2000
stalni skupni zmagovalci.
Udeležujejo se tudi med-
društvenih regijskih in dr-
žavnih tekmovanj upokojen-
cev ter občinskih trim lig,
kjer dosegajo odlične uvr-
stitve.
Članice in člani sekcije so
bili organizatorji vrste tek-
movanj. Leta 1987 so pripra-
vili regijsko sankaško prven-
stvo, v letih 1988 in 2008
regijsko kegljaško prven-
stvo, izvedli pa so tudi več
meddruštvenih tekmovanj v
namiznem tenisu. Zato si je
Komisija za šport in rekrea-
cijo pri Društvu upokojen-
cev Tržič zaslužila diplomo
Občine Tržič.

Tudi starejši športno aktivni
Za dolgoletno uspešno delovanje je prejela Komisija za šport in rekreacijo pri Društvu upokojencev
Tržič diplomo Občine Tržič. Športno rekreativno sekcijo so doslej vodili Franc Globočnik, Alojz 
Trstenjak in Ambrož Teran.

Od lani skrbi za šport in rekreacijo upokojencev Ambrož
Teran. I Foto: Matej Slabe
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Bistrica pri Tržiču

Dober obisk krvodajalcev

Novembra je organiziralo Območno združenje Rdečega
križa Tržič drugo krvodajalsko akcijo letos. Tajnik združenja
Ivo Mlinarič je povedal, da letos spet skrbi za odvzem krvi v
občini Tržič Zavod za transfuzijo iz Ljubljane. Zadovoljni so,
da je bila dobro obiskana že spomladanska akcija v gasilske-
mu domu v Bistrici. Novembra so prvi dan našteli 87 pros-
tovoljcev in drugi dan še enkrat več. S 175 udeleženci so
dosegli dnevni rekord, skupni obisk 262 krvodajalcev pa je
bil za 34 oseb večji od spomladanskega. Zavrnili so le pet-
najst udeležencev akcije. Veseli so bili zlasti novih krvoda-
jalcev. Ena takih je bila Rosana Pavšek iz Zvirč, ki je prvič
prišla na odvzem krvi z bolj izkušeno prijateljico Heleno.
Dolgoletna krvodajalca sta tudi Rosanina starša Jure in Da-
nica. Oče je celo rešil življenje fantu, ki je nujno potreboval
kri. Kot je zaupal Damjan Savatič iz Tržiča, je on daroval kri
četrtič. Rad pomaga drugim, zato se je pridružil sodelavcem
iz Peka, ki so se udeležili krvodajalske akcije. S. S.

Stojan Saje

Tržič - Doma je s Štajerske-
ga, iz Sv. Štefana blizu Šma-
rij pri Jelšah. Od tam se je
preselila v Celje in nato v
Ljubljano, kjer se je poročila
in zaposlila. Večino delovne
dobe je bila računovodja na
Okrožnem sodišču. Doma
so jo osrečevali otroci Vik-
tor, Franci in Marija Magda-
lena. Mož Franc, ki je bil kr-
vodajalec že prej, jo je spod-
budil, da je leta 1972 tudi
sama prvič darovala kri.
"Oba z možem imava enako
kri, skupino A negativno.
Rekli so mi, da je moja kri
dobra za nedonošenčke,
zato sem jo dajala še z več-
jim veseljem. Večkrat so pri-
hajali pome v službo, ko so
potrebovali kri ali plazmo.
Na sodišču sem bila organi-
zatorka za krvodajalske akci-
je, ki so bile množične. Po
odvzemu krvi smo se druži-
li in veselili, na kar imam
najlepše spomine. Leta
2004 sem se upokojila, štiri

leta prej pa smo se preselili
v Tržič, v hišo pokojne tete.
Tukaj sem se pridružila kr-
vodajalcem pred dvema leto-
ma. Letos sem bila na obeh
akcijah. Po moji evidenci
sem darovala kri 96-krat. Če
ne bi bilo vmes prekinitev
zaradi zdravstvenih težav in
drugih razlogov, bi bila ta

številka še večja. Kri želim
darovati vsaj stokrat. Ne gre
mi za rekord, ampak za
spodbudo drugim, da bodo
postali krvodajalci. V trenut-
ku, ko nekdo rabi kri, ne
sme biti besede NE! Sem pa
proti temu, da bi hodili pro-
dajat kri v tujino. Krvodajal-
ka sem iz srca, ker želim po-

magati sočloveku," je zaupa-
la Majda Mihovec. Dodala
je, da je mož moral opustiti
krvodajalstvo zaradi zdravja,
a jo podpira v dobrodelnosti.
Pred več kot desetletjem se
je Majda vključila v akcijo
zbiranja slovenskih botrov
za otroke v Zambiji. Postala
je mama na daljavo fantu, ki
ga je spoznala med obiskom
v Zambiji. Kot je priznala, je
začutila pravo starševstvo,
ko je stisnila otroka k sebi.
Žal je fant podlegel aidsu.
Leta 2004 je posvojila dekli-
co iz Zambije, ki ji pošilja
denar za šolanje. Tudi Maj-
dini otroci in trije vnuki, ki
radi prihajajo v Tržič, vedo
za posvojene otroke. Lani je
dobila priznanje za prosto-
voljno delo v Turističnem
društvu Tržič. Pomaga na
prireditvah, pri ocenjevanju
hiš in zbiranju fotografij za
arhiv. Je tudi turistična vo-
dička, kar je njen najljubši
konjiček. Rada se druži z
ljudmi in jih spoznava z za-
nimivostmi.

Nikoli ne bi prodala krvi
Humanost Majde Mihovec iz Tržiča ne pozna meja. Kri je darovala že 96-krat. S starševstvom 
na daljavo je osrečila fanta in deklico v Zambiji. Je tudi prostovoljka v turizmu.

Majda in Franc Mihovec, povezana v krvodajalstvu in 
dobrodelnosti nasploh
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Društva

Stojan Saje

Tržič - Alpsko smučanje ima
v Tržiču bogato tradicijo.
Lani so v tem kraju proslavi-
li 90-letnico poučevanja
smučanja in 35-letnico sa-
mostojnega delovanja Kluba
učiteljev in trenerjev smuča-
nja Tržič. Novembra letos so
se člani kluba zbrali na 36.
občnem zboru, organizirali
pa so tudi tradicionalni se-
jem zimske športne opre-
me. Predsednik Zdravko
Križaj je predstavil dejavno-
sti kluba.

"Naš klub ima okrog sto čla-
nov in članic. Med njimi je
več kot tretjina aktivnih uči-
teljev, ki vsako leto obnovijo
licenco za poučevanje smu-
čanja. Od tega je osem vr-
hunskih trenerjev, ki so za-
posleni po vsem svetu. Po-
nosni smo, da je naš član le-
genda alpskega smučanja v
Sloveniji Bojan Križaj, ki
nam še vedno pomaga. Le-
tos sta postala naša člana
najboljša tržiška smučarja
Andrej Jerman in Rok Per-
ko. Klub ima tudi sekcijo na-
vijaškega kluba Andreja Jer-
mana, v katerem je okrog
40 navijačev. Sami redno
skrbimo za ohranjanje kvali-
tete dela. Seminar za potrje-
vanje licence učiteljev in tre-
nerjev bo 8. in 9. januarja

prihodnje leto. Tečaj za
nove učitelje prve in druge
stopnje bomo pripravili zad-
nji teden februarja. Naš
osnovni cilj je, da naučimo
smučati čimveč otrok. Prire-
jamo tečaje za vrtce, na kate-
rih stopi vsako leto na smu-
či do 80 najmlajših. Tečaje
smučanja za večje otroke
imamo tudi med novoletni-
mi prazniki in zimskimi po-
čitnicami. Nekdaj smo smu-
čali samo na Zelenici, sedaj
pa več odhajamo v Avstrijo.
Na žalost je tudi Smučarski
klub Tržič manj aktiven, kot

je bil v preteklosti. Zato se
naši mladi tekmovalci včla-
njujejo v druge klube. Tre-
nutno imamo v alpski šoli
14 otrok, ki se v starosti
osem do devet let odločijo s
starši, ali bodo nadaljevali v
tekmovalnem smučanju," je
povedal Zdravko Križaj,
predsednik KUTS Tržič.
V Tržiču smo si ogledali
tudi letošnji sejem zimske
športne opreme. V dveh
dneh so številni ljubitelji
zimskih športov zamenjali
rabljene alpske ali tekaške
smuči, snežne deske, drsal-
ke, čevlje, čelade, oblačila
in drugo opremo. Kupili so
lahko tudi nove smuči za
otroke. Prvi sneg obeta, da
bo smučarska sezona dol-
ga.

Razdajajo znanje
smučanja
Cilj kluba učiteljev in trenerjev smučanja Tržič 
je, da nauči smučati že otroke. Pripravili sejem
zimske športne opreme.

KUTS Tržič ima sekcijo Navijaški klub Andreja Jermana, 
ki sodeluje na sejmih.

Številni ljubitelji zimskih športov so zamenjali rabljeno
opremo ali kupili novo.

Stojan Saje

Tržič - Prva leta po drugi
svetovni vojni so se zbirali
tržiški šoferji in dirkači v
grupi pri Avto-moto društvu
Kranj. Kmalu so začutili po-
trebo po samostojnem druš-
tvu. Avto-moto društvo Tr-
žič je dobilo dovoljenje za
delovanje junija 1950. Prvi
predsednik društva, ki je
imelo 151 članov, je bil le-
gendarni dirkač Mirko
Hrast. Za njim se je do da-
nes zvrstilo še osem mo-
ških, leta 2008 pa je prevze-
la društveno krmilo Anka
Hrast, snaha prvega pred-
sednika.
"Ponosna sem na člane in
njihovo delo, zlasti na sekci-
jo oldtimerjev in rally sekci-
jo. Cenim dosežke naših
tekmovalcev in prizadevanje
drugih, ki se trudijo za na-
predek društva. Sestajamo
se v naši brunarici v Podlju-
belju. Postopno jo dograju-
jemo in snujemo načrte za
prihodnost. Imamo veliko
zavzetih članov, radi pa bi
privabili še več mladih," je
dejala predsednica AMD Tr-
žič na slovesnosti ob 60-let-
nici društva. Kot je menil tr-
žiški župan Borut Sajovic,
so lahko upravičeno ponos-
ni na opravljeno delo. Po-
hvalil je ohranjanje arhiv-

skega gradiva in skrb druš-
tva za staro cesto na prelaz
Ljubelj. Generalni sekretar
AMZS Slavko Rus je ugoto-
vil, da je vonj po bencinu in
motorjih spremljal vrsto ge-
neracij v dolini pod Ljube-
ljem. Društvu je čestital za
praznik in mu podelil jubi-
lejno listino AMZS. Marijan
Romih je prejel posebno od-
ličje AMZS za predano delo
v društvu. Jože Ahačič, Ciril
Gosar in Vili Ulčnik so do-

bili plakete za dolgoletno
članstvo. Enajst članov so
nagradili za aktivnost s pla-
ketami, dvanajst s častnimi
znaki in tri z odličji AMZS.
Društvo je podelilo vrsto
priznanj aktivnim članom
in sodelavcem. Novi častni
člani so postali Janez Boho-
rič, Milan Ogris, Matej Kur-
nik, Janez Rotar, Jože Aha-
čič, Ciril Gosar, Miro Hrast,
Peter Ribnikar, Gabrijel
Smolej in Albin Novšak iz

Slovenije ter tekmovalca Da-
vid Riha in Sveto Majce iz
Češke.
V Kulturnem centru Tržič so
pripravili razstavo fotografij o
delu AMD Tržič. Predstavili
so tudi zbornik Z dirko na
dirko, ki ga je uredil Lado
Srečnik. Knjiga je bogat do-
kument o nekdanjem in se-
danjem delu društva. Spomi-
nja na zaslužne ljudi za razne
dejavnosti, posvečena pa je
tržiškim dirkačem.

Predani motorjem
Člani Avto-moto društva Tržič so proslavili 60. obletnico ustanovitve. Dejavnost predstavlja zbornik 
Z dirko na dirko, ki ga je uredil Lado Srečnik.

Irena Udovč

Prireditev se je začela s ple-
som in petjem osnovnošol-
skih otrok podružnične
osnovne šole Podljubelj. Na-
daljevali so člani in članice
starejše generacije društva,
s kratkimi skeči in glasbeni-
mi točkami; program je za-
ključila mlajša generacija čla-
nov. Zbrane so nagovorili
dolgoletni predsednik druš-
tva Franci Janc, današnja
predsednica Irena Udovč,
župan Borut Sajovic in Met-
ka Knific, predsednica Zve-
ze kulturnih organizacij Tr-
žič in predsednik KS
Podljubelj Dragan Njego-
van. Vsem smo hvaležni za
spodbudne besede. 
Spomnili smo se vseh nekda-
njih predsednikov in pred-
sednic, ki so od leta 1960
uspešno vodili KUD. Prizna-
nja so prejeli: Franci Janc,
Marija Leitinger, Valentin
Nemec, Julka Škantar, Vin-
ko Janc in Helena Polajnar.
Priznanja so prejeli še priza-
devni posamezni člani, ki so

s svojim neutrudnim delom
v društvu pripomogli k raz-
voju "šentanske" kulture:
Jože Meglič, Jože Švab, Ka-
rel Ahačič, Marija Ahačič,
Emilija Ahačič, Tončka Aha-
čič, Maja Ahačič, Romana
Turk, Nuša Šlibar Nemec,
Mičo Dragičevič, Alenka Lin-
dav, Helena Ahačič, Tomaž

Ahačič, Aleš Leitinger in
Marjan Mali. 
Ob tej priložnosti naj se za-
hvalim še vsem mladim igral-
cem in igralkam, ki pridno
hodite na vaje in njihovim
staršem, ki jih na vaje vozite.
Hvala vsem starejšim članom
društva, od katerih se lahko le
učimo in ste nam za vzor.

Hvala vsem krajanom in kra-
jankam Podljubelja, ki nam
zvesto in brez zadržkov po-
magate pri našem kulturnem
udejstvovanju in vedno na-
polnite dvorano do zadnjega
kotička. Hvala pa tudi vsem,
ki ste kakorkoli pripomogli,
da je nastal zbornik, poln spo-
minov. 

Jubilej dokumentiranega delovanja
Kulturno-umetniško društvo Podljubelj je v soboto, 27. novembra 2010, obeležilo 50 let svojega 
uradnega delovanja, čeprav je kultura na vasi prisotna že mnogo dlje. Prijetna celovečerna 
prireditev je v podljubeljsko dvorano privabila vse domače ljubitelje odra. Ob tej priložnosti je 
bil izdan tudi jubilejni zbornik. 

Novi častni člani so: Ciril Gosar, Jože Ahačič, Matej Kurnik, Milan Ogris, Janez Bohorič
(spredaj od leve), Albin Novšak, Gabrijel Smolej, Peter Ribnikar in Miro Hrast (zadaj), 
levo ob njih Anka Hrast in Marijan Romih.

Dobitniki priznanj ob petdesetletnici društva.
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Stojan Saje

Tržič - Na predlog Krajevne
skupnosti Lom pod Storži-
čem je prejela srebrno Kur-
nikovo plaketo dramska
skupina Kulturno umetni-
škega društva Lom. Druš-
tvo, ki je lani slavilo 90-let-
nico delovanja, je najstarej-
še društvo v tržiški občini s
kulturno dejavnostjo. V
njem delujejo mešani pev-
ski zbor, fantovski kvintet in
dramska sekcija. Zadnja leta
so amaterski igralci zelo ak-
tivni. Predlani so postavili
na oder igre Randez-vous,
Frajšprehunga in Luč božič-
ne noči skupaj s KD Ignacij
Hladnik. Posneli so tudi od-
daji To bo moj poklic in Do-
bro jutro za RTV Slovenija.
Lani je uspel dramski sekci-
ji iz Loma pomemben dose-
žek izven domače občine.
Uprizorila je igro Marjana
Marinca Poročil se bom s
svojo ženo, s katero se je
uvrstila na 13. festival go-
renjskih komedijantov. Na
Dobu pri Domžalah se je
predstavila občinstvu na
sklepnem večeru festivala.
"Večno, vsem znano temo
zakonskih težav, nesporazu-
mov in prepirov, ki zaradi
svoje vsakdanjosti takoj naj-
de stik z gledalci, je po dolgi
ekspoziciji avtor zapletel v
sicer predvidljive, a vendar
komične situacije. Igralci so
jih pod vodstvom režiserke
Ane Peharc v njeni funkcio-
nalni posodobljeni priredbi

zapletali in razpletali s spro-
ščenim entuziazmom. Še
posebej v erotičnih prizorih
takšna sproščenost pri ljubi-
teljskih gledališčnikih ni sa-
moumevna; kaže na osveš-
čeno razumevanje gledali-
ške igre in na notranje kole-
gialno zaupanje, na skratka
simpatično ustvarjalno dru-
žino, ki že samo s tem v ve-
liki meri osmišlja svojo kul-
turno dejavnost. Publika je
pozorno in na uprizoritve-
no predvidenih mestih bur-
no spremljala in doživljala
radoživo predstavo, ki je
organizacijsko in umetni-
ško zabaven dosežek lom-
ljanske gledališke družine v
najlepšem pomenu te bese-

de," so ocenili gledališki kri-
tiki po predstavi skupine iz
Loma.
Na predlog skupine obča-
nov je dobila srebrno Kurni-
kovo plaketo tudi vokalna
skupina Carniolica, ki delu-
je pri Kulturnem društvu
Ignacij Hladnik v Tržiču od
leta 2008. V kratkem obdo-
bju delovanja na pevskem
področju je dosegla uspehe,
ki presegajo lokalni pomen.
Tako bistveno prispeva k
razvoju in prepoznavnosti
vokalne glasbe v Tržiču in
širšem slovenskem prosto-
ru. Skupina je izvedla v pre-
tekli sezoni štiri samostojne
tematske koncerte. Nastopi-
la je tudi na območnem

pevskem srečanju ter na re-
gijskem tekmovanju malih
pevskih skupin v Škofji
Loki, kjer je osvojila srebrno
priznanje. Izbrali so jo za
zaključno revijo najboljših
vokalnih skupin Slovenije; v
Radovljici si je prislužila
priznanje za najboljšega de-
bitanta. Skupina Carniolica,
ki jo uspešno vodi Tomaž
Meglič, je dobila priporočilo
strokovnega regijskega oce-
njevalca tudi za letošnji na-
stop na Reviji malih vokal-
nih skupin Slovenije. Iz-
med dvajsetih prijavljenih
vokalnih zasedb iz države
so jo izbrali med osem na-
stopajočih kot edino iz go-
renjske regije.

Priznanji igralcem 
in pevcem
Zveza kulturnih organizacij Tržič je podelila dve srebrni Kurnikovi plaketi za ustvarjalnost. Prvo je 
dobila dramska skupina KUD Lom, drugo pa vokalna skupina Carniolica.

Stojan Saje

Tržič - Po rodu je s Preske
nad Tržičem. Že kot otrok je
kazal likovne sposobnosti.
Umetniško žilico je izpopol-
nil v znani ljubljanski šoli,
ki jo je vodil Rajko Slaper-
nik. Vseeno se ni povsem
posvetil slikarstvu. Prevladal
je pevski talent, ki ga je po-
klicno povezal z Opero v
Ljubljani. Marjan Pančur pa
je slikal naprej in v likov-
nem ustvarjanju ostal zvest
tržiškemu okolju. Imel je vr-
sto razstav doma in v tujini,
zadnjo leta 2007 v galeriji
Atrij Občine Tržič.
"Avtor je z enaindvajsetimi
premišljeno izbranimi deli
obogatil Kulturni center Tr-
žič. Tako obsežne razstave
tukaj še ni bilo," je dejal Ja-

nez Šter ob odprtju 9. de-
cembra. Dodal je: "Gre za
zgoščen povzetek plodnega
ustvarjanja. Slike predstav-
ljajo umetnikov pogled na
opero v Ljubljani, na njegov
Tržič, Tržiško Bistrico v
Dovžanovi soteski, planin-
ski svet, pa na človeka. Iz-
jemna sta portreta nečaka in
skladatelja Kozine; tihožitja
so kot pogovori s cvetjem."
Razstavo je odprl tržiški žu-
pan Borut Sajovic. Slavljencu
je čestital z mislijo, da je
eden srečnih ljudi, ki je znal
preliti optimistično dušo v
pesem in slikarsko platno.
Umetnik je poklonil županu
sliko Tržiča. Zahvalil se je, da
so mu omogočili dve kultur-
ni poslastici za njegov jubilej.
Pred odprtjem razstave je na-
stopil v dvorani Moški pevski

zbor Društva upokojencev
Tržič, v katerem poje tudi
Marjan. Kot gostje so nasto-
pile pevke Ženskega pevske-

ga zbora KD Bistrica. Oba je
vodil Stane Bitežnik, njegov
sin Samo pa je spremljal ne-
kaj pesmi na kitaro.

Proslavili jubilej slikarja
Ob 75-letnici Marjana Pančurja so odprli razstavo njegovih slik. Prej nastop zbora, v katerem 
poje tudi slavljenec.

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

Vsem našim strankam želimo vesele božične in novoletne 
praznike!

   Srečno 201 !1

Domplan d.d.,  Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T 04/20 68 700, F 04/20 68 701, I www.domplan.si, E domplan@domplan.si
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geodetski načrti, evidentiranje zemljišča pod stavbo, ureditev meje (dela meje), 
vpis stavbe in dela stavbe v kataster stavb,
izravnava meje, zakoličbe objektov, komunalnih vodov, cest,
parcelacije (delitev, združitev) - označitev meje v naravi,
evidentiranje zemljišča pod stavbo, komasacije stavbnih zemljišč,
sprememba bonitete zemljišča
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Stojan Saje

Tržič - V galeriji Atrij Obči-
ne Tržič je na ogled razstava
fotografij z naslovom Utrin-
ki z gora. Prvič se samostoj-
no predstavlja Vili Vogelnik
z Brezij pri Tržiču. Domači-
nom je znan zlasti kot alpi-
nist, gorski reševalec in vse-
stranski športnik. Nekateri
vedo, da je izučen mizar, za-
poslen v zasebnem podjetju.
Le ožji krog ga pozna tudi kot
navdušenega fotografa, ki se
aktivneje ukvarja s to ljubitelj-
sko dejavnostjo osem let.
"Z osnovami fotografije me
je spoznal v OŠ heroja Brači-
ča pokojni učitelj Lado Perko.
Pri tehničnem pouku smo
sami izdelovali slike. Mojo fo-
tografijo razvalin gradu Ka-
men nad Bistrico so poslali
na razstavo v pobrateno fran-
cosko mesto Ste Marie aux
Mines. Svoj prvi fotoaparat
na film sem dobil pred več
kot tremi desetletji. Zamenjal
sem jih vsaj šest, že pet let pa
uporabljam digitalni fotoapa-
rat. Gre za veliko spremem-
bo, saj lahko sam obdelujem
slike na računalniku. Moji

motivi so največkrat gore in
doživetja v njih. Rad imam
naravo v jutranjih ali večernih
urah, mogočne stene gora,
gorsko cvetje v razpokah,
roso na cvetju, zasneženo po-
krajino in razne detajle v na-
ravi. Osmo leto sem član foto-
grafske sekcije Planinskega
društva Kranj, kjer je mentor
Marjan Ručigaj. Pri njem
sem bil na fotografskem teča-
ju in se marsikaj naučil. Do-
slej smo imeli sedem skup-
nih razstav. Od letos sem tudi
član fotografskega kluba TNP
Bled. Veliko mi pomeni, da
se s prvo samostojno razstavo
večjega obsega predstavljam
v domačem kraju," je povedal
Vili Vogelnik.
V galeriji bo do 10. januarja
na ogled 21 Vilijevih del, med
katerimi so barvne in črno-
bele fotografije. Vili je fotograf
intimnih trenutkov v gorah, ki
jih s posnetki razdaja drugim.
Uspešnemu domačinu je če-
stital tržiški župan Borut Sajo-
vic, ki je odprl razstavo. Dogo-
dek je popestril moški pevski
zbor Gorščaki, ki ga vodi Jože
Tišler, eden od pevcev pa je
tudi Vili.

Fotograf motivov z gora

Vili Vogelnik je vesel, da ima prvo samostojno razstavo.

Priznanji sta vzela Ana Peharc za dramsko skupino in Tomaž Meglič za vokalno skupino.

Tržiški slikar in pevec Marjan Pančur je praznoval 
75-letnico življenja. 
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Ljudje

Suzana P. Kovačič 

Kranj - "Ko sem izvedela, da
sem predlagana za najsrč-
nejšo babico, sem bila pri-
jetno presenečena. Pomisli-
la sem na vse tiste srečne
mamice, ki sem jim poma-
gala pri porodu. Prejeto pri-
znanje je potrditev mojega
dela, ki ga opravljam s sr-

cem in predanostjo," je An-
dreja Horžen povedala po
podelitvi priznanja. Zaposle-
na je v Bolnišnici za gineko-
logijo in porodništvo Kranj, s
pripravništvom vred dela kot
babica tri leta. "Še na začetku
študija na Visoki babiški šoli
sem si predstavljala babico
kot patronažno sestro, ki obis-
kuje mamice na domovih in
jim svetuje pri dojenju in
negi novorojenčka. V dru-
gem letniku, ko sem imela
prakso, sem šele spoznala,
da je pravo delo babice v po-
rodni sobi. V bistvu me je to
še bolj navdušilo. Na začet-
ku me je prav vsak porod ga-
nil do solz. Sčasoma sem si
le dopovedala, da ne morem
samostojno voditi poroda in
jokati zraven. Še vedno pa
me gane, ko vidim toliko ve-
selja ob srečnem dogodku,"
je povedala in dodala: "V

kranjski porodnišnici je mo-
goč bolj oseben stik med ba-
bico in porodnico in ne gre
kot po "tekočem traku". Z
ženskami se pogovarjamo,
čim več časa z vsako, če se le
da; nekatere pridejo po na-
svet že kak mesec pred poro-
dom. Dejansko je stik med
babico in porodnico zelo po-
memben." 

Tudi sama je rodila v kranj-
ski porodnišnici. Sin je da-
nes star štiri leta. "Tedaj me
praktično še nihče v porod-
nišnici ni poznal, ker je bilo
za menoj le štirinajst dni
prakse. Mogoče bi bilo zdaj
bolj zanimivo, vsekakor bi se
morala ob naslednjem poro-
du počutiti še bolj varno," je
povedala Andreja Horžen, ki
je doma iz Preddvora, omo-
žena pa v Tržič. Zelo rada
ima živali, osem let je imela
psa, kot je dodala: "Pes Ox je
bil pasme bernski planšar in
je bil del mene; lahko bi re-
kla, da tudi on predstavlja po-
memben košček mojega živ-
ljenja. V stanovanju v Tržiču
pa družinici zdaj dela družbo
muca." Sprošča se s špor-
tom, še najraje teče, proste
vikende pa preživlja z mo-
žem in sinom v okoliških
hribih.

Vsak porod me gane

Andreja Horžen iz Tržiča je po izboru revije
Zdravje najsrčnejša babica za leto 2009/2010.

Andreja Horžen na podelitvi priznanja I Foto: Marjana Romanović

V kranjski porodnišnici, kjer je zaposlena. I Foto: Tina Dokl

Stojan Saje

Leše - Vas pod Dobrčo je
njen drugi dom. Mateja je
prej živela v Tenetišah. Tja
je zahajal Primož iz Ljublja-
ne. Spoznala sta se in poroči-
la. Pet let sta živela v vikendu
Primoževe babice. Rodila sta
se jima hčerka in sin. Ko je
bila Mateja tretjič noseča, sta
iskala hišo na podeželju. Na-
šla sta jo po naključju v Le-
šah.
"To je bila ljubezen na prvi
pogled. Kraj nama je bil tako
všeč, da sva tu sklenila kupi-
ti hišo. V stavbo nad nekda-
njo šolo smo se preselili
mož, jaz, Eva Silvija in Ja-
nez Albert en mesec pred
rojstvom Julije Patricije;
prva končuje srednjo zdrav-
stveno šolo, drugi je gimna-
zijec, Julija pa je v osmem
razredu osnovne šole. Lucija
Marija je v petem razredu,
Dominik Vid v tretjem, Tin-
kara Ana v vrtcu, Jernej Be-
njamin pa bo star dve leti.
Prej sem delala kot šivilja v
zasebnem podjetju, po četr-
tem otroku pa sem ostala
doma. Večkrat se šalim, da je
moj poklic mama. Jemljem
ga zelo resno. Na mojo pobu-

do so sprejeli spremembo za-
kona, ki omogoča, da je eden
od staršev po četrtem otroku
lahko doma do desetega leta
starosti zadnjega otroka.
Menda smo največja družina
v tržiški občini, v KS Leše pa
gotovo. Po več kot trinajstih
letih se tukaj počutiva doma-
čina. Vseeno me je preseneti-
lo, da so me letos izbrali za
Naj-Lešanko. Tega sem bila
zelo vesela, še bolj pa, da so
me izvolili v svet krajevne

skupnosti in mi zaupali man-
dat predsednice. Že prej sem
pomagala pri organizaciji pri-
reditev in drugih delih v kra-
ju. Pet let sem tajnica župnij-
ske Karitas, ker sem zaznala
stisko mnogih ljudi. V vasi je
veliko starejših, ki potrebuje-
jo pomoč. Sestavljam in be-
rem tudi govore na pogrebih
vaščanov," je povedala Mate-
ja Novak, ki jo mož podpira
pri obveznostih zunaj druži-
ne. Mateja in Primož sta so-

delovala v šoli za zakon na
Brezjah. Mateja od jeseni obis-
kuje duhovne vaje v življenju.
Prosti čas največkrat izkori-
stita za večerne sprehode
okrog vasi. Poleti gredo sku-
paj na morje, pozimi pa
sama obiščeta toplice. Pred
nedavnim se je družina od-
peljala v Ljubljano, kjer jim
je Svetovni slovenski kon-
gres podelil srebrno plaketo
kot zaslužnim za slovenski
narod.

Mama, prostovoljka
in še kaj
Matejo Novak so izbrali za Naj-Lešanko in predsednico krajevne skupnosti Leše. Svetovni slovenski
kongres je podelil družini Novak s sedmimi otroki srebrno plaketo.

Stojan Saje

Podljubelj - V majhni hiši s
številko Podljubelj 60, ki
stoji v zgornjem delu vasi,
živi najstarejša krajanka. To
je Martina Ogris, ki jo doma-
čini kličejo Tinca. Letos je do-
čakala kar dva jubileja. Svoj
99. rojstni dan je praznovala
10. oktobra. Spomnila se je
tudi 90-letnice plebiscita na
avstrijskem Koroškem, kjer
je preživljala otroška leta v
številčni slovenski družini.
"Moja starša - oče Andrej je
bil delavec, mama Marija pa
gospodinja - sta se naselila v
Borovljah. Imela sta pet de-
klet in pet fantov. Jaz sem bila
šesta po vrsti. Očeta so med
prvo svetovno vojno vpoklicali
v vojsko. Ostali smo sami in
stradali. Po vrnitvi se je na ple-
biscitu odločil za Jugoslavijo.
Najprej smo se preselili na
Štajersko, od tam pa v Podlju-
belj, kjer je bila doma mama.
Tudi tukaj mi ni bilo postlano
z rožicami. Od doma sem šla
služit po svetu. Osem let sem
prebila v Beogradu. Leto manj
sem služila v Sarajevu pri ži-

dovski družini. Z njo so me
pregnali v internacijo. Ko je
zbolela mama, sem se vrnila
domov. Petnajst let sem dela-
la v Bombažni predilnici in
tkalnici Tržič, kjer sem doča-
kala upokojitev. Sedaj dobro
živim. Kuham, pospravljam,
berem knjige in časopise,
vsak dan grem na sprehod.
Domačini so dobri, lepo se
razumem z njimi. V Podlju-

belju živi moj nečak Oliver, v
Bistrici pa nečak Emil. Svojci
me pogosto obiskujejo. Pred
rojstnim dnem so me doma
presenetili šolarji. Vesela sem
bila tudi čestitk vseh drugih,"
je povedala Martina Ogris.
Učenci in učiteljice so Tinci
podarili rožice iz papirja na
99 polenih, ki jo bodo grela
pozimi. Zapela sta ji Franc
Janc in harmonikar Joža

Švab. Slavje so nadaljevali v
krajevni dvorani. Tam sta ji
dala šopka predsednica kra-
jevne organizacije RK Marija
Janc in tržiški župan Borut
Sajovic. Čestital ji je tudi
predsednik KS Podljubelj
Dragan Njegovan, ki je poskr-
bel za pogostitev. Tinca je za-
upala, da je njen recept za
dolgo življenje delo, počitek
in veselje.

Praznovali skupaj z Martino
Oktobra je slavila najstarejša krajanka Podljubelja Martina Ogris. Za 99-letnico so ji doma čestitali
šolarji, v dvorani pa so se z njo veselili številni vaščani in gostje.

Družina Novak je dobila srebrno plaketo Svetovnega slovenskega kongresa. 

Slavljenka je upihnila edino svečko, ki je manjkala do njene stoletnice.
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Stojan Saje

Tržič - Vodstvo Zdravstvene-
ga doma Tržič je med prvimi
pri nas začutilo potrebo, da
nekaj stori za izboljšanje od-
nosov med ljudmi. Povezalo
se je s terapevtskim centrom
Inštituta Krog v Kranju in
vodstvom Občine Tržič, kjer
so podprli zamisel za organi-
zacijo zakonske in družinske
terapije v Tržiču.
"Družinski zdravniki imamo
premalo časa za celovito ob-
ravnavo pacientov. Ljudje pri-
hajajo zaradi raznih težav z
zdravjem. Za nekatere ni ta-
blet, injekcij in drugih zdravil
za omilitev težav. Ko gre za
psihične stiske, je nujna stro-
kovna pomoč in podpora psi-
hoterapevtov. Splošni zdrav-
niki imamo premalo teh
znanj, zato smo povabili k so-
delovanju terapevtski center
Inštituta Krog. Naš predlog
za organizacijo zakonske in
družinske terapije v Tržiču
so sprejeli z veseljem. Hva-
ležni smo tudi tržiškemu ob-
činskemu svetu v prejšnji se-
stavi, da je podprl skupni pro-
jekt. Občina Tržič prispeva
zanj okrog 10 tisoč evrov,
zdravstveni dom pa zagotav-
lja prostore in tehnično pod-

poro. Naše delo temelji na že-
lji, da bi pomagali drugim.
Omogočamo novo kakovost v
življenju Tržičanov. Zato
upamo, da bo občina še na-
prej naklonjena tej koristni
dejavnosti," je povedal prim.
dr. Iztok Tomazin, direktor
Zdravstvenega doma Tržič.
Terapije v tržiškem zdrav-
stvenem domu so začeli izva-
jati avgusta letos. Od oktobra
potekajo predavanja o raznih
temah, ki prispevajo k bolj-
šim odnosom v družini in

širše. "V okviru projekta Pod-
pora zdravim medosebnim
odnosom izvaja naš terapevt-
ski center terapije, delavnice
in predavanja. Do konca no-
vembra smo imeli v Tržiču
osem predavanj. Poprečno se
jih udeleži do 40 obiskoval-
cev, med katerimi so posa-
mezniki, pari in celo družine.
Današnjo temo sem posveti-
la osebnostni rasti v odnosu.
Decembra bomo odgovarjali
na vprašanji Kaj je moje in
kaj tvoje ter Kaj pomenijo

prazniki v družini," je dejala
Mateja Vrhunc Tomazin,
specialistka družinske in za-
konske terapije.
Njenemu predavanju sem z
zanimanjem prisluhnil. Pre-
pričal sem se, da je človek za-
pleteno bitje. Čeprav moški
in ženska delujeta na različ-
nih principih, se privlačita.
Če ni spoštovanja različno-
sti, se zaplete. Zato moramo
težiti k zdravim medoseb-
nim odnosom in vsak dan
storiti kaj za osebnostno rast.

Zdravi medosebni odnosi
Zdravstveni dom Tržič in Inštitut Krog prvič organizirata zakonske in družinske terapije. Novembrska
predavanja so posvetili zdravim medosebnim odnosom.

Mateja Vrhunc Tomazin (v sredini spredaj) med udeleženci predavanja v Tržiču

Stojan Saje

Tržič - Uporaba računalnika
postaja vse bolj razširjena. Za
mlade je zadeva preprosta, saj
se družijo z njim od otroštva.
Drugače je za starejše, ki ga
šele spoznavajo. Tem želijo
pomagati tudi v Knjižnici dr.
Toneta Pretnarja v Tržiču.
"Pri mladih je problem za-
svojenost z računalnikom.
Starejši ga uporabljajo
manj, nekateri pa sploh ne.
Zato smo se pridružili pri-
zadevanjem, da se znanje o
uporabi računalnika širi
med starejšo generacijo.
Dve leti zapored pripravlja-

mo tečaje za začetnike in ti-
ste, ki že nekaj znajo. Zara-
di pomanjkanja časa imamo
lahko le dva tečaja na leto za
omejeno število ljudi. Zani-
manja je več, kot imamo
prostora in opreme," je po-
vedala direktorica Marija
Maršič. Ob njej je bila men-
torica za začetnike Eva Mar-
šič. Tri dni sta jih učili, kako
napisati in shraniti doku-
ment, kako uporabljati elek-
tronsko pošto, pa tudi, kako
naročiti knjigo v knjižnici
prek interneta. Joži Koder,
Sonja Jazbec, Vilma Mežek,
Barbara Polajnar, Joži Peteh
in Franc Žos so menili, da

je lahko tudi kratko izobra-
ževanje koristno. Franc je
dejal, da mu je sin Erik po-
daril prenosni računalnik.
Sedaj se uči, kako ga upo-
rabljati. Zelo mu je všeč,
zato bo nadaljeval izobraže-
vanje. Joži Koder je že več
let uporabljala računalnik
za pisanje. Bila je na tečajih
Ljudske univerze in Društva
upokojencev. Tokrat utrjuje
znanje in vadi pošiljanje
elektronske pošte, ker gre
rada v korak s časom.
V zgornji etaži knjižnice je
Nejc Perko pohvalil skupi-
no, v kateri so bili Dani Suš-
nik, Irena Mali, Tonica

Rejc, Mirka Močnik, Jože
Smerdu in Branko Mihevc.
Ocenil je, da imajo dobro
podlago, željni pa so še več
znanja o delu z računalni-
kom. Urili so se v pošiljanju
elektronske pošte, shranje-
vanju podatkov in urejanju
fotografij. Kot je zaupal
Branko, je računalnik upo-
rabljal že prej predvsem za
shranjevanje slik in branje
novic. Nekaj se je naučil na
lanskem tečaju, še več pa le-
tos. Dani je priznala, da jo je
vnukinja Tjaša spodbudila k
uporabi računalnika. Na te-
čajih nadgrajuje znanje, kar
ji pride zelo prav.

Računalnik blizu starejšim
Tržiška knjižnica že dve leti vabi starejše na tečaje osnov računalništva. Zanimanja za obisk je več,
kot je prostora.

Udeležence začetnega tečaja sta učili Marija (druga desno)
in Eva Maršič (levo).

Nejc Perko (čepi spredaj) je širil znanje tistih, ki že nekaj
vedo o računalniku.

Andrej Kavčič: "Zanima me človek in njegova
duhovnost. Rad berem, poslušam in živim po
smernicah duhovnosti. Odnosov se težko učimo
iz knjig, zato prihajam na predavanja. Vsak ima
možnost, da kaj vpraša in reši svojo stisko."

Janko in Meta Meglič: "Na predavanju sva tretjič.
Dobro je, če slišiš kaj novega. Za osebnostno rast
in dober partnerski odnos včasih koristi nasvet
strokovnjaka. O medsebojnih odnosih nasploh
premalo razmišljamo in govorimo, tudi doma."

Peter in Jožica Kajzer: "Ideja za predavanja je
krasna. Prijetno sva presenečena, da so brezplačna.
O človeških odnosih sva veliko brala, a predavanja
dajo več. Skoraj vsakič sva prišla, vedno je bilo
zanimivo. Odnosov se učimo ves čas."

Zakaj na predavanja

Damjana Gosar in Majda Žepič: "Moja mami
Majda je izrazila željo, da bi rada poslušala 
predavanje v zdravstvenem domu. Jaz sem tukaj
medicinska sestra, obe pa zanimajo življenjske
teme. Dobro je, da človek kaj naredi za svojo dušo."
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Nakup 
koledarja 
je plemenita
poteza

Polepšajte vaš dom s koledarjem
2011 s fotografijami poklicnih
gasilcev Gasilsko reševalne
službe Kranj in postavni fantje
bodo ”varovali” vaš dom kar 
celo leto!

Cena koledarja je le 10 EUR.
Celoten izkupiček od prodaje 
gre v humanitarne namene. 
Z nakupom koledarja boste 
zadovoljni vi, pa še pomagali
boste.

Koledar lahko kupite na 
Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, 
ga naročite po telefon: 
04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Marija Maršič

Knjižnica dr. Toneta Pretnar-
ja z VDC Kranj, enota Tržič in
njegovimi uporabniki in za-
poslenimi uspešno sodeluje
že več let. Dobro sodelovanje
se je potrdilo tudi 19. novem-
bra, ko sta knjižnica in VDC
pripravili zanimiv večer. V
uvodu je direktorica VDC
Mirjana Česen na kratko
predstavila delo in poslanstvo
centra, tržiški župan Borut
Sajovic pa je poudaril po-
membnost enakih možnosti
za vse. Nejko Perko, ki v trži-
ško enoto VDC prihaja že od

začetka njene ustanovitve v
letu 2000, je v knjižnici v ok-
viru izenačevanja možnosti
in socialnega vključevanja
nastopil s predavanjem, ki so
ga knjižničarji poimenovali
"Za vsako bolezen rož'ca
ras'e ...". Tako kot vsi od nas
ima tudi Nejko številne ta-
lente. Področje, ki ga posebej
zanima in veseli, je nabira-
nje in priprava zdravilnih ze-
lišč. Svoje poznavanje zdra-
vilnih zelišč je podelil z obis-
kovalci petkovega večera, pri
pripravi in izvedbi projekcije
posnetkov mu je pomagala
Marjetka Nikolić. 

"Za vsako bolezen
rož'ca ras'e ..."

Za zaključek večera so v knjižnici postregli še s čajem iz
Nejkove letošnje bere in s sladkimi medenjaki.

Stojan Saje

Tržič - Ljudska univerza Tr-
žič je prvič organizirala štu-
dijski obisk tujih strokovnja-
kov v Sloveniji. Od 15. do 19.
novembra je gostila pet ude-
ležencev iz Poljske, Madžar-
ske, Bolgarije in Turčije, ki
so se skupaj s Slovenci po-
svetili koristim vseživljenj-
skega učenja za odrasle in
starejše s posebnimi potre-
bami. Kot je povedala direk-
torica LU Tržič Metka Kni-
fic, so prek predavanj, de-
lavnic in diskusij iskali nove
možnosti za delo z ljudmi s
posebnimi potrebami. Pri-
kazali so tudi dobre prakse
pri delu s takimi osebami.
Drugi dan so si ogledali eno-
to Varstveno delovnega cen-
tra Kranj v Tržiču. Tam jih je
pozdravila direktorica centra
Mirjana Česen. Izrazila je po-
nos, da so jih uvrstili v pro-
gram študijskega obiska. Tr-
žiška enota, ki je ena od še-
stih v sklopu centra, že dalj
časa dobro sodeluje tudi z
Ljudsko univerzo Tržič. Tam
so imeli do letošnjega sep-
tembra tudi likovno delavni-
co. Slikar Vinko Hlebš je iz-
razil obžalovanje, da so mo-
rali zaradi začasne naselitve
oddelka vrtca v LU Tržič
organizirati delavnico kar v
enoti VDC. Obiskuje jo
okrog deset oseb iz Tržiča in
Kranja. Natalija Bizjak je že
samostojno razstavljala, ime-
li pa so tudi več skupinskih
razstav po Gorenjskem. Na

dan obiska so pripravljali li-
kovna dela za razstavo v Kra-
nju, na katerih so upodobili
motive jesenske narave.
Enota VDC Kranj v Tržiču
deluje deseto leto. Od julija
letos jo vodi Ana Gračnar, ki
je predstavila dejavnosti z
uporabniki. Pri njih imajo v
dnevnem varstvu petnajst
odraslih z motnjami v tele-
snem in duševnem razvoju.
Največ jih je iz Tržiča in
okolice, dva pa sta iz občine
Naklo. Največji poudarek
dajejo zaposlitvi pod poseb-
nimi pogoji. Za zunanje ko-
operante opravljajo enostav-
na dela. Pred prazniki se po-
svetijo lastnim izdelkom;
naredijo voščilnice, cvetje iz
blaga, okraske in uporabne
predmete iz gline ter druge
izdelke. Prihodek gre za na-

grade varovancem in razne
dejavnosti. Ukvarjajo se s
športom, glasbo in veščina-

mi za življenje, obiskujejo
kulturne ustanove in se ude-
ležujejo prireditev.

Goste navdušili z izdelki
Ljudska univerza Tržič je gostila tujce, ki jih zanima učenje odraslih s posebnimi potrebami. Obiskali
so tržiško enoto VDC Kranj, kjer je imel Vinko Hlebš likovno delavnico.

Tujci in domačini so si ogledali likovno delavnico v tržiški enoti VDC Kranj.

Med dnevnim varstvom dajejo velik poudarek zaposlitvi z
enostavnimi deli.

TRŽIC, Predilniška 16, poleg hipermarketa Mercator

SERVIS ZA VSE ZNAMKE VOZIL
vulkanizerstvo ■ avtokleparstvo ■ ročna avtopralnica

Telefon:  04/59 23 410 , 041/322 460

ŽELIMO VAM VARNO IN
SREČNO 2011
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Velike tiskane črke, trda vezava, 20 strani.

Cena: 9,90 EUR + poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.: 

04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Tistega čudovitega jutra so se prebivalci nekega mesta

prebudili v pravljično jutro; minulo noč je mesto prekril

sneg. Še najbolj so se tega razveselili otroci in se igrivo 

zapodili na sneg delat snežake. A skupina otrok, ki niso

poznali ljubezni, je razdrla snežake. Toda na pravljično

božično jutro se je spet vse uredilo ...
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Kristina Kavčič

Kako, da ste se s svojo ekipo
sploh odločili kandidirati na
volitvah za upravni odbor
Kluba tržiških študentov?
"Vedno sem spremljala delo
lokalnega študentskega klu-
ba in glede na to, da sem
imela že nekaj izkušenj kot
predsednica študentske
organizacije Fakultete za ar-
hitekturo, sem imela dru-
gačne poglede na vodenje
kluba. Prejšnja predsednica
se je res trudila, ampak stva-
ri se niso vedno izšle po na-
črtih. Pred volitvami sem
zato precej po hitrem po-
stopku zbrala ekipo, ki je na
volitvah prepričala veliko
večino."

Kdo pa sestavlja novo ekipo?
"Podpredsednik je Rok Seli-
škar, naloge tajnice opravlja
Tjaša Špendal, funkcijo bla-
gajnika je prevzel Jernej
Križnar, Črt Košir je pred-
sednik dijaške sekcije, še en
član odbora pa je Štefan
Grašič. V ekipi sta še Matjaž
Jerman in Matic Ficko, ki pa
nista več študenta, sta pa
nepogrešljiva člana ekipe."

Kakšen je bil začetek dela
nove ekipe in kaj ste po pre-
vzemu vodenja kluba že pri-
pravili?
"Na začetku je bilo ogrom-
no dela, da se je vzpostavil

red v administraciji in so se
uredile formalnosti, od lo-
gotipa, bonov, žigov itd. Tu
so mi največ pomagale iz-
kušnje od prej, saj sem ve-
dela, kako bi dejansko stvari
morale izgledati. Želim si,
da bi klub postal bolj odprt
za vse študente, bil bolj do-
stopen in da bi zajemal in-
terese vseh študentov. Načr-
tov je veliko, zato se trudi-
mo, da bi jih čim prej in čim
bolje izpolnili. V tem krat-
kem času smo že poskrbeli
za zabavo - v sklopu t. i. Če-
trtkovih odklopov sta že na-
stopila Sašo Hribar in Kle-
men Bučan in vsaj enkrat
na mesec se bo tako v loka-
lu Casa Latina zgodil "od-
klop" na neko temo. Šli smo
tudi na martinovanje v Šta-
njel, na smučanje, organizi-
rali pa smo že prvo v vrsti
potopisnih predavanj." 

Že takoj na začetku vodenja
kluba ste pripravili knjižico
aktivnosti. Kaj torej priprav-
ljate v prihodnje? 
"Na športnem področju v
prihodnosti načrtujemo tur-
nirje v namiznem tenisu,
streetballu, inline hokeju ...
Klub se lahko pohvali s šte-
vilnimi vrhunskimi športni-
ki, med njimi je tudi Žan
Košir, s katerim bomo ob
koncu smučarske sezone na
Zelenici pripravili zanimiv
športni dogodek. Na podro-

čju izobraževanja pripravlja-
mo tečaj fotografije in Pho-
toshopa, imeli bomo podjet-
niški seminar, ki bo zani-
miv ne le za študente, tem-
več za vse, ki se sprašujejo,
kako začeti svoj posel, npr. s
finančnega vidika, za dijake
pa bomo nudili inštrukcije
in priprave na maturo. Z

raznimi ustvarjalnimi de-
lavnicami bomo poskrbeli
še za najmlajše. Poseben
poudarek in nekaj novega
pa so prizadevanja, da bodo
tudi socialno ogroženi imeli
kaj od aktivnosti študent-
skega kluba." 
Novi ekipi želimo uspešno
delo!

"Klub tržiških študentov 
je odprt za vse študente"
Tina Garibovič je študentka 4. letnika arhitekture, hkrati pa je konec septembra prevzela funkcijo
predsednice Kluba tržiških študentov. V natrpanem urniku smo ji ukradli čas za kratek pogovor.

Stojan Saje

Tržič - Letos so Lions klubi z
vsega sveta organizirali 23.
mednarodni likovni natečaj
Plakat miru. Prireditev
spodbuja mlade od enajst
do trinajst let starosti, da iz-
razijo svoje predstave o
miru. Tokrat so se skušali
približati podnaslovu Vizija
miru. Pri tem je sodelovalo
tudi 32 učenk in učencev
osnovnih šol Tržič, Bistrica
in Križe. Pod vodstvom
mentorjev so ustvarjali pla-
kate na izbrano temo. No-
vembra so izbor del razsta-
vili v tržiški galeriji NOB.
Na odprtju razstave je po-
zdravila obiskovalce pred-
sednica Lions kluba Tržič
Ljupka Cahunek, ki se je za-
hvalila mladim za sodelova-
nje. Poudarila je, kako po-
memben je mir, pa pojasni-
la prizadevanja za dosego
tega cilja. Povabila je zbra-

ne, da se združijo v boju
proti zatonu vrednot. Žu-
pan Občine Tržič Borut Sa-
jovic, ki je odprl razstavo, je
pohvalil ustvarjalnost učen-
cev in njihovih mentorjev.
Menil je, da imajo mladi iz-
virne poglede na mir, svoje
ideje pa znajo preliti v likov-
ni izraz. Likovni pedagogi
in akademski slikar Vinko
Hlebš so ocenili, da so na-
slikale najbolj izvirne plaka-
te Katja Košir iz OŠ Bistri-
ca, Ula Pintarič iz OŠ Križe
in Marina Meglič iz OŠ Tr-
žič. Učenkam je čestitala
koordinatorka natečaja Sil-
va Košnjek. Slovesnost so
popestrile učenke Glasbene
šole Tržič Elizabeta Moko-
rel, Katarina Zaletel in Eva
Majcen s kljunastimi flavta-
mi ter Lina Peharc in Neža
Pintarič s kitarama. Kot je
zaupala Katja Košir, rada
riše s svinčnikom, slika s
temperami in izdeluje ori-

gami. Slika predstavlja črno
in belo roko, ki povezujeta
svet; mir poudarjajo otroci
in goloba. Ula Pintarič je za
svoj drugi natečaj upodobi-
la otroke, ki obkrožajo
Zemljo z zastavami držav v
rokah, vse pa povezuje znak
miru.

Najboljše tri učenke so se 1.
decembra udeležile držav-
nega tekmovanja. Kot je po-
vedal mentor Brane Povalej
iz Tržiča, je tam sodelovala
množica otrok. Izbrali so le
enega, ki bo odšel na sve-
tovno tekmovanje Plakat
miru v Ameriko.

Predstave mladih o miru
Mednarodni likovni natečaj Plakat miru je privabil 32 učenk in učencev iz tržiških šol. 
Izbor del so prikazali na razstavi.

Katja Košir iz OŠ Bistrica in Silva Košnjek ob nagrajenih
delih treh šolark

Tina Garibovič

Ljupka Cahunek

Poleg osnovne dejavnosti,
socialnega varstva, ki jo iz-
vajamo centri za socialno
delo, se v Tržiču s preventiv-
nim programom v okviru
mladinskega centra skuša-
mo približati mladim in jih
povezovati. Decembra se še
dodatno trudimo prebuditi
pozitivne vrednote v vseh, ki
potrkajo na vrata našega
mladinskega centra. Otroci
sami pripravljajo božična
drevesca, okrasijo prostore
centra in s svojim navduše-
njem privabljajo še mnoge
druge otroke, ki niso redni
obiskovalci naših prostorov. 
Otroci so skupaj s strokov-
nimi delavkami mladinske-
ga centra okrasili Kulturni
center Tržič za dobrodelni
koncert, ki je bil 3. decem-
bra 2010, nekateri so celo
zaplesali na odru, z name-
nom zbrati sredstva za tiste,
ki niso z njimi v razredu ali
šoli, temveč so morali zapu-
stiti dom in oditi drugam,
ker njihovo domače okolje
ni bilo več tako varno in to-
plo. Veseli nas, da imajo
naši otroci globoko razvit
čut za pomoč in skrb za dru-
ge. V druženju mladih, ki
nesebično podarjajo svoj
prosti čas in nadarjenost,
nas je letos na dobrodelnem
koncertu presenetila glasbe-
na skupina mladih z obetav-
nim pevcem Rokom Pečeč-
nikom. 
Ne glede na radijska opozo-
rila o slabih cestnih razme-
rah so bile besede mladega
glasbenika, dijaka četrtega
letnika ljubljanske gimnazi-

je, spodbudne in tople: "Kaj
mi bo težko, če lahko poma-
gam in tako drugim polep-
šam praznike." S Tanjo sva
jim postregli s čajem, go-
spod Ivo je ogrel dvorano,
mladi pa so peli, do desetih
zvečer, za tržiške otroke, ki
so odšli drugam, k drugim
družinam ali v zavode in se
vračajo v Tržič le kdaj ali pa
nikoli, zaradi grenkih spo-
minov na otroštvo.
Povratna informacija o
uspehu dobrodelnega kon-
certa, kljub ne polni dvorani
kulturnega centra je bila
spodbudna, zato namerava-
mo nadaljevati z izvajanjem
tega projekta, ki temelji na
druženju in solidarnosti
mladih dobrodelnikov iz Tr-
žiča, Kranja in Ljubljane. Na
odru so nas zabavali mladi v
starosti od 11 do 29 let. Z
zbranimi sredstvi tega čudo-
vitega, z energijo nabitega
večera bomo 20. decembra
2010 ob 17. uri v Osnovni
šoli Tržič s pesmijo in pro-
gramom, ki ga prav tako pri-
pravljajo mladi sami, priva-
bili Božička, da podari do-
brote tistim, ki so si jih za-
služili. Ob tem dogodku
bodo mladi pripravili pro-
gram še za rejnice, ki so v
svoj dom v drugih krajih
naše države sprejele njihove
sošolce ali vrstnike. Vabimo
jih že drugo leto, z name-
nom, da dogodek postane
tradicionalen. Le tako bodo
rejnice oz. druge mame svo-
jim varovancem pripovedo-
vale o kraju, od koder priha-
jajo. Morajo ga spoznati in
začutiti ter se zavedati, da
jih radi sprejmemo.

Kaj mi bo težko, če
lahko pomagam drugim

Mladinski center Centra za socialno delo Tržic poskrbi tudi
za zanimive izlete.
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Stojan Saje

Tržič - Kmalu po rojstvu se je
z mamo preselila s Trstenika
v Tržič. Bila je prva od šestih
otrok v družini. Zaposlila se
je v tovarni Trio, a je pisarno
kmalu zamenjala za svojo
družino. Ko sta hčerki in sin
malo zrasli, se je vrnila v služ-
bo. Po letu 1960 je začela ho-
diti v hribe z otroki, ali pa
sama. Na prvih turah je obis-
kala gore okrog Tržiča; Kri-
ško goro, Storžič, Dobrčo in
Kofce. Včlanila se je v Planin-
sko društvo Tržič in se udele-
ževala tudi društvenih izletov.

"Na izlete smo hodili v glav-
nem po slovenskih gorah in
čez mejo na Koroško. Na
najvišjo slovensko goro sem
prvič stopila pri šestdesetih
letih. Potem sem se vzpela
na vrh Triglava še trikrat. Ko
mi je bilo 74 let, so bile na
vrhu štiri generacije našega
rodu; jaz, hčerka Marija z
možem, vnukinja Veronika
z možem in pravnuk Uroš,
vnukinja Irena z možem in
pravnukinja Barbara. Temu
dogodku sem posvetila pe-
sem o Triglavu," je povedala
82-letna Marija Beganovič. S
ponosom je pokazala ome-
njeno pesem, ki jo je dala v
okvir skupaj s sliko s Trigla-
va. Med drugim je zapisala:
"Oj, Triglav, gora sveta,

vredna si poeta. Oj, človek,
kaj si vse zamudil, če se ni-
kdar nisi gor potrudil." Ona
se je pozneje še dvakrat
vzpela do Kredarice, zadnjič
pred štirimi leti. Ima pa svo-
jevrsten rekord v domačem
okolju! Predlani, ko je Pla-
ninsko društvo Tržič praz-
novalo stoletnico, se je pri-
družila akciji Sto vzponov na
Kamnek. Takrat jih je zbrala
kar 130, čemur je posvetila
novo pesem. Letos je kljub
spoštljivi starosti zmogla 116
vzponov na Kamnek.
"To je dober dokaz, koliko
še zmorem. Po vrnitvi z

vrha me kdaj bolijo kolena
in kolki, a to kmalu mine.
Ostanejo lepi spomini na
rože, živali, potoke in ne-
okrnjeno naravo. Nepoza-
bni so tudi razgledi z vrhov
in idiličnih krajev, kakršni
so zame Kriški podi. Hribi
človeka zasvojijo. To je edi-
no, kar mi je v veselje. Če
dalj časa ne morem v gore,
mi nekaj manjka. Ko se 
vračam s hribov, sem boljše
volje in se dobro počutim.
Zato je moja velika želja, 
da bi me noge čim dlje 
dobro nosile. Na Kamnek
hodim tudi zato, ker je Vir-
je od jeseni v senci, tam pa
je pobočje obsijano s son-
cem," je dejala klena tržiška
planinka.

Brez gora 
ji nekaj manjka
Gore obiskuje skoraj pol stoletja. Ob vzponu 
na Triglav pri 74 letih je napisala pesem. Eno je
posvetila tržiškemu vrhu Kamnek, kjer ima 
Marija Beganovič svojevrsten rekord.

Marija Beganovič s pesmijo o Triglavu; nastala je ob 
vzponu pri 74 letih.

Klena planinka na Virju, od koder je lep pogled na Tržič 
in hrib Kamnek.

Stojan Saje

Tržič - Članici Planinskega
društva Križe in Alpinistične-
ga odseka Tržič Irena Mrak
in Mojca Švajger sta za letoš-
njo jesen načrtovali alpini-
stično odpravo v Tibet. Njun
cilj je bil pristop na 8.012 me-
trov visoki glavni vrh Šiša-
pangme s severne strani. Če
bi bile snežne in vremenske
razmere ugodne, bi alpinistki
opravili ponovitev vzpona po
španski ali kateri drugi smeri
nad tretjim taborom. V mali
odpravi so bili tudi zdravnik
Tomaž Goslar iz Ljubljane,
primorski planinec Bogdan
Ambrožič in kuhar s pomoč-
nikom iz Pakistana.
Zapleti so se začeli že ob pri-
hodu v Katmandu 16. sep-
tembra. Odprava je čakala
kar teden dni na izgubljeno
prtljago. Sledil je prevoz v Ti-
bet in zatem do baze pod Ši-
šapangmo na višini pet tisoč
metrov. Nato so tovor pre-
nesli na jakih v tabor ABC na
višini 5.500 metrov. Konec
septembra je bil tabor ure-
jen, člani pa so nadaljevali
prilagajanje višini. Prvi dan
oktobra sta se morala vrniti v
bazo Ambrožič in kuhar za-
radi zdravstvenih težav. Na-
slednji dan je odprava začela
vzpon, 3. oktobra postavila
tabor 1 na višini 6.430 me-
trov in se vrnila na počitek v
bazo. Tam jih je presenetila
vest, da sta Ambrožič in ku-
har odšla domov. Med po-
novnim vzponom so 7. okto-
bra postavili tabor 2 na višini
7.000 metrov, kjer je divjal

močan veter. Sledila je vrni-
tev v bazo, 13. oktobra pa so
začeli nov vzpon. Čeprav je
napoved obetala lepo vreme
pet dni, je zdržalo le en dan.
Nato je začelo snežiti in ved-
no močneje pihati. Zato so
16. oktobra sestopili v bazo,
kjer so zaman čakali na umi-
ritev vetra. Čas za odpravo se
je iztekel 25. oktobra, ko so
se vrnili v Katmandu. Kot je
po vrnitvi domov povedala
Irena Mrak, pristop na vrh s
severne strani ni uspel nobe-
ni odpravi zaradi močnega
vetra po daljšem monsun-
skem obdobju. Oni bi imeli
več možnosti, če jih ne bi ča-
kali na prtljago. Odprava je
na gori delovala sama, brez

podpore višinskih nosačev,
ob pristopu na vrh pa ne bi
uporabljala dodatnega kisi-
ka. Irena je poudarila, da je
to bolj izjema kot pravilo, saj

komercialne odprave v viso-
ke gore prevladujejo nad al-
pinizmom. Žal se posledice
odražajo tudi v onesnaženo-
sti gora.

Alpinistki domov brez vrha
Tržiški alpinistki Irena Mrak in Mojca Švajger sta želeli na kitajski osemtisočak Šišapangma. Izgubljena
prtljaga in slabo vreme sta preprečila pristop na glavni vrh.

Irena in Mojca, pomočnik kuharja in Tomaž v bazi pod Šišapangmo / Foto: arhiv I. M.

Pogled na osemtisočak Šišapangma s severne strani

Maja Bertoncelj

Tržič - V organizaciji doma-
čega ŠPO Tržič je 4. decem-
bra v Tržiču potekala četrta,
finalna tekma letošnjega dr-
žavnega prvenstva v težav-

nostnem plezanju. Še za-
dnjič v sezoni se je zbrala
večina najboljših slovenskih
tekmovalcev vseh kategorij. 
Članski finale ni prinesel
presenečenj, saj sta bila na
vrhu najboljša slovenska

plezalca sezone na tekmah
svetovnega pokala. Med de-
kleti je zmagala Ptujčanka
Mina Markovič (PK 6b Ptuj)
in prvič v karieri postala dr-
žavna prvakinja. Pri fantih
se je zmage veselil domačin
Klemen Bečan (ŠPO Tržič),
ki je nastopil le na dveh iz-
med letošnjih štirih tekmah
za državno prvenstvo. V se-
števku je končal na petem
mestu. Se je pa naslova dr-
žavnega prvaka veselil nje-
gov brat Jure Bečan, ki je v
Tržiču končal na petem me-
stu. Mesto za njim je bil še
eden iz ŠPO Tržič, Matej
Sova, skupno v DP 4. Pri de-
kletih je v finalu iz ŠPO Tr-
žič nastopila Jerca Meglič in
osvojila osmo mesto (četrto
med kadetinjami), Ana Ve-
ternik je kot deveta v kvalifi-
kacijah za las zgrešila fina-
le, bila pa je tretja med mla-
dinkami. Pri mlajših dečkih
je bil Anže Peharc drugi. V

klubskem pokalu so plezalci
ŠPO Tržič osvojili tretje me-
sto. Prvo ime tržiških ple-
zalcev je bil letos znova Kle-
men Bečan, ki je nastopal
predvsem na tekmah sveto-
vnega pokala, medtem ko je
nastope doma večinoma iz-
puščal. V prihodnji sezoni
bo tekem za svetovni pokal
še več. "Šel bom na tiste, za
katere bom ocenil, da lahko
na njih dobro plezam. Cilj
pa je seveda svetovno prven-
stvo," je povedal Klemen.

Zmagi pobrala Bečana
V Tržiču se je s finalno tekmo v težavnosti zaključila letošnja plezalna sezona.
Finale Klemenu Bečanu, skupni seštevek njegovemu bratu Juretu.

Iz ŠPO Tržič je v ženskem finalu na domači tekmi nastopila
Jerca Meglič in osvojila osmo mesto. / Foto: Gorazd Kavčič

Klemen Bečan je sezono
končal z zmago. 
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Nataša Meglič

Čeprav je cilj sekcije pred-
vsem druženje, pa seveda ne
moremo skriti zadovoljstva
ob skupnih uspehih in zma-
gah. Letos smo bili znova
uspešni na Regijskem pr-
venstvu društev Gorenjske v
Kranju. Naša ekipa je bila
najštevilnejša s kar petin-
dvajsetimi člani. Prva mesta
so osvojili Gizela Vrbančič,
Dušan Meglič, v dvojicah
Štefan Jakšič in Štefan Gros,
druga sta bila Romana Klein-
dienst, Vlado Sedej, tretji
posamezno Franc Dobre, v
dvojicah pa Ljudmila Kralj
in Danica Nunar nad 65 let,
nad 60 let Nataša Meglič in
Romana Kleindienst, pri
članih Bruno Teran in Du-
šan Meglič ter Jelko Kraše-
vec in Andrej Nunar pri sta-
rejših veteranih.
S člani DU Kranj se že enajst
let srečujemo in prirejamo
dvoboj ekip in jesensko dru-

žabno srečanje. Letos je po-
kal 11. dvoboja ostal v Tržiču,
uspel nam je podvig, zmaga-
li smo z rezultatom 7:4.
Zmage so priigrali Milena
Dolčič, Ljudmila Kralj, Gize-
la Vrbančič, Irena Ogrin,
Bruno Teran, Ruda Nunar,
Franc Dobre ter Nataša in
Dušan Meglič. Sedaj pa pri-
čakujemo, da bodo Kranjčani
drugo leto svojo ekipo še bolj
okrepili in napeli vse sile, da
nam vrnejo poraz. Vso tek-
movalno napetost, ki je ved-
no prisotna ob tem dvoboju,
pa vsi pozabimo do jeseni, ko
se na prijetnem srečanju
brez zapisnika skupaj razig-
ramo ter poveselimo na igriš-
čih in ob njih. Vsem pa so
ljubša naša srečanja z bolj
družabnim prizvokom. Tako
smo se letos ob začetku sezo-
ne že drugič poveselili na tur-
nirju "VAGNER OPEN".
Lani je naš najstarejši član,
še vedno zelo aktivni Janez
Vagner praznoval 80-letnico,

ob tem pa smo mu člani pri-
pravili jubilejni turnirček. Le-
tošnjo "uradno sezono" smo
zaključili z jesenskim za-
ključnim srečanjem, na kate-
rem se nam vsako leto pri-
družijo tudi člani, ki ne vihti-
jo več loparjev tako pogosto,
so pa še vedno radi v naši
družbi. Medalje prvim trem
najboljšim sta podelila ga.
Kati Markič v spomin na svo-

jo sestro Marico Križaj in g.
Marijan Peharc, mož tudi po-
kojne tenisačice Grete Pe-
harc.
Naša sekcija je po številu
članov najštevilnejša v okvi-
ru DU Tržič, pa tudi med
drugimi društvi na Gorenj-
skem, vsako leto se nam
pridruži kdo iz mlajših vrst
in vsakega smo in bomo ve-
seli.

Zadovoljni zaključili 
letošnjo teniško sezono 
Najbolj navdušeni člani in članice teniške sekcije DU Tržič so se še v barvitih novembrskih dnevih
srečevali na teniških igriščih v Križah. Vsi pa smo zadovoljni z našo letošnjo sezono, ki je bila tudi
tekmovalno uspešna.

Anton Meglič

Skoraj 40 strelcev se je 6.
decembra pomerilo v šestih
starostnih skupinah, strelke
pa v dveh starostnih skupi-
nah. Najboljši trije pri mo-
ških so bili: Anton Meglič
(Modri dirkač) - 90 krogov,
Zdenko Grdič (Modri dir-
kač) - 89 krogov in Blaž Kle-

menc (DU Tržič) - 89 kro-
gov. Pri ženskah pa so bile
najboljše tri: Martina Šmitek,
ŠD Lom, 89 krogov, Helena
Gabrc, DU Tržič, 83 krogov,
Milena Dolčič, DU Tržič, 81
krogov. Zmagovalci po sta-
rostnih skupinah pa so bili:
med veterani nad 70 let:
Drago Uzar, DU Tržič, med
veterani 60 do 70 let: Kle-

menc Blaž, DU Tržič, med
veterani 50 do 60 let Anton
Meglič Anton, Modri dirkač,
v kategoriji članov pa od 40
do 50 let Zdenko Grdič, Mo-
dri dirkač, od 20 do 40 let
Davorin Perne, Kontakt P,
med mladinci do 20 let pa
Žan Dragičevič, SAK Podlju-
belj. V ženski konkurenci je
bila v kategoriji veterank nad

50 let najboljša Helena Gabrc
(DU Tržič), do 50 let pa Mar-
tina Šmitek. Športno društvo
Lom pod Storžičem se vsem
zahvaljuje za udeležbo, obe-
nem pa vse strelce vabi, da se
prijavijo na zimsko ligo, ki
se bo začela v začetku janu-
arja. Prijavite se lahko na 
meglican@siol.net ali po tel.
031/325 243 Meglič. 

Streljanje z zračno puško
Športno društvo Lom pod Storžičem je v okviru rekreacijskih tekmovanj za praznik Občine Tržič
pripravilo tekmovanje v streljanju z zračno puško. 

Ema Zajc

Tržiški rekreativci iz leta v
leto bolje podirajo keglje in
dosegajo zelo lepe rezultate.
Med moškimi je zopet slavil
zmago Jože Klofutar s 590
podrtimi keglji, drugi je bil
veteran Rudi Nunar s 556
podrtimi keglji in samo za
en kegelj razlike je tretje
mesto dosegel Marjan Ko-
pač s 555 podrtimi keglji.
Med ženskami je slavila
zmago Ema Zajc, ki je podr-
la 554 kegljev, druga je bila
Mari Vodnik s 517 podrtimi
keglji, tretja pa Vera Ovse-
nek s 514 podrtimi keglji, ki

ji je višje mesto "ušlo" prav v
zadnjih lučajih. Med rekrea-
tivci je nastopil tudi tržiški
župan, Borut Sajovic, ki pa
tokrat ni presegel znamke
500, vendar je njegov rezul-
tat soliden (492 podrtih keg-
ljev), glede na to, da keglja v
glavnem samo na tekmova-
njih. Je pa z veliko dobre vo-
lje in nasmehom na obrazu
podelil pokale in čestital
vsem dobitnikom. Tekmo-
vanje v kegljanju je potekalo
v sklopu športnih vikendov,
ki jih poleg Občine Tržič
podpira še Fundacija za
šport, koordinira pa OKS in
Športna zveza Tržič.

Praznično kegljanje
Kegljaški klub LJUBELJ Tržič je v nedeljo, 5. decembra, izvedel tekmovanje za "Praznik Občine Tržič
2010". Nastopilo je 34 tekmovalcev in tekmovalk iz Tržiča. 

Z leve: Marjan Kopač, Rudi Nunar, Jože Klofutar, Borut
Sajovic, Ema Zajc, Mari Vodnik, Vera Ovsenek

Državno prvenstvo v nordijski kombinaciji
V nedeljo, 26. decembra, bo pod okriljem Nordijskega
smučarskega kluba Tržič Trifix potekalo državno prvenstvo
v nordijski kombinaciji za člane. Skoki bodo potekali na 100-
metrski skakalnici v Kranju. Kombinatorci pa se bodo potem
pomerili še na 10-kilometrski tekaški progi na Pokljuki.
Uvodne tekme za svetovni pokal v Kuusamu in Lilleha-
mmerju so bile za nordijske kombinatorce uspešne, trikrat
je točke za svetovni pokal osvojil tudi član NSK Tržič Trifix
Mitja Oranič, ki se bo potegoval tudi za naslov državnega
prvaka. Poleg njega bo nastopil še za Tržič tretji z lanskega
državnega prvenstva Matej Drinovec. Vabljeni na ogled
športne prireditve in spodbujanje tekmovalcev tako v Kran-
ju kot na Pokljuki, kjer se bodo nordijski kombinatorci borili
za naslov članskega državnega prvaka. Vstop prost. B. D.

Zoran Nikolič

Gorenjski lokostrelski klub
Tržič (GLKT) je organiziral
tekmovanje v sproščenem
in športnem ambientu v te-
lovadnici Osnovne šole Bis-
trica. Tu so se med seboj
lahko pomerili prav vsi mo-
ški in ženske. Po uspešno
zaključeni lokostrelski sezo-
ni za leto 2010 je bilo prav,
da ob občinskem prazniku
organiziramo prireditev, ki
bo zagotovo marsikateremu

udeležencu tekmovanja
ostala v lepem spominu.
Streljali smo 5 serij po 3 puš-
čice z razdalje 10 m. Rezul-
tati so naslednji: v moški
konkurenci so prva tri me-
sta pripadla Danijelu Vido-
viču (GLKT), Marjanu Mo-
horču (Modri dirkač) in Dra-
gu Uzarju (Društvo upoko-
jencev Tržič). V ženski kon-
kurenci pa so bile najboljše
Antonija Mohorč, Martina
Šmitek in Milena Dolčič.
Čestitke vsem!

Lokostrelsko 
tekmovanje za vse
V sredo, 8. decembra, je ob občinskem prazniku
potekalo dvoransko lokostrelsko tekmovanje v
prilagojeni obliki. Tako so se tekmovanja lahko
udeležili tudi manj spretni lokostrelci.

Tržič

Drugi Jančmanov pohod na Triangel

V spomin na Janka Jermana Jančmana se bo skupina pri-
jateljev v nedeljo, 9. januarja 2011, zbrala ob 10. uri na plato-
ju pred predorom na Ljubelju in se podala proti Zelenici s cil-
jem na Trianglu. Lahko se jim pridružite na pohodu.  A. M.

Obvestilo
Občina Tržič bo v začetku leta 2011 objavila Razpis tečaja za
turistične vodnike turističnega območja občine Tržič. Po
uspešno opravljenem tečaju udeleženci pridobijo licenco za
opravljanje dejavnosti turističnega vodenja na turističnem
območju občine Tržič in s tem naziv "turistični vodnik turi-
stičnega območja občine Tržič". Če bi torej radi postali del
vodniške ekipe, lahko že zdaj pokličete v Turistično promo-
cijski in informacijski center Tržič na številko 04/5971 536 ali
nas kontaktirate na informacije@trzic.si. 
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Stojan Saje

Med prebivalci tržiške obči-
ne je veliko ljubiteljev ple-
sov. Ljudsko plesno izročilo
že dolgo širi Folklorna sku-
pina Karavanke. Tržičanke
in Tržičani so uspešni tudi v
akrobatskem rock and rollu.
V kraje sredi gora pa se vse
bolj širi tudi duh Orienta.
Plesalke orientalskih plesov
iz Škofje Loke so dale pobu-
do za ustanovitev plesne
skupine Leyli, v kateri je od
začetka plesala Tržičanka
Iris Šober. Kot je povedala
sedanja mentorica, je skupi-
na trinajstih plesalk prvič
nastopila pred štirimi leti na
območnem srečanju Tržič
pleše. Pozneje se je večala in
nastopala tudi na lastnih
predstavah. Pred dvema le-
toma so ustanovili Kulturno
umetniško društvo Leyli Tr-
žič, ki ga vodi predsednica
Stana Petković. V njem je
več kot sedemdeset članic.
Včasih se članstvo približa
celo številki sto, le plesalec
je en sam. Imajo več otro-
ških in odraslih plesnih sku-
pin. Med mladimi je pose-
bej uspešna 11-letna Tamara
Borojević, ki posega po naj-
višjih mestih na mednarod-
nih tekmovanjih. Iris Šober
in Claudia Vnuk sodelujeta
z Manco Pavli v orientalski
plesni predstavi Bellydance
Unveiled, ki ima velik uspeh
doma in v tujini. Obe sta čla-
nici skupine Vzhodna prav-

ljica, ki jo vodi priznana uči-
teljica Iryna Stanković. Za
letni nastop v Tržiču sta pri-
pravili tudi točko, ki je sku-
pini prinesla zmago na
mednarodnem tekmovanju
v Lignanu.
Članice KUD Leyli so prika-
zale letno produkcijo v Kul-
turnem centru Tržič na
dveh dobro obiskanih pred-
stavah. Na prireditvi z na-
slovom Zgodbe Orienta je
nastopilo 35 plesalk in en
plesalec. Program so obli-
kovali v osemnajst plesnih
točk, ki so jih prepletli z
elementi folklore vzhodnih
dežel, plesi z različnimi pri-
pomočki in zlitjem različ-
nih plesnih stilov. Z zahtev-
nimi koreografijami in bo-

gatim izborom kostumov,
ki jih šivajo same, so plesal-
ke prikazale raznolikost in

pestrost orientalskih plesov
na izviren in samosvoj na-
čin.

Privlačni orientalski plesi
Plesna skupina Leyli je prerasla v društvo s skoraj sto ljubiteljicami orientalskih plesov. Na letnem
nastopu v Tržiču so navdušile občinstvo.Stojan Saje

Tržič - Center za socialno
delo Tržič je tudi letos pri-
pravil dobrodelno prireditev
v sodelovanju z Lions klu-
bom in Občino Tržič. Glav-
ni gost koncerta z naslovom
Za srečo otrok v Kulturnem
centru Tržič je bila skupina
mladih glasbenikov iz Ljub-
ljane, Kamnika in Kranja
Marquis Roques et Garda, ki
jo vodi pevec Rok Pečečnik.
Obiskovalcem so se prvič
predstavili s popevkami slo-
venskih in tujih skladateljev.
Program sta povezovala do-
mačina Toni Cahunek in Eva
Moškon; slednja je zapela pe-
sem Blizu. Nastopila je tudi
otroška skupina KUD Leyli,
11-letna Tamara Borojević in
mentorica Iris Šober. Na
dražbi so ponudili umetni-
ško sliko Iby Gal, za katero je
Ivana Pečečnik prispevala
430 evrov. Zbranim sta se

predstavila rejnika Francka
in Janez Pestotnik iz okolice
Blagovice, ki sta imela med
14 rejenci več otrok iz tržiške
občine. Francka je bila kruš-
na mama tudi fantku iz po-
rodnišnice. Direktorica Cen-
tra za socialno delo Tržič
Ljupka Cahunek je ugotovila,
da vsi starši ne skrbijo dobro
za svoje otroke. Zapuščenim
otrokom skušajo pomagati
na razne načine. Dobrodelni
koncert so pripravili zato, da
bi jih obdarili za praznike.
Tržiški župan Borut Sajovic
je izrazil obžalovanje, da so
ostali v dvorani prazni sede-
ži. Kdor je prišel, je gotovo
dobrega srca in hoče poma-
gati drugim. Zbrali so okrog
1500 evrov, nekaj denarja pa
so prispevali donatorji. Ob-
darili bodo okrog 60 otrok iz
rejniških družin, zavodov in
socialno šibkih družin, za ka-
tere bo sprejem 20. decem-
bra v OŠ Tržič.

Darila za tržiške rejence
Z dobrodelnim koncertom je Center za socialno
delo zbral denar za otroke iz rejniških družin. 

Eva Moškon je zaupala, da je sama živela v rejniški družini.

Claudia Vnuk in Iris Šober v zmagoviti točki skupine
Vzhodna pravljica

Z odraslimi plesalkami nastopa tudi 11-letna Tamara Borojević (druga desno).

Špela Grahek

Tržič - Zadnji novembrski
petek je bil v Kulturnem
centru v Tržiču koncert
Mance Izmajlove. Kljub po-
beljenim cestam se je v dvo-
rani zbrala množica obisko-
valcev, ki so zapolnili vseh
250 sedežev v dvorani.
Manco sta na koncertu
spremljala mož Benjamin
Izmajlov z violino ter Blaž
Jurjevič pri klavirju, ki sta
ga tudi odprla. Po prvi
skladbi je na oder stopila
Manca. Nagovorila je občin-
stvo in se zahvalila za števi-
len obisk kljub neugodnim
vremenskim razmeram. Po
njenih besedah se tako po-
kaže, kdo je pravi ljubitelj
odlične glasbe.
Program je bil sestavljen iz

dveh delov, ki sta bila različ-
no tematsko obarvana, a sta
zadostila vsakemu okusu.
Prvi del programa je bil na-
menjen ljubiteljem filmske
glasbe in muzikalov, saj so
prevladovale skladbe iz le-
teh. Drugi del je bil bolj slo-

vensko obarvan in je navdu-
šil vse ljubitelje naše glasbe.
Manca pa ni le odlična pev-
ka, temveč zna tudi dobro
povezovati program. Vsako
skladbo je predstavila na
oseben način in poslušalce
nasmejala s prisrčnimi
zgodbami iz svojega pestre-
ga življenja - na primer,
kako jo je med študijem v
Londonu težilo hudo domo-
tožje, kako je svojemu možu
prvič skuhala govejo juho in
še številne druge. S svojim
žametnim glasom, sprošče-
nostjo in odlično izbiro
skladb je navdušila občin-
stvo in požela bučen aplavz.
Za konec je pripravila dva
dodatka in pri skladbi Kje so
tiste stezice pozvala vse k
petju. Tudi po koncertu se je
posvetila oboževalcem ter se
vsakemu zahvalila in podpi-
sala svojo ploščo. Zaupala
nam je, da so občutki po
koncertu odlični in da je z
njim zadovoljna. Pohvalila
je tudi odziv publike, s kate-
rim je bila zelo zadovoljna.
Koncerta se je udeležil tudi

tržiški župan Borut Sajovic,
ki je dejal, da aplavz in zado-
voljni obrazi občinstva vse
povedo; lepo je slišati osebo,
ki zna dati v pesem toliko
duše in srca. Manca načrtu-
je nekaj manjših koncertov
po Sloveniji, prav tako pa

tudi večje koncerte po Evro-
pi z Ruskim državnim sim-
foničnim orkestrom, s kate-
rim je že nastopala v Slove-
niji in dvakrat povsem raz-
prodala Gallusovo dvorano
Cankarjevega doma v Ljub-
ljani.

Manca Izmajlova ogrela Tržič
Zasnežen petkov večer je Manca Izmajlova ogrela s svojo odlično glasbo in prisrčnim humorjem.
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Deveti dobrodelni koncert
Tudi letos je Župnijska karitas priredila vsakoletni dobrodel-
ni koncert, ki prehaja že v praznik vseh krajanov župnije
Križe in tudi preko meja naše župnije. Dogodek je potekal
na nedeljo v dvorani OŠ Križe, ki nam jo je vodstvo rado-
darno odstopilo.
Letošnje vseškofijsko geslo: "Nič revščine, ukrepajmo zdaj!"
ne rabi nobene dodatne razlage, treba pa je, da vsak človek
nosi v sebi tri orodja in jih tudi uporablja: ljubezen do
sočloveka, usmiljeno in odprto srce in tople dlani. Tudi
Jezus je ob neki priložnosti dejal, da bomo imeli uboge ved-
no med sabo. In res je, ubogi so bili in bodo med nami ali
kriza je ali pa je ni, mi vsi pa smo dolžni, da tem ljudem po-
magamo na kakršen koli način, da bi lahko živeli človeka
vredno življenje.
Letos praznujemo tudi deseto obletnico organiziranega obsto-
ja Župnijske karitas in že devetič smo organizirali dobrodelni
koncert. Kljub slabemu vremenu je bila dvorana napolnjena do
zadnjega kotička. Program je bil zelo slikovit, vesel in zabaven.
Poslušalci so se zelo zabavali in to je tudi naš namen. Radi
poslušajo zabavne ansamble, naše malčke iz vrtca Križe,
pevske zbore in seveda brez skupine Smeh se koncert ne more
končati. Bila je polna dvorana dobrih ljudi, kar se je izkazalo pri
izkupičku samoprispevka, ki ga v celoti namenjamo ljudem v
stiski v naši župniji. Na koncu je vedno veselo slovo z željo po
veselem srečanju tudi prihodnje leto. Š. G.
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Petek, 17. decembra, od 10. do 17. ure v atriju Občine
Tržič

BOŽIČNI SEJEM; Turistično društvo Tržič in Občina Tržič

Petek, 17. decembra, ob 16.30 uri v OŠ Križe

Tekmovanje v namiznem tenisu, tekmovanje v okviru
občinskega praznika, NTK Križe

Petek, 17. decembra, na Ljudski univerzi Tržič

Novoletna delavnica; LU Tržič

Petek, 17. decembra, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja

Srečanje pogovorne skupine za samopomoč

Petek, 17. decembra, ob 19.30 v Kulturnem centru Tržič

Monokomedija Barabe pokvarjene; Mladinsko gledališče
Tržič

Petek, 17. decembra, ob 20.30 na terasi Kavarne Špela
Tržič

Koncert skupine OdBeatli; Kavarna Špela

Petek, 17. decembra, ob 21. uri v Kavarni Imperia

Večer z ansamblom Svežina; Kavarna Imperia

Sobota, 18. decembra, ob 16. uri na skednju v Kovorju

Obisk dedka Mraza z igrico POŠ Lom: Čarovna skrinja; KS
Kovor

Sobota, 18. decembra, ob 21. uri v Kavarni Imperia

Koncert skupine MIT; Kavarna Imperia

Sobota, 18. decembra, od 8. do 12. ure v atriju Občine
Tržič

BOŽIČNI SEJEM; Turistično društvo Tržič in Občina Tržič

Sobota, 18. decembra, ob 10. uri v atriju Občine Tržič

Otroška dramska skupina Društva Sveta Neža: Lutkovna
predstava Igrače na potepu; Turistično društvo Tržič in
Občina Tržič

Sobota, 18. decembra, ob 12. uri v BPT Tržič

24 ur lokostrelstva in Občinska šolska tekma v lokostrelstvu
(ob 15. uri); Gorenjski lokostrelski klub Tržič

Sobota, 18. decembra, v dvorani v Križah

Monokomedija Barabe pokvarjene; Mladinsko gledališče
Tržič

Nedelja, 19. decembra, v dvorani Tržiških olimpijcev 

Mednarodni turnir Alpe-Adria v namiznem tenisu, NTK Križe

Ponedeljek, 20. decembra, v atriju Občine Tržič

BOŽIČNI SEJEM; Turistično društvo Tržič in Občina Tržič

Sreda, 22. decembra, od 10. do 18. ure v atriju Občine Tržič

BOŽIČNI SEJEM; Turistično društvo Tržič in Občina Tržič

Sreda, 22. decembra, ob 15.30 v atriju Občine Tržič

Tekmovanje v okraševanju božičnih jelk in praznični pro-
gram; Turistično društvo Tržič in Občina Tržič

Četrtek, 23. decembra, ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja

Ura pravljic

Četrtek, 23. decembra, ob 17. uri v dvorani Gasilskega
doma Bistrica

Novoletni koncert KUD Bistrica; KUD in KS Bistrica

Petek, 24. decembra, od 8. do 12. ure v atriju Občine Tržič

BOŽIČNI SEJEM; Turistično društvo Tržič in Občina Tržič

Nedelja, 26. decembra, ob 18.30 uri v cerkvi sv. Jerneja
v Seničnem

Božično-novoletni koncert; KS Senično

Nedelja, 26. decembra, ob 19.30 v Dvorani tržiških
olimpijcev

Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Tržič

Nedelja, 26. decembra (do četrtka, 30. decembra), na
Zelenici

5-dnevni tečaj smučanja in deskanja; ŠD Poskok

Nedelja, 26. decembra (do četrtka, 30. decembra), v
Bodentalu

Tečaj zimskih športov; KUTS Tržič

Ponedeljek, 27. decembra (do petka, 31. decembra), od
10. do 12. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja: 

Brezplačna delavnica za otroke: VESELI DECEMBER

Ponedeljek, 27. decembra, ob 17. uri v Paviljonu NOB

Novoletni šahovski turnir; Šahovsko društvo Tržič jedro

Ponedeljek, 27. decembra, ob 18. uri pred domom KS
Bistrica

Koledovanje s kulturnim programom in vročimi napitki; KS
Bistrica in BK Bistrica

Torek, 28. decembra, v Joštovem hramu v Podnartu

Prednovoletno srečanje Društva invalidov Tržič

Sreda, 29. decembra, v Kulturnem domu Leše

Božično-novoletna predstava; KUD Leše, KS Leše

Četrtek, 30. decembra, ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja

Ura pravljic

Petek, 31. decembra, v cerkvi sv. Nikolaja v Gozdu

Silvestrovo v Gozdu; Župnija Križe

Koledar prireditev za december
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Občina Tržič, Občinsko združenje Slovenskih 
častnikov Tržič, Območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo Tržič, Policijsko veteransko društvo 
SEVER - Gorenjska, Zveza borcev za vrednote NOB Tr-
žič in Združenje vojaških gornikov Slovenije

organizirajo

4. TRŽIŠKI POHOD V DRAŽGOŠE

ki bo v nedeljo, 9. januarja 2011.

Začetek pohoda bo ob 5.45 zjutraj izpred gasilskega doma
v Bistrici pri Tržiču. Pohod bo potekal na relaciji Tržič-Pod-
nart-Češnjica-Jamnik-Dražgoše. Hoje bo za 5 do 6 ur, od-
visno od razmer. Organizatorji pohoda bodo na počitkih
poskrbeli za čaj. Pohodnike iz Tržiča pa v Dražgošah čaka
še topel obrok organizatorjev. Po koncu proslave v Dražgo-
šah bo poskrbljeno za brezplačno vrnitev z avtobusom v Bis-
trico pri Tržiču.

Pohod priporočamo udeležencem z dobro fizično priprav-
ljenostjo. Zaradi zgodnjega začetka je priporočljiva čelna
svetilka, sicer pa še pohodne palice ter obutev in oprema,
primerna vremenskim razmeram na dan pohoda.

Udeležba na pohodu je brezplačna, vsakdo se 
pohoda udeleži na svojo odgovornost!

Zaradi priprave pohoda vas prosimo, da svojo udelež-
bo potrdite najkasneje do srede, 5. januarja 2011: 
- Valentin Klemenčič GSM: 041/633 750 ali 
valentin.klemencic@gmail.com (Občinsko združenje Slo-
venskih častnikov Tržič) 
- Drago Zadnikar GSM: 031/602 620 
drago.zadnikar@trzic.si (Občina Tržič in PVD Sever Gorenjska)
- Anton Stritih GSM: 040/747 720 
anton.stritih@amis.net (Območno združenje veteranov voj-
ne za Slovenijo Tržič)
- Anton Kramarič GSM: 041/878 666 
anton.kramaric@gmail.com (Zveza borcev za vrednote
NOB Tržič)

Vsi ljubitelji pohodništva ste lepo vabljeni na pohod!

Organizacijski odbor

Občina Tržič
vabi na

VESELO SILVESTROVANJE
Z ANSAMBLOM ZARJA

v petek, 31. decembra 2010, 
ob 21. uri

v pokritem šotoru v atriju Občine Tržič.

Vabimo vas, da se ob živi glasbi 
ansambla Zarja in kapljici rujnega 

skupaj zavrtimo v novo leto!

Petek, 31. decembra, ob 21. uri v pokritem šotoru v
atriju Občine Tržič 

Silvestrovanje z Ansamblom Zarja; Občina Tržič

Nedelja, 9. januarja 2011, ob 5.45 izpred gasilskega
doma v Bistrici

4. Tržiški pohod v Dražgoše; Občina Tržič, Občinsko
združenje slovenskih častnikov Tržič, OZ veteranov vojne za
Slovenijo, Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska, ZB
za vrednote NOB Tržič in Združenje vojaških gornikov
Slovenije

Razstave

Dom Petra Uzarja

- prodajna razstava likovnih del Društva slepih in slabovid-
nih Kranj

- prodajna razstava ročnih del rokodelske skupine Nežke z
Brezij pri Tržiču

Preddverje Kulturnega centra Tržič; od 9. do 23. de-
cembra 2010

Marjan Pančur, retrospektivna likovna razstava ob 75-letnici
avtorja

Super ideja za darilo!

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

Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas, 
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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tržiški glas
Tržiški glas, petek, 17. decembra 201016

Zaradi inventure odprto
Pod tem naslovom so se predstavile na praznični akademiji najbolj uspešne kulturne skupine in posamezniki v tržiški občini. Nastope v Kulturnem centru
Tržič je občinstvo nagradilo z bučnim aplavzom. Živahen utrip na odru je ujel v objektiv domači fotograf Matej Slabe.

Osnovnošolci iz Tržiča in mentorica Darka Mikulandra so pripravili plesno predstavo Ko so
miši glavne v hiši.

Domačinka Mirsada Ibradžić iz Društva gluhih in naglušnih Auris je predstavila svojo 
pesem v znakovnem jeziku.

Občinstvo je tudi tokrat navdušila starejša otroška folklorna skupina Karavanke, ki jo vodi
mentorica Saša Meglič.

Igralska skupina podružnične šole Podljubelj, ki jo vodi Helena Ahačič, je ponovila uspešno
predstavo Kje je pes.

Otroškemu pevskemu zboru podružnične šole Lom so se na koncu pridružili igralci in
voditelja kulturnega programa.

Program je popestril nastop vokalne skupine Carniolica, ki jo je Tomaž Meglič v dveh letih
popeljal do vidnih uspehov. I Besedilo: Stojan Saje, Foto: Matej Slabe




