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ZGODOVINA KRAJI MLADI ZANIMIVOSTI

Gostili gorenjske 
izgnance
Srečanje gorenjskih članov
Društva izgnancev Slovenije
je pripravila tržiška organiza-
cija. Podljubelj ponosen go-
stitelj več kot dvesto udele-
žencev, ki jim je spregovorila
Ivica Žnidaršič.

Nekdaj je bila 
Občina Kovor
Učenci podružnične šole Ko-
vor so raziskovali zgodovino
kraja in nekdanje življenje
domačinov. Z učiteljico Irmo
Lipovec so zbrali dovolj gra-
diva, da so izdali knjigo Ne-
kdanja Občina Kovor.

Edi se rad vrača 
v rodni Tržič
Edi Hainrihar od otroštva
živi v Združenih državah
Amerike, kamor je odšla dru-
žina iz Tržiča. Domovino
redno obiskuje s svojci in
prijatelji, ki jih ima veliko v
Clevelandu in pri nas.
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Stojan Saje

Tržič - Zgodba o tem, ali naj
Tržičani ohranijo deponijo
komunalnih odpadkov Ko-
vor le zase, ali pa naj jo na-
menijo za skupno odlaganje
gorenjskih odpadkov, se vle-
če kot jara kača. Leta 2005 je
tedanji župan Pavel Rupar
skušal uresničiti zamisel, da
bi v Kovorju uredili gorenj-
ski center za odpadke. Pobu-
da ni naletela na odobrava-
nje domačinov. Večina Ko-
vorjanov je na referendumu
zavrnila tak predlog. Pose-
bej odločno mu je nasproto-
vala civilna iniciativa za
ohranitev čistega okolja, ka-
teri je oblast očitala politični
motiv delovanja.
Nasprotujoči si pogledi na
problem odpadkov se niso
zbližali niti po zamenjavi
občinskega vodstva. Župan
Borut Sajovic doživlja ostre
kritike nasprotnikov zlasti
od takrat, ko je lansko jesen
dovolil Komunali Kranj do-
voz dela odpadkov v Kovor
zaradi začasne blokade de-
ponije Tenetiše. Ker zago-
varja model skupne rešitve
ravnanja z gorenjskimi od-
padki, ga obtožujejo, da je
požrl dano besedo domači-
nom. Te kritike je bilo sliša-
ti tudi na posvetu o nadalj-
njem odlaganju odpadkov
na deponiji Kovor, ki so ga
pripravili sredi junija na cer-

kvenem skednju. Tam je
bilo med približno 80 udele-
ženci le okrog polovica do-
mačinov. Že takrat je Janez
Valjavec napovedal, da se bo
v Kovorju zgodila še ena ci-
vilna iniciativa, če bo občin-
sko vodstvo delalo po svoje.
Na seji občinskega sveta 2.
julija so se te napovedi ures-
ničile. Po večurni razpravi
so točko Idejna zasnova go-
spodarjenja z odpadki na
Gorenjskem prekinili, ker je
peticija Nove civilne iniciati-

ve s 179 podpisi krajanov
preprečila končno odločitev.
Glavna med več zahtevami
domačinov je gradnja nove
dovozne ceste na deponijo
Kovor, še preden bi tja pri-
peljali odpadke od drugod.
"Po seji sem se dvakrat sre-
čal s predstavniki Nove civil-
ne iniciative. Dogovorili
smo se, da bomo problem
reševali na strokovni, ne pa
na politični ravni. Izvedli
smo anketo med krajani, ki
želijo novo dovozno cesto.

Zanjo so možne tri variante,
najbolj sprejemljivi pa sta
dve. Cesta pred vasjo Zvirče
bi bila dolga 1,1 kilometra,
med naseljema Zvirče in
Kovor pa 750 metrov. Sklica-
li bomo sestanek obeh civil-
nih iniciativ, da uskladimo
mnenja. Sledila bo obravna-
va na seji občinskega sveta
septembra. Če sprejmemo
del odpadkov iz Kranja, bi
dobili denar za gradnjo ce-
ste," je povedal župan Borut
Sajovic.

Odpadki netijo strasti
Junijski posvet o usodi deponije Kovor je potrdil, da je to vprašanje političnega prestiža. Tudi tržiški
občinski svet se še ni odločil, ali bo Tržič sprejel del odpadkov iz Kranja.

Stojan Saje

Tržič - Občina Tržič nadalju-
je obnovo vodovodnega
omrežja in dograditev kana-
lizacije. Konec leta 2010
mora končati še en pomem-
ben projekt. Zanj bo prido-
bila 60 odstotkov celotne
vrednosti iz kohezijskih
skladov EU. Gre za gradnjo
centralne čistilne naprave za
16.600 populacijskih enot,
ki bo stala nekaj manj kot
štiri milijone evrov. Občina
je sama zagotovila okrog
400 tisoč evrov za novo do-
vozno cesto z Loke na Bre-
zovo. Skoraj pol kilometra
dolga cesta je že zgrajena,
obenem pa so položili v
zemljo vse napeljave za ko-
munalno cono.
"Po terminskem planu bi se
gradnja čistilne naprave mo-
rala začeti 1. julija. Zamuda
23 dni je nastala zaradi težav
pri izdaji gradbenega dovolje-
nja. Z Ministrstva za okolje in
prostor smo že dobili delno
gradbeno dovoljenje, ki je

omogočilo začetek priprav-
ljalnih del. Temeljni kamen
za nov objekt bomo položili v
prvi tretjini avgusta. Podjetje
Primorje iz Ajdovščine se je s
pogodbo obvezalo, da ga bo
zgradilo v sedmih mesecih.
Sledilo bo obdobje poskusne-
ga obratovanja naprave. Cen-
tralna čistilna naprava mora
začeti redno obratovati do
konca decembra prihodnje
leto," je povedal Borut Sajo-
vic, župan občine Tržič.
S prvo komunalno čistilno
napravo v občini Tržič bodo
povezali vsa večja naselja.
Za manjša naselja bodo za-
gotovili odvoz gošče iz grez-
nic na čistilno napravo. Trži-
ška Bistrica in njeni pritoki
bodo zato mnogo čistejši,
kot so sedaj. Z deponije ko-
munalnih odpadkov pri Ko-
vorju, kjer bodo postavili pi-
lotsko čistilno napravo,
bodo odvajali očiščene iz-
cedne vode po zgrajeni ka-
nalizaciji. Ker je nekaj cevi
starih, bodo preverili, ali za-
držijo vse odplake.

Zdaj še čistilna naprava

Začenja se gradnja centralne čistilne naprave v
občini Tržič. Zanjo skoraj štiri milijone evrov.
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Odlična učenka 
in glasbenica
V Osnovni šoli Križe so po-
nosni na učenko, ki je zma-
gala na državnem tekmova-
nju v matematiki in dobila
zlato priznanje iz fizike. Ajda
Remškar je tudi flavtistka in
dobra športna plezalka.

Naša deponija
ima vsa 
dovoljenja

To je dejal o deponiji Kovor direktor
Komunale Tržič Sebastijan Zupanc.
Govoril je o odpadkih, vodovodu in
čistilni napravi.
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Jubilej planincev
iz Križev

Planinsko društvo Križe letos slavi
60-letnico dela. V Gozdu so
podelili priznanja članom, društvo
pa je dobilo slovesno listino PZS.
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Posvet v Kovorju je privabil tudi člane političnih strank iz drugih občin.

Dan spomina padlim pod Storžičem
Vljudno vas vabimo na slovesnost v spomin na padle bor-
ce kranjsko-tržiškega bataljona - prvega bataljona na Slo-
venskem. 5. avgusta leta 1941 je življenje izgubilo osem
partizanov in partizank. Na to spominja Šorlijev spomenik
na pogorišču Verbičeve koče pod Storžičem, kjer bo slo-
vesnost v nedeljo, 9. avgusta 2009, ob 11. uri. Pohodniki
bodo ob 8.30 krenili s parkirišča v Grahovšah. Slavnostni
govornik bo Tine Tomazin. Kulturni program bodo obliko-
vali člani Pihalnega orkestra Tržič, recitatorka Marina Bo-
hinc in Kvintet bratov Zupan. Brezplačen avtobusni pre-
voz bo organiziran izpred Osnovne šole Tržič z odhodom
ob 9. in 10. uri ter povratkom ob 14. in 15. uri. stran 9
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Zgodovina

Stojan Saje

Ljubelj - Letos mineva 64 let
od osvoboditve nacističnih
koncentracijskih taborišč,
vendar je spomin na trplje-
nje taboriščnikov še vedno
živ. To je potrdila tudi slo-
vesnost na južni strani Lju-

belja, kjer je bila od junija
1943 do maja 1945 ena od
podružnic zloglasnega tabo-
rišča Mauthausen. Nekda-
njim taboriščnikom in nji-
hovim svojcem, praporšča-
kom borčevskih in drugih
organizacij ter domačinom
so se pridružili gostje iz
Francije, Italije in Avstrije
ter predstavniki veleposlani-
štev šestih tujih držav v Slo-
veniji. Taka udeležba je potr-

dila, da mnogi obsojajo gro-
zodejstva okupatorjev med
drugo svetovno vojno.
"Prej na ta kraj niso hodili
ministri. Sedaj se stvari očit-
no spreminjajo, saj je minis-
trica za kulturo sprejela vlo-
go slavnostne govornice. Kot
župan si želim urejenosti

pomembnega državnega
spomenika v občini Tržič.
Zato aktivno sodelujemo z
državo kot lastnico pri dogo-
vorih, kako urediti upravlja-
nje in vzdrževanje spomeni-
ka v prihodnosti. Prizadeva-
mo si, da ne trava ne grmov-
je pozabe ne bosta prerasla
tega kraja, kjer so trpeli tabo-
riščniki iz trinajstih držav,"
je dejal Borut Sajovic, župan
Občine Tržič. Med drugim

je omenil, da je častni občan
Tržiča, pokojni Janko Tišler,
v knjigi podrobno opisal zlo-
čine nacistov in fašistov v
tem delu Slovenije in tabo-
rišču na avstrijski strani.
"Ljubo mi je, da je podlju-
beljska dolina tako polna, da
toliko ljudi spremlja spomin

na tragične dogodke med
vojno. Prav taka mesta, kot
je ta prostor zgodovinskega
spomina, kjer sta nekoč na
eni in drugi strani hriba (da
ne rečem meje) stali dve
podružnici koncentracijske-
ga taborišča groze Mauthau-
sen, bi moral opominjati, da
je edini zakon našega preži-
vetja strpnost do drugega in
ne pogrom. Da je edina
možnost našega preživetja

spoštovanje in ne zaničeva-
nje drugega. Da je edina pot
našega preživetja solidar-
nost do drugega in ne uni-
čevanje drugega," je pouda-
rila Majda Širca, ministrica
za kulturo RS.
Besede govorcev in kulturni
program je povezovala Ma-

teja Dolžan. Glasbo je pri-
speval Pihalni orkester Tr-
žič, ki ga vodi Franci Podlip-
nik. Učiteljica Osnovne šole
Bistrica Mojca Pogačnik Do-
lenc je pripravila recital z
glasbeno spremljavo. Sode-
lovali so Žan Zupan, Katja
Kavčič, Ana in Majda Zu-
pan, Pia Varagič, Špela Za-
dnikar in Dominik Vrabič
Dežman, ki so jim obisko-
valci namenili dolg aplavz.

Taborišča ne bodo pozabili
Ob 64-letnici osvoboditve podružnice koncentracijskega taborišča Mauthausen pod Ljubeljem je 
tržiški župan Borut Sajovic izrazil željo po urejenosti državnega spomenika.

Stojan Saje

Ljubelj - Veterani vojne za
Slovenijo, vojaški častniki in
gorniki, planinci in drugi
občani so se podali 25. juni-
ja na 9. tradicionalni pohod
po poteh TO Tržič. Od go-
stišča Koren so letos krenili
na planino Korošica po lov-
ski poti. Od 60 udeležencev
se jih je 31 vzpelo na vrh Ko-
šutice, med njimi le Borut
Sajovic po običajni trasi s
starega prelaza Ljubelj. S
Korošice so se vrnili po kolo-
vozu na izhodišče. Ob spo-
meniku veteranov vojne za
Slovenijo so se pohodniki in
drugi občani udeležili osred-
nje slovesnosti v občini Tr-
žič ob dnevu državnosti.
Zbrane je pozdravil predsed-
nik tržiškega združenja vete-
ranov Anton Stritih, ki je
spomnil na bojne aktivnosti
na Ljubelju konec junija
1991 in takratno enotnost
udeležencev vojne. Predsed-
nik gorenjskega društva Se-
ver Stanislav Ficko je govoril
o vlogi miličnikov in drugih

pripadnikov organov NZ
pred vojno. Upokojeni briga-
dir Janez Kavar je ugotovil,
da je le dan po radostnem
prazniku naše domovine vo-
jaška pripravljenost morala
prerasti v vsiljeno vojno, iz
katere smo izšli kot zmago-
valci. Očitke o premajhni bo-
jevitosti je zavrnil s pono-
som, da so se z Ljubelja vrni-
li vsi pripadniki TO in Milice.
Župan Borut Sajovic je izra-
zil veselje, da slavijo dan dr-
žavnosti na zgodovinskem
kraju. Tam so podelili več
priznanj. Srebrna znaka Zve-
ze veteranov vojne za Slove-
nijo sta prejela Valentin Kle-
menčič in Jože Teropšič, bro-
nasta pa Miro Fister in Zden-
ko Grdič. Srebrni znak dru-
štva Sever je dobil Alojz Sr-
čič, bronastega pa Veronika
Aljančič in Branko Škantar.
Častni član tržiškega združe-
nja častnikov je postal Franc
Primožič. Kulturni spored so
izvedli Pihalni orkester Tr-
žič, učenci POŠ Podljubelj
ter Franc Janc in Jože Švab iz
KUD Podljubelj.

Pohod in proslava
Dan državnosti sta označila pohod po poteh 
Teritorialne obrambe in slovesnost ob spomeniku
vojne leta 1991.

Anton Stritih in dobitnik veteranskega priznanja Jože 
Teropšič (desno)

Častni član Franc Primožič (levo) in predsednik častnikov
Tine Klemenčič

Stanislav Ficko in dobitnik priznanja društva Sever Branko
Škantar (levo)

Udeležence slovesnosti je pozdravil tržiški župan Borut 
Sajovic.

V kulturnem programu so sodelovali tudi učenci iz OŠ 
Bistrica.

Stojan Saje

Ljubelj - Društvo izgnancev
Slovenije 1941-1945 ima
okrog 14.450 članov v 85
krajevnih organizacijah. Na
Gorenjskem jih je osem s
približno tisoč člani. Krajev-
na organizacija Tržič, v kate-
ri je okrog osemdeset čla-
nov, je prvič gostila gorenj-
ske izgnance. Na 9. sreča-
nju, ki je bilo 26. junija pri
gostišču Koren, se je zbralo
več kot dvesto udeležencev.
Med gosti je bila tudi pred-
sednica slovenskega društva
Ivica Žnidaršič. Zahvalila se
je vsem, ki obujajo spomin
na izgnanstvo.
Predsednik krajevne organi-
zacije Tržič Alojz Žabkar je
še prizadet, ker mu je oku-
pator uničil otroštvo. Star je
bil le tri leta in pol, ko so
družino odpeljali v Nemčijo.
Pol leta je prebil sam v tabo-
rišču, ker so tri brate, dve se-
stri in starša odvedli na pri-
silno delo drugam. Nato so
bili štiri leta zaprti skupaj.

Jože Ravnik je preživljal
mladost pri Sv. Ani kot siro-
ta. Pri štirinajstih letih so ga
Nemci po kazni poslali v ta-
borišče. Tam je trpel v letih
1943-1946. Potem ga je
sprejela družina Godnov v
Križah. Gizela Kleindienst z
Brezij se je rodila v Nemčiji,
kamor so leta 1941 izselili
družino Pavkovič iz Sevni-
ce. Njena sestra Olga Klofu-
tar iz Kranjske Gore je zajo-

kala na svet doma, a obe pri-
hajata na srečanja izgnan-
cev. Alojz Vidic s Srednje
Dobrave je že leta 1941 spo-
znal zapor v Begunjah, kjer
so bili zaprti tudi mama,
oče, sestra in pet bratov. Po-
zneje so ga odpeljali v druge
zapore in na prisilno delo v
Nemčijo. Od tam se je vrnil
leta 1945, a je ostal brez
svojcev. Tudi Marija Škofic
iz Kranja ima trpke spomi-

ne. Družino Lavrin - starša
in tri otroke - so leta 1943
odpeljali v Nemčijo. Njo so
kmalu ločili od družine. Pri
šestnajstih letih je le doča-
kala svobodo.
Kljub bolečim spominom
na vojne dni je bilo srečanje
izgnancev prisrčno. Pred-
sednik KS Podljubelj Dra-
gan Njegovan je izrazil po-
nos, da so prišli na obisk v
njihov kraj. Tržiški župan
Borut Sajovic jih je povabil,
naj si ogledajo lepote v obči-
ni kadarkoli. O gostoljubju
domačinov so se prepričali
ob obdaritvi predsednikov
gorenjskih organizacij in
postrežbi vseh zbranih. Bo-
gat kulturni program so pri-
pravili Pihalni orkester Tr-
žič, Moški pevski zbor DU
Tržič, harmonikar Sebast-
jan Meglič iz Loma, sakso-
fonist Klemen Perko, pevec
Franc Janc in harmonikar
Jože Švab iz Podljubelja, re-
citatorka Zofka Meglič iz
Retenj in povezovalka Petra
Hladnik iz TPIC Tržič.

Gostili gorenjske izgnance
Srečanje gorenjskih članov Društva izgnancev Slovenije je pripravila tržiška organizacija. Podljubelj
ponosen gostitelj.

Gorenjski izgnanci in gostje (levo) na srečanju pod Ljubeljem
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Letos je veliko govora o trži-
ški deponiji komunalnih od-
padkov pri Kovorju. Za uvod
povejte, ali imate vsa potreb-
na dovoljenja za njeno obra-
tovanje, pa kako je z ureje-
nostjo deponije glede na za-
konske predpise!
"Deponija Kovor, s katero
upravljamo, ima vsa dovolje-
nja, ki so zahtevana za delo-
vanje deponije. Imamo upo-
rabno dovoljenje za deponi-
ranje odpadkov že več kot
desetletje. Imamo tudi ve-
ljavno okoljevarstveno dovo-
ljenje, ki se mu je iztekla ve-
ljavnost 16. julija letos. Že
januarja smo na MOP vloži-
li vlogo za izdajo IPPC dovo-
ljenja (okoljevarstveno dovo-
ljenje po določilih evropske
zakonodaje). V kratkem pri-
čakujemo pozitivno rešitev,
še posebej zato, ker je depo-
nija Kovor uvrščena v strate-
giji ravnanja z odpadki v
Sloveniji (skupaj z deponijo
Mala Mežakla) kot druga go-
renjska deponija. Vlada RS
je sprejela uredbo, s katero
podaljšuje obratovanje de-
ponij pod istimi pogoji, kot
so delovale do sedaj. Res pa
je, da nekateri objekti, ki so
še v fazi gradnje, nimajo pri-
dobljenega uporabnega do-
voljenja. Le-to bomo prido-
bili takoj, ko bomo vse te ob-
jekte zgradili. Nelogično je
namreč, da bi za vsako
manjše delo na deponiji
iskali uporabno dovoljenje,
čeprav je izdano le eno grad-
beno dovoljenje.

Deponija Kovor deluje v
skladu z vsemi veljavnimi
predpisi in dobro prakso v
Sloveniji ter v ničemer ne
odstopa od drugih sloven-
skih deponij. Letos smo v
zaselku Graben v Kovorju
zgradili tudi manjkajočo ka-
nalizacijo za odvod izcednih
deponijskih vod do predvi-
dene čistilne naprave na
Brezovem."

Predlani so na tržiško depo-
nijo že dovažali del odpad-
kov iz Kranja, letos pa se je
ta potreba ponovila zaradi
zaprtja deponije Tenetiše.
Menite, da bi bilo dobro, če
bi Tržič pomagal pri reševa-
nju problematike odlaganja
gorenjskih odpadkov?
"Kot že rečeno, je deponija
Kovor po državnem opera-
tivnem programu ravnanja
z odpadki predvidena za de-
poniranje komunalnih od-
padkov iz Upravnih enot Tr-
žič in Kranj. Če sledimo
sklepom vlade, je edino pra-
vilno, da deponija Kovor za-

čne sprejemati odpadke iz
prispevnega območja, ki ga
pokriva Komunala Kranj.
Seveda pa je potrebno pri-
sluhniti tudi lokalnim prebi-
valcem, da povejo, kaj jih pri
takem pristopu moti. Sku-
paj moramo najti ustrezne
rešitve za zmanjšanje mote-
čih vplivov na kraj Kovor."

Količine odloženih odpad-
kov bo treba v bodoče
zmanjšati. Kaj ste naredili
doslej za ločevanje odpad-
kov na izvoru in kakšne
ukrepe še načrtujete?
"V Komunali Tržič že dve
leti intenzivno delamo na
ozaveščanju prebivalstva in
zagotavljanju pogojev za
zmanjševanje količine od-
padkov na izvoru. Gre pred-
vsem za ločevanje embalaže
in od letos tudi za ravnanje z
biološko razgradljivimi od-
padki. Lani smo podvojili
količino ekoloških otokov,
namenjenih za ločevanje
odpadne embalaže. Trenut-
no imamo v občini Tržič en
otok na povprečno 235 pre-
bivalcev; državni predpisi
določajo en otok na 500 pre-
bivalcev. Temu smo prilago-
dili tudi odvoz gospodinj-
skih odpadkov po vsej obči-
ni na enkrat na teden ter
okrepili odvoz ločenih frak-
cij odpadne embalaže.
V smislu izobraževanja in
osveščanja prebivalstva izva-
jamo nagradne akcije v so-
delovanju z osnovnimi šola-
mi, objavljamo poučne član-

ke v glasilu Tržičan, izdali
smo zgibanko o ravnanju z
odpadki ter abecednik od-
padkov, julija pa smo pripra-
vili nagradni natečaj za naj-
boljšo fotografijo na temo
ločenega zbiranja odpadkov.
Do konca leta bomo postavi-
li celovit sistem za zmanjše-
vanje biološko razgradljivih
odpadkov v mešanih komu-
nalnih odpadkih."

Ena glavnih vaših dejavnosti
je oskrba prebivalcev s pitno
vodo. Kako bo vplivala obno-
va vodovodnega omrežja v
občini na izpolnjevanje te
naloge?
"V preteklosti smo imeli pri
oskrbi z vodo nemalo težav
zaradi dotrajanih cevovodov.
Predvsem salonitni cevovo-
di so se zaradi svoje krhkosti
lomili, zaradi česar je bila
velikokrat motena oskrba
Tržičanov. Z izgradnjo no-
vih cevovodov bo teh težav
manj, manj pa bo tudi vod-
nih izgub. Le-te so na neka-
terih vodovodih znašale tudi
več kot 60 odstotkov."

Letos se začenja gradnja cen-
tralne čistilne naprave, ki bo
izboljšala razmere pri odvaja-
nju odpadnih voda. Pričaku-
jete, da boste dobili koncesijo
tudi za to dejavnost?
"Po letos sprejetem občin-
skem odloku o preoblikova-
nju podjetja v klasično go-
spodarsko družbo je predvi-
deno, da bo naše podjetje
upravljalo tudi s centralno

čistilno napravo (CČN) na
Brezovem. Za ta namen se-
daj sklepamo koncesijsko
pogodbo za obdobje dvajse-
tih let. Obenem se kadrov-
sko in organizacijsko pri-
pravljamo na sprejem te za-
htevne javno gospodarske
službe. Do naslednjega leta,
ko bo centralna čistilna na-
prava začela delovati, ima-
mo čas, da se dodatno opre-
mimo z ustreznim vozilom
za čiščenje kanalizacijskih
vodov in odvoz gošč. Uprav-
ljanje s CČN in odvajanjem
odpadnih voda je namreč
kompleksna služba. Vklju-
čuje tudi praznjenje in od-
voz grezničnih gošč iz sta-
novanjskih in drugih objek-
tov, ki niso priključeni na
kanalizacijsko omrežje. To
se nanaša predvsem na oko-
liške kraje, ki jih bodo opre-
mili s kanalizacijskim
omrežjem v kasnejšem ob-
dobju."

Komunalno podjetje Tržič
ste preoblikovali v samostoj-
no gospodarsko družbo, ki
je v celoti last Občine Tržič.
Kako to vpliva na poslovanje
in možnosti za nadaljnji
razvoj?

"Preoblikovanje našega
podjetja iz javnega podjetja
v klasično gospodarsko služ-
bo je sledilo strategiji lastni-
ka - Občine Tržič. Leta 2007
se je odločila, da postane
edini lastnik podjetja. To se
je lani tudi zgodilo, nato pa
je sledilo preoblikovanje
podjetja ter sklepanje konce-
sijskih pogodb za vsako jav-
no gospodarsko službo po-
sebej. Tak pristop omogoča
fleksibilnejše delovanje ter
jasno razmejitev stroškov za
posamezno službo. Po ev-
ropski zakonodaji je treba
slediti cilju, da vsak uporab-
nik storitev javno gospodar-
skih služb plača le dejanske
stroške pri opravljanju te
službe. To pa je mogoče za-
gotoviti samo tako, da se
podjetje začne ravnati po
tržnih načelih, ne pa po laž-
ni solidarnosti, kjer nekateri
uporabniki sploh ne plaču-
jejo storitev.
Preoblikovanje podjetja je
dalo več možnosti tudi za
razvoj tržnih dejavnosti, ki
so glavni vir prihodkov za
posodabljanje in razvoj pod-
jetja. Pri tem moram pose-
bej izpostaviti gradbeno
enoto, ki je specializirana za
gradnjo vodovodov, kanali-
zacijskega omrežja ter ka-
belskih kanalizacij. Trenut-
no ima 21 delavcev od skup-
no 72 zaposlenih v našem
podjetju."

Naša deponija ima
vsa dovoljenja
To je zagotovil o tržiški deponiji komunalnih odpadkov direktor Komunale Tržič Sebastijan Zupanc. 
V pogovoru je opisal tudi prizadevanja za zmanjšanje količin odpadkov in vpliv obnove vodovodnega
omrežja ter gradnje centralne čistilne naprave na nadaljnji razvoj podjetja.
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Mlaka pri Tržiču - Hodnik
uprave Komunale Tržič se je
junija spremenil v malo ga-
lerijo. Tam so namreč odpr-
li razstavo likovnih del in
predmetov, ki so jih izdelali
učenci treh tržiških šol na
temo ločenega zbiranja od-
padkov. Prireditev je bila
nov korak v prizadevanjih
podjetja za seznanjanje pre-
bivalcev o tej aktualni pro-
blematiki, ki se je začela z
letošnjo izdajo brošure Lo-
čevanje odpadkov. Že v njej
so objavili razmišljanja
učencev, kako ravnati z od-
padki.
"Objavili smo natečaj za li-
kovna dela, ki je naletel na
dober odziv v vseh osnovnih
šolah. V Osnovni šoli Križe
je sodelovalo kar dvajset
učenk in učencev, katerih
mentorica je bila Dragica
Štalc. V OŠ Bistrica se je
učiteljici Petri Smolej pri-
družilo osem osnovnošol-

cev, učiteljica Irena Perš-Be-
gič v OŠ Tržič pa je okrog
sebe zbrala pet učenk. Nare-
dili so vrsto domiselnih iz-
delkov in risb, zato je bil iz-
bor del za nagrade težak. Se-
zonsko vstopnico za tržiško
kopališče so si prislužili za
izdelek Miza Maja Rozman,
Rosana Novak, Leja Čeh,
Anita Klemenčič in Tim Do-
brin iz Bistrice. Drugo na-
grado - bon za pico - so dobi-
li Urša Jekovec, Tamara Ži-
bert, Metod Jazbec, Matevž
Poljanec, Rok Tit Tomazin
in Luka Pintarič iz Križev za
izdelek Mlin ter Zala Dobrin
iz Tržiča za risbo. Vsem
smo podarili tudi majice," je
povedala Maja Peternelj iz
Komunale Tržič. Silvo Bu-
ček je dejal, da bodo sodelo-
vanje s šolami še nadaljeva-
li. Tržiški župan Borut Sajo-
vic je ugotovil, da prav otro-
ci zberejo največ ločeno
zbranih odpadkov. Ker o
tem veliko vedo, lahko učijo
odrasle.

Mladi so lahko 
za zgled odraslim
Razstava osnovnošolcev o ločevanju odpadkov v
Komunali Tržič je dokaz, da mladi veliko vedo o
tem. Otroci so lahko za zgled odraslim, je menil
tržiški župan Borut Sajovic.

Učenki Maja Rozman in Leja Čeh ter pomočnica ravnatelja
OŠ Bistrica Mirjana Kravcar ob izdelku, ki je dobil prvo 
nagrado.
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Kovor - Tretjo junijsko sredo
je bil praznik za Kovor. Ob
cerkvenem skednju se je
zbrala množica ljudi. Doma-
čini so si z zanimanjem
ogledovali obsežno razstavo
v notranjosti. Fotografije s
podpisi so obudile spomin
na stare kovorske družine,
člane društva Orel, krožek
ročnih del, razne tečaje,
spravilo sena in rokodelce.
Predstavile so zanimive
osebnosti, lovce, gasilce in
čebelarje. Segle so v čas prve
svetovne vojne. Prikazale so
več vasi, zlasti nekdanji in
sedanji Kovor. Starejšo pre-
teklost sta označila posnetka
razvalin in turške podkve.
Ogled so zaokrožili posnetki
cerkev, kapel in znamenj,
spomenikov ter šole.
Pritličje in balkon so do zad-
njega kotička zapolnili obis-
kovalci, med katerimi so bili
tudi ugledni gostje. Pozdra-
vila jih je vodja Podružnične
šole Kovor Irma Lipovec.
Pojasnila je, da so učiteljice
in učenci uspešno opravili
raziskovalni projekt Kovor
skozi čas. Z razstavo so pri-
kazali le del zbranega gradi-
va. Veliko več so zajeli v
knjigi Nekdanja Občina Ko-
vor, ki jo je založila in izdala
njihova šola v 1100 izvodih.
Pri delu so ji pomagale uči-
teljice Eva Kuralt, Mateja
Jazbec, Simona Križaj, Janja
Šmeic, Silvia Šlibar in Nata-
ša Bergant. Pri zbiranju gra-
diva so sodelovali mnogi
prebivalci. Pri pripravi knji-
ge sta ji stala ob strani zlasti
Stanislav Pesjak in Jožica
Koder, oba iz kovorskih dru-
žin. Nekdanji utrip vaškega
življenja so strnili v nastop
učencev in odraslih gostov.

Druženje kot v starih 
časih
Mladi so se zbrali ob va-
škem koritu na odru, kjer so
pripovedovali spomine na

preteklost in znane domači-
ne. Vmes sta igrala harmo-
nikar Nejc in violinistka Ka-
tarina, Jože Praprotnik je s
harmoniko spremljal ples
mazurke, Jože Tišler pa pev-
ce Bratje Zupan. Zapela sta
šolski zbor in kvartet Pueri
cantorum. Pesem Moj do-
mači kraj je prebral Jaka
Praprotnik z domačije Pez-
dirc, ki je tri desetletja služil
kruh v Ameriki. Po pripove-
di o deklici iz rodbine Mar-
kuč, ki je želela postati glas-
benica, je vse prijetno prese-
netil nastop svetovno pri-
znane flavtistke Irene Grafe-
nauer. Profesorica flavte na
glasbeni šoli Mozarteum v
Salzburgu živi sedaj v Senič-
nem. Za izid nove knjige je
domačine pohvalila nekda-
nja učiteljica Mira Hiršel,
šolska Mira, ki je pred tremi
leti izdala knjigo Spomini
na Kovor. Avtorjem knjige
Nekdanja Občina Kovor so
čestitali tudi tržiški župan
Borut Sajovic, predsednik
KS Kovor Janez Šter, ravna-
telj OŠ Bistrica Štefan Žun
in Boris Černilec iz ministr-
stva za šolstvo in šport.
Prvi je spomnil, da je

spremljal veliko dogodkov v
krajevni skupnosti, kamor
se je priselil pred več kot tre-
mi desetletji. Ta je bil pose-
bej ganljiv, ker je šola pove-
zala vse krajane. Ob kultur-
nikih so prišli vaščani v na-
rodnih nošah, lastniki starih
koles, čebelarji, lovci, gasil-
ci, ekološki kmetje, izdelo-
valci sira in še kdo. Gospodi-
nje so napekle pecivo, obis-
kovalcem pa so ponudili
tudi sočne češnje.

Knjiga o zlati vasi
"Knjiga ima naslov Nekda-
nja Občina Kovor, ker je v
ospredju vsebine podoba
življenja in dela ljudi v letih
1845 do 1945. Takrat so spa-
dale v to občino vasi in za-
selki Zvirče, Hudo, Hušica,
Sveta Neža, Popovo, Vadiče,
Visoče, del vasi Bistrica,
Loka, Brezovo in Brdo. Za-
nimal me je nastanek in raz-
voj teh vasi ter življenje v
njih. Našla sem ljudi, ki so
vedeli zelo veliko o zgodovi-
ni domačega kraja, o svoji
hiši, ali rodbini. Z veseljem
so pripovedovali o tem.
Mnogi med njimi so na
mojo pobudo tudi sami pri-

pravili članek. Kamorkoli
sem prišla, so me zelo lepo
sprejeli. Ljudje so začutili,
da mi ni vseeno za njihov
kraj. Spoznali so, da v nagli-
ci življenja, z novogradnja-
mi in priseljevanjem ljudi
izginja največje bogastvo -
kulturna dediščina domače-
ga kraja. Zavedali so se, da
je ta knjiga morda zadnja
priložnost za ohranitev spo-
mina nanjo. Spoznali so, da
se je vredno potruditi za
skupnost in lepšo prihod-
nost," je povedala Irma Li-
povec, glavna od 73 avtorjev
tekstov.
Sama je ocenila, da je vsebi-
na knjige poskus zapisa lo-
kalne zgodovine. Je rezultat
dela učencev in prizadevnih
posameznikov. To ni znan-
stveno delo, temveč preprost
zapis ljudi, ki jim ni vseeno
za domači kraj. Omeniti ve-
lja, da gre za obsežno delo
na 460 straneh. Besedila
dopolnjujejo številne foto-
grafije, kopije dokumentov,
risbe in zemljevidi. Vse to
daje delu dokumentarno
vrednost. Kot je v uvodu
knjige zapisal Štefan Žun,
ta knjiga spada na polico
vsakega Kovorjana. Je tudi
dokaz, da sta šola in kraj
močno povezana, saj brez
pomoči krajanov ne bi bilo
mogoče opraviti tako zahtev-
ne naloge. Janez Šter je ugo-
tovil, da je največja vrednost
knjige poleg širokega obra-
vnavanja krajev to, da iz nje
govorijo ljudje. Svojo oceno
je dodal dr. Marijan M. Kle-
menčič: "Kovor - zlata vas! V
preteklosti je bilo pogosto
slišati takšno trditev, ki je iz-
ražala veliko ljubezen naših
prednikov do domače vasi.
Da ta ljubezen ostaja v srcih
mnogih Kovorjanov še da-
nes, dokazuje ta knjiga." Po-
udaril je tudi, da knjiga vse-
buje neverjetno veliko števi-
lo podatkov z različnih po-
dročij vaškega življenja, ki
bodočim raziskovalcem po-
nujajo pomembne izzive.

Nekdaj je bila občina Kovor
Občina Kovor je obstajala celo stoletje do leta 1945. Kraje v njej in življenje tedanjih prebivalcev so
raziskovali učenci Podružnične šole Kovor. Z učiteljico Irmo Lipovec so zbrali dovolj gradiva, da so 
izdali knjigo Nekdanja Občina Kovor.Stojan Saje

Lom pod Storžičem - Likov-
ne kolonije za osnovnošolce
imajo v Lomu dolgo tradici-
jo. Podružnična šola Lom je
letos organizirala že sedem-
najsto srečanje, na katerem
se je zbralo 46 mladih likov-
nikov iz Tržiča, Bistrice, Kri-
žev, Preddvora in z Jezer-

skega. Mentorja Marija Bla-
ži in Tone Kramarič sta na-
slovila delavnico Igramo se
z barvami. Izdelovala so raz-
ne slike iz naravnih materia-
lov. Veliko svežih idej so po-
kazali tudi pri nanašanju
barv na naravne podlage ter
pri slikanju s tubo, robčki in
čopiči. Kar so ustvarjali ves
dopoldan, so popoldne po-
stavili na razstavi pred do-
mom krajanov. Zanimiva
dela so si ogledali številni
domačini in gostje, ki so pri-
šli na prireditev s kulturnim
programom.
Udeleženci likovne kolonije
so izdelali tudi vso sceno na
odru, za kar se je mentorje-
ma zahvalila vodja POŠ Lom

Mira Kramarič. Učenci do-
mače šole so znova dokazali,
da so dobri igralci. Uprizorili
so igro Zdravilo za Gozdne-
ga dedka. Prikaz raznih
znanj in dogodivščin v šoli
so prepletli s plesom in pet-
jem. Skupaj so zaplesali s šti-
rimi otroki, ki bodo septem-
bra prvič sedli v šolske klopi.
Desetim učencem petega

razreda, ki bodo od jeseni 
obiskovali šolo v Tržiču, so
se zahvalili za sodelovanje s
knjigo Šola je eno samo živ-
ljenje. Le-ta je izšla ob 70-let-
nici šole v Lomu, ki bo pri-
hodnje leto stara že 80 let.
Kot so spomnili, so nekdaj
imeli le dve učiteljici, sedaj
pa se je šolski kolektiv razši-
ril. Stalne učiteljice so Mira
Kramarič, Mateja Hribar, Ja-
nja Meglič, Petra Soklič in
Romana Kramar. Za imeni-
ten zaključek šolskega leta
sta jim čestitala predsednik
KS Lom Matej Slapar in trži-
ški župan Borut Sajovic.
Slednji je dejal, da taka prire-
ditev dokazuje, kako popolna
vas je Lom pod Storžičem.

Likovniki in igralci
V Lomu so imeli sedemnajsto otroško likovno 
kolonijo. Pripravili so razstavo in kulturni 
program za domačine.

Učenci petega razreda so ob plesu predstavili bodoče šolarje.

Igra o Gozdnem dedku, ki je zbolel, je razvedrila obiskovalce.

Pogled na del razstave na skednju; levo spredaj Stanislav Pesjak

Učenci podružnične šole Kovor in Irma Lipovec (v sredini)

Udeleženci letošnje likovne kolonije v Lomu ob razstavi 
izdelkov.
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Lado Srečnik

Svet KS Bistrica pri Tržiču se
je letos odločil, da pripravi
kar štiridnevno praznovanje,
s ciljem vključiti kar največ
krajanov. Na vseh prireditvah
je sodelovalo več kot štiristo
nastopajočih, skoraj dvesto
učencev OŠ Bistrica je sode-
lovalo pri pisanju spisov in
risbic, prireditve pa si je ogle-
dalo več kot tri tisoč obisko-
valcev. Predsednica KS Bis-
trica pri Tržiču Vida Raztre-
sen je sodelovala na vseh pri-
reditvah in poskrbela za pra-
vo vzdušje skupaj s Ladom
Srečnikom - Planšarjem Lad-
kom, ki je povezoval vse pri-
reditve, razen na Bistriški
planini, kjer je program po-
vezovala Mateja Dolžan. Tudi
župan Tržiča Borut Sajovic je
pozdravil zbrane na Bistriški
planini in na prireditvi na ba-
linišču Bistrica, igral pa je tudi
v ekipi Oldtimerji v košarki.

Bistrica je praznovala
Praznik Krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču je bil 4. julija. Proslavili so ga s številnimi prireditvami.

Pohodniki so pod vodstvom Valentina Klemenčiča odšli 
na slovesnost ob spominskem obeležju na Bistriški planini,
kjer so napredni delavci praznovali 1. maj že pred več kot 70
leti. Kasneje pa pomembni dogodki NOB obeležujejo njene
zgodovinske utrinke.

V soboto, 4. julija, na praznik, je bil Sladoledni dan na 
platoju ob TC Deteljica. Pester kulturni in zabavni program
so obiskovalci spremljali z osvežujočim brezplačnim 
sladoledom Slaščičarne Bistrica, ki je v štirih dneh podelila
več kot 1000 sladoledov za vse obiskovalce. 

Gasilci so z dnevom odprtih vrat predstavili vozila in opremo,
ki jo uporabljajo pri svojem delu. Kupiti je bilo možno tudi
nove gasilne aparate za osebno uporabo. V nedeljo sta 
Blaž Hrast, vodja policijskega okoliša, in Klemen Resman,
policist kriminalist, predstavila delo in opremo prometnih
policistov. Predstavila sta Stinger - jež, sredstvo za prisilno
ustavljanje vozil ter laserski merilnik hitrosti in alkotest.

Ob pestrem kulturnem programu z nastopom 6-letnega
glasbenika Primoža Laha so bile podeljene plakete in 
priznanja KS Bistrica pri Tržiču. Plaketo za življenjsko delo je 
prejela Draga Koren, priznanja pa Kulturno društvo Bistrica,
Minka in Jože Košir, Jernej Kosmač in Klemen Bečan, do 
22. ure pa smo se nato zabavali z ansamblom Svežina in 
nagradnimi vprašanji za obiskovalce. 

Bistriški župnik g. Jože Gregorič je pri slovesni nedeljski sveti maši ob "žegnanju" farne 
zavetnice sv. Marije Goretti v Bistrici pri Tržiču blagoslovil prapor Bistrice pri Tržiču. Po 
enoletni razpravi je svet KS soglasno sprejel sklep, da je v znaku in praporu simbol Bistrice
sv. Jurij po zasnovi Lada Srečnika. I Foto: Lado srečnik

Kolesarja starodobnika, Tilka in Joško Meglič, doma iz 
Ročevnice, sta bila prava paša za oči.

Mladi tekači na štartu teka po Ročevnici

Društvo diabetikov Tržič vsako leto aktivno sodeluje pri
izvedbi praznika Krajevne skupnosti Bistrica.

Osnovna šola in krajevna skupnost z roko v roki
Koncert v OŠ Bistrica so pripravili učenci z glasbenimi gosti,
KS Bistrica pri Tržiču pa je podelila priznanja avtorjem nagra-
jenih del natečaja Bistrica praznuje za najboljše spise in ris-
be. 12 učencev je prejelo tudi priznanja ”Mladi uspešnež",
priznanje ”Mladi prostovoljec” je prejela skupina učencev, ki
so aktivno delovali kot prostovoljci v Domu Petra Uzarja in
delali z gojenci Varstveno delovnega centra. Na koncertu so
simbolično odprli prireditveni prostor ob OŠ Bistrica, ki so
ga poimenovali Avditorij Knežji kamen OŠ Bistrica.

Razstava likovnih del in fotografij
V izložbi prodajalne Peko v TC Deteljica je bila razstava slik
likovnih delavnic Ljudske univerze Tržič, razstava spisov in
risb nagrajenih del natečaja v OŠ Bistrica, Bistrica praznuje
in razstava metuljev in drugih unikatnih izdelkov iz stekla
priznane tržiške oblikovalke Andreje Arbiter. Razstavljen je
bil tudi prikaz nastanka prapora in znaka Bistrice pri Tržiču
in foto utrinki praznovanja krajevnega praznika v letu 2008.
Predstavila sta se tudi Kulturno društvo Bistrica in telovad-
no društvo. 

"ZDRAVO" na športnem igrišču OŠ Bistrica
Meritve krvnega sladkorja, tlaka in svetovanje je izvedlo
Društvo diabetikov Tržič, meritve so izvedli še dvakrat in s
tem več kot dvesto občanom ugotovili stanje tlaka in slad-
korja v krvi. Poleg tekmovanja trojk v košarki, v katerem je
sodelovalo šest ekip, je po tekala tudi predstavitev nordijske
hoje in degustacija vitaminskih napitkov Lekarne Deteljica.

Drugi tek po ulicah Ročevnice
Pred tekmo so se po progi zapeljali starodobniki AMD Tržič
na čelu z Anko in Mirom Hrastom, ob 16. uri so se na pred-
stavitveno vožnjo na rolkah podali otroci, člani Tekaško
smučarskega kluba Merkur iz Kranja. Na tekmi je sodelova-
lo več kot 50 mladih tekačev, ki so bili nagrajeni z medalja-
mi, nagradami, diplomami, pokali in palačinkami.
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Društva

Stojan Saje

Križe - Prostovoljnemu druš-
tvu Križe, ki praznuje letos
85-letnico delovanja, so za-
upali izvedbo 23. srečanja
članic gasilskih zvez Go-
renjske. Kot je povedal
predsednik Gasilske zveze
Tržič Matjaž Potočnik, so 
v tem kraju prvič gostili
tako pomembno tekmova-
nje. Predsednica komisije
za članice v tej zvezi Majda
Rokavec iz PGD Križe je
pohvalila rekordno ude-
ležbo gasilk z vse Gorenj-
ske. Za tekmovanje se je
prijavilo kar 91 petčlanskih
ekip, nastopili pa sta le dve
manj. Domačinke so sesta-
vile tri tekmovalne eki-
pe. Izrazila je zadovoljstvo,
da se je za sodelovanje na
tekmovanju odločilo dva-
najst ekip iz tržiške obči-
ne. Predsednica gorenjske 
komisije za delo s članica-
mi Manca Ahačič iz PGD
Bitnje je ugotovila, da se
vedno več žensk odloča 
za gasilsko izobraževanje.
Uspešno tekmujejo, marsi-
katera pa je enakovred-
na moškim v operativnem
delu.
V teoretičnem delu so pre-
verjali znanje gasilk o zgo-
dovini naselja Križe in oko-
liških krajev. Reševale so

tudi test z vprašanji, ki so-
dijo v okvir tekmovanj za
memorial Matevža Haceta.
Še bolj zahteven je bil prak-
tični del tekmovanja. Ena
od tekmovalk je morala
pravilno izbrati med tremi
ročnimi gasilnimi aparati
glede na vrsto požara. Dru-
ga je bila zadolžena za ga-
šenje z vedrovko. Tretja je
spajala cevi s trojakom. Če-
trta je navezovala gasilsko
sekiro na vrv. Peta je meta-
la zvito cev v določeni sme-
ri in razdalji. K uspešnosti
ekipe je poleg pravilnosti
dela pripomogla tudi hi-
trost izvedbe vaje. Po tek-
movanju so razglasili re-
zultate in podelili pokale
najboljšim ekipam. Na
prva tri mesta so se uvrstile
tekmovalke prvih ekip iz
PGD Hrušica, PGD Kranj-
ska Gora in PGD Prebače-
vo-Hrastje. Na četrtem me-
stu je bila prva ekipa PGD
Brezje pri Tržiču. Prva eki-
pa PGD Leše je zasedla 14.
mesto, Kovor 23. mesto,
Križe I 25. mesto, Jelendol-
Dolina II 30. mesto, Lom
pod Storžičem I 35. mesto,
Brezje pri Tržiču II 43. me-
sto, Leše II 59. mesto, Kri-
že II 61. mesto, Jelendol-
Dolina I 66. mesto, Lom
pod Storžičem II 74. mesto
in Križe III 77. mesto.

Gorenjske gasilke 
v Križah
Letošnje srečanje članic gasilskih zvez Gorenjske
je gostilo Prostovoljno gasilsko društvo Križe.
Tekmovalo je 89 ekip.

Stojan Saje

Gozd - Drugi junijski konec
tedna so se v Gozdu vrstile
prireditve ob 60-letnici
ustanovitve Planinskega
društva Križe. Tam so pri-
pravili predavanje Irene
Mrak, piknik planinskega
krožka in planinsko veseli-
co. Praznovanje so sklenili s
slovesnostjo, na kateri so
bili tudi gostje z Gorenjske-
ga in iz oddaljenih krajev.
Zbranim je spregovoril
predsednik Ivan Likar, ki je
spomnil na mrzli večer de-
cembra 1949. Takrat so v
Osnovni šoli Križe navduše-
ni planinci ustanovili samo-
stojno društvo. V šestih de-
setletjih so potrdili, da so

dobri gospodarji. Zgradili
so kočo na Kriški gori, to-
vorno žičnico do te koče in
zavetišče v Gozdu. Objekte
so skrbno obnavljali in do-
grajevali. Veliko skrbi so na-
menili ekološkim nalož-
bam, v letih 2005 in 2006
pa so napeljali elektriko na
Kriško goro. Vzdržujejo več
kot 40 kilometrov planin-
skih poti. Te poti nikoli ne
samevajo, saj prijatelji Kri-
ške gore obiskujejo kočo vse
leto. Organizirali so že 22
zimskih pohodov in 16 gor-
skih tekov na to goro ter
druge prireditve in srečanja.
Ponosni so, da imajo med
več kot 500 člani enajst vod-
nikov, pet markacistov, ene-
ga varuha gorske narave in

tri gorske stražarje. V pla-
ninstvo vključujejo tudi
predšolske in šolske otroke.
Najbolj razširjena dejavnost
so planinski izleti.
Za dobro delo je društvo po-
hvalil predsednik Planinske
zveze Slovenije Franc Ekar.
Ob ugotovitvi, da ima pose-
ben pomen dejavnost kri-
ških planincev v vseh letnih
časih, je društvu podelil sve-
čano listino PZS. Za jubilej
je čestital domačinom trži-
ški župan Borut Sajovic. Kot
je dejal, Planinsko društvo
Križe ni samo tržiško. Po-
znajo ga po vsej Sloveniji,
na Kriško goro pa prihajajo
tudi tujci. Zato se je zahvalil
vodstvu društva in mu zaže-
lel veliko uspehov v prihod-

nje. Hvaležnost za sodelova-
nje je izrazila tudi Biserka
Drinovec, ki je predsedniku
Likarju predala priznanje
Športne zveze Tržič.
Ob jubileju je društvo na-
gradilo 17 članov z bronasti-
mi plaketami in osem z zla-
timi. Podelili so tudi prizna-
nja PZS. Bronaste častne
znake so prejeli Ivan Debe-
ljak, Majda Donoša, Anton
Grohar, Zdenka Maglica,
Franci Pavec, Alojz Urbanc,
Ivanka Valjavec, Jože Vidic,
Dragica Štalc, Stane Štern
in Bogdan Žnidar. Marija
Erlah in Pavel Erlah sta do-
bila srebrni častni znak.
Brane Česen, Jože Stegnar
in Pavel Štular so si prislu-
žili zlati častni znak.

Jubilej planincev iz Križev
Planinsko društvo Križe letos slavi 60-letnico dela. Na prireditvi v Gozdu so podelili priznanja aktivnim
članom, društvo pa je dobilo svečano listino PZS.

O uvrstitvi na tekmovanju odločata pravilnost dela 
in hitrost.

Ena od treh ekip PGD Križe sprejema navodila sodnice.

Zlate častne znake PZS so dobili Pavel Štular, Jože Stegnar
in Brane Česen.

Anton Lavtar (levo) se je Ivanu Likarju za delo v PD Križe 
zahvalil s planinsko palico.

Stojan Saje

Lom pod Storžičem - V
domu krajanov v Lomu so 
se 20. junija zbrali člani 
Društva invalidov Tržič na
tradicionalnem srečanju, ki
je bilo letos posebej svečano.
Društvo namreč praznuje
40-letnico uspešnega delova-
nja. Danes je v njem več kot
štiristo rednih in okrog osem-
deset podpornih članov. Med
njimi je vse več mlajših pre-
bivalcev iz tržiške občine, ki
so postali delovni invalidi.
"To dejstvo je žalostno, v
društvu pa smo zadovoljni,
da smo invalidi povezani.
Naš osnovni namen je dru-
ženje in medsebojna pomoč.
V okviru posebnih socialnih
programov izvajamo več ak-
tivnosti vse leto. Sedem po-
verjenikov mi pomaga pri
obiskih bolnih in osamelih
invalidov ter nekdanjih čla-
nov v Domu Petra Uzarja.
Ob koncu leta obiščemo 80
in več let stare člane, čestitat
pa gremo tudi članom za
okrogle obletnice. Vsi so hva-

ležni za skromno obdaritev.
Tudi mladi v tržiškem var-
stveno delovnem centru so
veseli stikov z nami. Članom
omogočamo oddih v objek-
tih naše zveze na morju in v
toplicah, zaposlenim invali-
dom sofinanciramo enote-
densko rehabilitacijo, orga-
niziramo razna predavanja,
udeležujemo pa se tudi po-
svetov zveze. Skupaj gremo
na srečanja slovenskih inva-
lidov; 1. avgusta smo bili na
Kopah. Dobro so obiskani iz-
leti in kopalni dnevi. Slednji
bo 3. septembra v Strunjanu,
oktobra izlet v neznano, no-
vembra martinovanje, de-
cembra pa silvestrovanje.
Decembra bomo pripravili v
Galeriji Atrij Občine Tržič
razstavo ročnih del. Nekateri
člani se ukvarjajo tudi z li-
kovno dejavnostjo. Kulturna
dogajanja obogatimo z ogle-
di raznih prireditev. Veliko
članov sodeluje na športnih
tekmovanjih v smučanju,
kegljanju, namiznem tenisu,
streljanju in pikadu," je opi-
sala delo predsednica druš-

tva Marta Mesarek pred dne-
vi. Upokojena delavka Peka
je članica društva že 20 let.
Pri delu poverjenice ji je po-
magal mož Djuro, ki je letos
umrl.
Na srečanju v Lomu je inva-
lide pohvalil tržiški župan
Borut Sajovic. Bolj kot po-
hval so veseli pomoči obči-
ne pri iskanju večjih prosto-
rov. Zdaj že urejajo prostore
v tržiški stolpnici, kjer je bil

prej Rdeči križ. Predsednik
Zveze delovnih invalidov
Slovenije Drago Novak je
podelil priznanje zveze trži-
škemu društvu. Priznanja
so prejele tudi Marta Mesa-
rek, tajnica Jožica Laharnar
ter poverjenice Marija Janc,
Minka Hiršenfelder in Min-
ka Škrjanc. Z njimi so praz-
novali tudi gostje z Gorenj-
skega in člani pobratenega
društva in Nove Gorice.

Praznik tržiških invalidov
Društvo invalidov Tržič je proslavilo 40-letnico delovanja na srečanju v Lomu. Veselijo se 
preselitve v nove prostore.

Marta Mesarek je dobila priznanje za društvo in uspešno 
vodenje članov. I Foto: Karin Schauer
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Zgornje Duplje - Na volil-
nem občnem zboru Društva
upokojencev Tržič 21. julija
na turistični kmetiji Trnovc
se je zbralo okrog 230 čla-
nov, ki so se jim pridružili
tudi gostje. V društvu, ki je
lani praznovalo 60-letnico
dela, imajo letos 1666 čla-
nov. Med njimi je več kot
1100 žensk. Kaj so delali v
minulih štirih letih, je ude-
ležence seznanil predsed-
nik Karel Štucin. On je na
tej dolžnosti od konca leta
2006, ko je umrl Peter Bel-
har, prejšnji predsednik.
Upokojenci so opisali aktiv-
nosti zadnjega desetletja v
biltenu ob lanskem jubileju.
Kot je spomnil predsednik,
je takrat društvo prejelo zla-
to plaketo Zveze društev
upokojencev Slovenije. Po-
hvalil je štiriletno delo orga-
nov društva in dejavnosti
komisij. Komisijo za šport
in rekreacijo je vodil Alojz
Trstenjak, ki je usklajeval
delo po posameznih pano-
gah. Kegljaška sekcija, ki jo
že petnajsto leto vodi Franc
Mejač, skrbi za rekreacijo
članov in članic. Kegljači so
uspešni na tekmovanjih od
občinske do državne ravni.
Najstarejša je smučarska
sekcija, ki jo vodi Janez

Ahačič. Žal v njej pogrešajo
mlajše člane in članice. Med
23 člani in članicami strel-
ske sekcije, ki jo vodi Jože
Romšak, dosegajo največ
uspehov moški. Tudi člani
namiznoteniške sekcije, ki
jo vodi Ciril Markič, se ude-
ležujejo tekmovanj. Teniško
sekcijo vodita Nataša Meglič
in Franc Dobre. V njej je več
kot 40 članic in članov.
Manj zanimanja je za san-
kanje, šah, balinanje in pla-
vanje. Te dejavnosti vodijo
Francka Dobrin, Štefan Gu-
bič, Polde Kavčič in Marjan

Peharc, telovadno sekcijo pa
Zora Konič; v slednji skrbi
za rekreacijo Marjeta Slabe.
Kulturo širijo likovniki, fo-
tografi, izdelovalci ročnih
del in pevci; moški pevski
zbor s 23 člani vodi Stane
Bitežnik. Vida Mejač že 15
let vodi komisijo za izlete, 
ki vsako leto pripravi vsaj
dvajset izletov. Janko Me-
glič skrbi za pohode v gore.
Veliko dela je v komisiji za
humanitarne zadeve in sta-
novanjski komisiji; imajo še
gospodarsko ekonomsko
sekcijo; prvi vodita Štefka

Pogačar in Karel Štucin,
zadnjo pa Jakob Štabuc.
Na občnem zboru so se od-
ločili, da bo društvo še na-
prej vodil Karel Štucin. Pod-
predsednica je Zvonka Pre-
tnar, tajnica Marija Gradi-
šar, blagajničarka pa Marta
Smolej. Številnim članom
so podelili društvena pri-
znanja. Veliki plaketi ZDUS
sta prejela Vida Mejač in
Alojz Trstenjak; malo plake-
to je dobil Ciril Markič. Na-
grajencem je čestital Janez
Šolar v imenu upokojencev
Gorenjske.

Upokojenci se ne dolgočasijo
Člani Društva upokojencev Tržič so izvolili novo vodstvo. Društvo bo še naprej vodil Karel Štucin.
Podelili so priznanja najbolj aktivnim članom.

Stojan Saje

Tržič - Župan Občine Tržič
Borut Sajovic je ohranil lepo
navado, da konec šolskega
leta sprejme odličnjake iz
osnovnih šol. Zaradi spre-
memb pri ocenjevanju letos
niso imeli odličnih spriče-
val, a so visoko raven znanja
potrdili številni uspehi. Go-
stitelj je izrazil zadovoljstvo,
da se je kljub ponekod
manjši generaciji zbralo to-
liko najboljših učencev. V
Osnovni šoli Tržič so to bili
Tjaša Markič, Angelika
Markič, Urban Sušnik, Ga-
šper Markun, Monika Pu-
šić, Rebeka Roblek in Pija
Japelj, v Osnovni šoli Bistri-
ca Ana Mravlje, Žan Doli-
nar, Aleks Peternel, Sara
Ručigaj, Alenka Novak, Blaž
Škrjanec, Janez Albert No-
vak, Jaro Veselinovič in
Kristjan Ribnikar, v Osnov-
ni šoli Križe pa Črt Božnik,
Anita Ahačič in Žiga Jan
Krese. Vodili so jih razred-
niki Darko Jagodic in Mar-
ko Aleš, Marta Frantar, Tja-
ša Švab in Tatjana Lah ter
Dragica Štalc in Mitja Spre-
izer. Tržiški ravnatelj Stane

Grum je dejal, da so bili nji-
hovi učenci odlični po zna-
nju in obnašanju. Prepričan
je, da bodo postali dobri
strokovnjaki in delavci. Šte-
fan Žun iz Bistrice je pohva-
lil učence z mnogimi talen-
ti. Zadovoljna je tudi Erna
Meglič iz Križev kljub manj
odličnim.
Pred skupinskim slikanjem
smo prosili za kratke izjave
tri učence. Tole so povedali!

Tjaša Markič: "V tržiški šoli
mi je bilo všeč. Tam je pri-
jetno okolje, učitelji so pri-
jazni. Najbolj so me privla-
čili naravoslovni predmeti,
zato sem se odločila za sred-
njo farmacevtsko šolo. Moj
cilj je dokončati študij far-
macije. Rada imam tudi
glasbo, saj osem let igram
citre." Janez Albert Novak:
"Vpisal sem se na Gimnazi-
jo Jesenice. Študij bo verjet-

no povezan z zdravstvom.
Zanima me marsikaj. Veli-
ko rišem oziroma slikam na
platno in fotografiram.
Kljub učenju je dovolj časa
tudi za zabavo s prijatelji."
Črt Božnik: "V osnovni šoli
sem imel status športnika,
ker treniram nogomet. Gle-
de na to sem izbral Športno
gimnazijo Šiška, nogomet-
no smer. Razen športa me
privlači tudi računalništvo."

Znanje in vedenje za odliko
V tržiški občini je končalo osnovno šolo devetnajst mladih, ki so bili vsa leta odlični. Letos te ocene ni
več, a so jo potrdili z uspehi in obnašanjem.

Nagrajeni člani Ciril Markič, Vida Mejač in Alojz Trstenjak, levo Karel Štucin, 
desno pa Janez Šolar

Del odličnjakov in ravnatelji na sprejemu pri tržiškem županu I Foto: Gorazd Kavčič

Tržič

Spet izšle Sladke novice
Julija je izšla 19. številka glasila Društva diabetikov Tržič z
imenom Sladke novice. Urednica Ana Marija Hafner je zbra-
la kar precej zanimivega gradiva. Opisala je dejavnosti dru-
š-tva, ki so jih organizirali za člane od pomladi naprej. Na
šesto okrevanje v termah Rogaška Slatina je aprila odšlo 61
udeležencev. Poleg rekreacijskega programa so organizirali
tudi zanimiva predavanja. Naslednji mesec so pripravili eks-
kurzijo v Novo mesto, kjer so si ogledali tovarno zdravil
Krka in znamenitosti v starem mestnem jedru, obiskali pa
so tudi Trško goro in grad Otočec. Maja so imeli tudi kuhar-
sko delavnico, ki jo je vodil Jože Lavrinec. Junijski Merčunov
pohod je okrnilo slabo vreme; vseeno so izvedli pohod po
Lomu, kjer so obiskali dve domačiji. Šli so tudi do Doma
pod Storžičem. Tam je popestril nastop mladih tržiških har-
monikarjev pesnik Janez Slapar. Odpadli Merčunov pohod
bodo pripravili 22. avgusta. Na prvi kopalni izlet so se pelja-
li sredi julija v Laško. Drugi bo 19. avgusta v Strunjan. Pole-
tni piknik bo 7. avgusta ob teniškem igrišču v Podljubelju.
Konec avgusta bo še pohod na Smledniški grad, ki ga pri-
pravlja društvo iz Domžal. S. S.
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Snežana Vujičić  

Tržič - Center za socialno
delo Tržič, v katerem deluje
Mladinski center, je pripra-
vil s Tržiškim muzejem in
Občino Tržič 18. junija v
Galeriji atrij občine Tržič
razstavo z naslovom To
smo mi - Mladinski center
Tržič. Tam predstavljajo
ustvarjalne izdelke iz štirih
let delovanja mladih. Raz-
stavljene fotografije prika-
zujejo doživetja na delavni-
cah. Snežana Vujičić je po-
kazala kratek film z naslo-
vom Adijo dolgčas, ki ga je
tudi sama režirala. Razstavo
je odprl župan občine Tržič
Borut Sajovic, ki je izrazil

zahvalo Mladinskemu cen-
tru za uspešno delovanje 
in trud s tržiško mladino.
Več o razstavi sta povedali
direktorica CSD Tržič Ljup-
ka Cahunek in strokovna
delavka Mladinskega centra
za preventivne programe
Snežana Vujičić. Odprtja so
se udeležili starši malih
umetnikov in drugi tržiški
obiskovalci. Za pester kul-
turni program je poskrbel
sam Mladinski center. Na-
stopili so flavtistka Taja Do-
dič, trebušna plesalka Ta-
mara Borojevič, pevka San-
dra Ristov ter igralski ama-
terji Patrik Susak in Robi
Ristov. Razstava bo na ogled
do 5. avgusta letos. 

Likovni izdelki 
in fotografije

Ustvarjalci iz Mladinskega centra Tržič z obiskovalci

Mladi so sami pripravili tudi kulturni program.
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Zanimivosti

Ana Hartman

Tržič - Prvo julijsko soboto je
dogajanje v Tržiču zaznamo-
val prvi Svetovni festival trži-
ških bržol. V atriju občine je
bilo pestro ves dan, največ
pozornosti obiskovalcev pa je
pritegnilo pet ekip, ki so se
pomerile v kuhanju bržol oz.
posebnih ovčjih obar v kotlič-
kih na odprtem ognju.
Tričlanska strokovna komisi-
ja, ki so jo sestavljali kuharski
mojster Andrej Kuhar (pred-
sednik) ter Lucija Milena Je-
lendolska in Jure Meglič, je
imela težko delo. Kuhar je
poudaril, da bi bili zmagoval-
ci lahko prav vsi, prvo mesto
in prehodni pokal pa je komi-
sija dodelila ekipi Jezerske
ovčke, ki so jo sestavljali Silvo
in Matej Plaznik ter Mici So-
klič in Majda Gašperlin. "Ku-
hanja bržol smo se naučili na
planini Javornik pri Marici
Štancar. Tokrat smo imeli na
voljo dva kilograma mesa, ki-
logram čebule, dober kilo-
gram krompirja, poper, sol,
brinove jagode, od začimb pa
mora prevladovati šetraj, a ne
preveč. Bržole je nato naša
kuharica Mici še malo 'zaco-
prala', vse skupaj pa se poča-
si na zmernem ognju kuha
tri ure," nam je Silvo Plaznik
zaupal o njihovem postopku
priprave tržiških bržol. Zanje
ni enega samega recepta, pač
pa ima skoraj vsaka hiša v Tr-
žiču svojega. Dobra recepta
za bržole pa imata očitno tudi
ekipi Turističnega društva
Tržič in podjetja Peko, ki
jima je komisija dodelila dru-
go in tretje mesto. Poleg že

omenjenih sta bržole kuhali
še ekipi medobčinskega druš-
tva gluhih in naglušnih Auris
Kranj in Modri dirkač iz Trži-
ča. Tržičani pa ne slovijo le
po kuhanju bržol, pač pa so
očitno tudi dobri jedci, saj 
je v tekmovanju Naj jedec
drugo mesto osvojil domačin
Boštjan Močnik (bržole je 
sicer najhitreje pojedla Jezer-
janka Helena Plaznik). 
"Tržiške bržole so edinstvena
specialiteta, zato je škoda, da
jih ne bi ponesli v širni svet,"
je poudarila Marjana Zupan,
predsednica tržiškega turi-
stičnega društva, ki je bržolja-
do pripravilo v sodelovanju z
občino in Prostovoljnim ga-
silskim društvom Tržič. Tra-
dicija kuhanja tržiških bržol
sega v 17. stoletje, o njih je pi-
sal že Valvasor. Nekdaj so jih
pripravljali tudi iz jezerskih
ovc. "Zgodovinski viri pravi-
jo, da so bile zelo dobre. Je-
zerjani so ovce gnali v Tržič,
jih tu prodali, v zameno pa so
kupili čevlje," je razložila Zu-
panova. "Marsikje v Tržiču še

danes kuhajo bržole, a veči-
noma le ob Šuštarski nedelji,
zato je namen festivala tudi,
da ne bi šle v pozabo in da
pokažemo bogato kulinarič-
no dediščino," pravi Zupano-
va in dodaja, da bo festival 
tržiških bržol postal tradicio-
nalen. Upa, da se bodo pri-
hodnje leto v kuhanju pome-
rile tudi ekipe iz tujine; že za
letošnji festival je bilo nekaj
prijavljenih, a so sodelovanje
kasneje odpovedale.

Prvo bržoljado je popestril
tudi sejem starih predmetov,
predstavili so se rokodelci,
pod vodstvom slikarja Saša
Gantarja je potekala slikarska
delavnica, izkupiček od pro-
danih slik pa so namenili
gluhi študentki Petri Čanak
iz Zvirč. Tržiški muzealci so
pripravili delavnico izdelova-
nja predpasnikov, podljubelj-
ski šolarji pa so prevzeli de-
lavnico izdelovanja ovčk ter
prikaz pletenja in predenja.

Jezerjani zacoprali
tržiške bržole
Na prvem svetovnem festivalu tržiških bržol se je v kuhanju te specialitete pomerilo pet ekip. 
Najboljše so skuhali Jezerjani, izkazale pa so se tudi tržiške ekipe. 

Vesna Štefe

Letos je bila KS Jelendol-
Dolina gostiteljica Vaških iger
- iger štirih dolin s podnaslo-
vom Prav fletno se bomo ime-
li. Ekipe Jezerskega, Podljube-
lja, Loma in Jelendola so se
zbrale v nedeljo, 21. junija
2009, na prireditvenem
prostoru pod gradom v Jelen-
dolu. Vzdušje je bilo že na za-
četku prireditve zelo veselo in
sproščeno. Pripravili smo pet
iger, ki smo jih poimenovali
zdrav duh v zdravem telesu,
priprave na zimo, vonj po
senu, turizem smo ljudje in
igra presenečenja - prav flet-
no se bomo imeli. Igre niso
bile pretežke, bile pa so za-
bavne, saj smo dali poudarek
predvsem na zabavo. Ekipa
Jelendol-Dolina je izkoristila
prednost domačega terena in

zmagala, druga je bila ekipa
Loma, tretja ekipa Podljube-
lja, četrto mesto pa je zasedla
ekipa Jezerskega. Imeli smo
tudi srečelov, poskrbeli smo
za žejne in lačne, ob zvokih
ansambla Dolinski fantje pa
smo lahko zaplesali. Skratka
Vaške igre so res lepo uspele,
k temu je pripomoglo tudi

sončno vreme. Prav pa je, da
omenimo tudi sponzorje in
donatorje, ki so nam finanč-
no pomagali speljati to prire-
ditev. Sredstva so prispevali:
Občina Tržič, Elizabeta Eli
Ortner, Megales, Tone Jaz-
bec, Kvibo, Mobil servis, Ciril
Kleindienst, Mateja Klein-
dienst in Matjaž, Dobrin Uroš,

Meglič Uroš, planšarija Te-
gošče, Meglič Boris, Romatex,
ŠD Jelendol-Dolina, PGD Je-
lendol-Dolina, KS Jelendol-
Dolina. Vsem najlepša hvala,
hvala vsem, ki ste prispevali
dobitke za srečelov, hvala
vsem krajanom, ki ste tako ali
drugače pomagali speljati to
prireditev. Največja nagrada
so zadovoljne ekipe in zado-
voljni obiskovalci, ki jih to 
nedeljo ni manjkalo. Tako
mirno lahko zapišemo, res je,
prav "fletno smo se imeli". 

Vaške igre štirih dolin 

Obisk v domu so svojci izkoristili za sprehod s stanovalko.

Drugačen sprehod si je omislila Tamara, ki je prijahala na konju.

Kuharska ekipa je imela polne roke dela s pripravo hrane.

Stojan Saje

Ročevnica pri Tržiču - Sta-
rejši stanovalci Doma Petra
Uzarja vsakič željno priča-
kujejo sredino junija, ko je
na vrsti tradicionalni piknik.
Letos so pripravili že enajsto
druženje stanovalcev in nji-
hovih svojcev. Direktorica
doma Renata Prosen je po-
vedala, da so tokrat gostili
okrog štiristo ljudi. Na trav-
niku ob domu so se poleg
večine od 176 stanovalcev
zbrali uporabniki storitev
pomoči na domu, njihove
prostovoljke, družinski čla-
ni in sorodniki stanovalcev.
Nihče od zbranih se ni dolgo-
časil. Nastopili so tržiški
osnovnošolci in plesni pari v
standardnih plesih ter akro-
batskem rock and rollu. De-
lavka Tamara je pripeljala na
ogled konja in kozo z mladi-
čem. Najbolj srečni so bili
stanovalci, ki so jih izžrebali
za vožnjo na vozu s konjsko
vprego. Za posebno presene-
čenje je poskrbel Cveto Bohi-

njec, ki je s prijatelji razkazo-
val stare motorje. Otroci so se
zabavali na igralih, odrasli pa
zaplesali ob glasbi ansambla
Svežina. Polne roke dela so
imele kuharice, ki so pripra-
vile golaž in jedi z žara. Za
organizacijo dela je skrbela
Marjeta Šumič, ki ji je poma-
galo več kot 90 zaposlenih.
Izdali so tudi prvo številko
domskega časopisa Poklon
jeseni z zanimivo vsebino.
"Letos sva že drugič na pikni-
ku v domu, kjer biva mama
Olga. Lepo je, da povabijo tudi
svojce," sta dejala Lidija in Bo-
ris Eržen iz Tržiča. Tržičanka
Ivanka Hvalica je doživela
prvi piknik v domu in še vož-
njo s kočijo. Obiskala sta jo
sorodnika Boris Jalovec in Ju-
stina iz Kranja, s katerima se
pogosto videva. Še več obisko-
valcev je imela Marija Perko,
ki je peto leto v domu. Vesela
je bila, da je iz Ljubljane prišel
nečak Slavko Legan s hčerko
Brigito, njenim sinčkom
Maksom in možem Tone-
tom. Všeč jim je bilo v Tržiču.

Zabaven piknik 
za stanovalce in goste
Dom Petra Uzarja je junija pripravil tradicionalni
piknik za stanovalce in njihove svojce.
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Iz kotličkov je dišalo po bržolah. I Foto: Tina Dokl

V kuhanju tržiških bržol se je pomerilo pet ekip. I Foto: Tina Dokl
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Ljudje in dogodki
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Stojan Saje

Križe - Pred počitnicami nas
je poklicala ravnateljica
Osnovne šole Križe Erna
Meglič. Ponosno je dejala,
da imajo odlično učenko, ki
se je izkazala na državnih
tekmovanjih v matematiki
in fiziki. Ob koncu šolskega
leta smo se zapletli z njo v
zanimiv pogovor. Izkazalo
se je, da ima veliko talentov.
"Prej smo živeli v naselju
Mlaka, zato obiskujem
Osnovno šolo Križe od pr-
vega razreda. Lani smo se
preselili v Tržič, a ostajam
učenka iste šole. Imam dve
mlajši sestri; Maša je kon-
čala šesti razred, Sanja pa je
še v vrtcu. Rada hodim v
šolo, saj mi noben predmet
ne dela težav. Poleg mate-
matike, kemije in fizike mi
je pri srcu telesna vzgoja.
Od petega razreda se ukvar-
jam s športnim plezanjem.
Sem članica Športno plezal-
nega odseka Tržič, v kate-
rem treniram in tekmujem.
Priljubljen konjiček je tudi
glasba. Končala sem peti

razred flavte v Glasbeni šoli
Tržič. Tam igram v šol-
skem zabavnem orkestru,
sodelujem pa tudi v Pihal-
nem orkestru Tržič," je raz-
krila svoje talente Ajda
Remškar. Nato se je v mis-
lih vrnila v prva šolska leta,
ko so se v razredu ob uče-
nju tudi igrali.
"Imeli smo se lepo. Sošolci
smo se dobro razumeli. Od
prvega do tretjega razreda je
bila naša učiteljica Nuša Žu-
ber, ki nas je veliko naučila.
V višjih razredih je postala
naša razredničarka Monika
Škaper, poročena Košir.
Ona uči biologijo in kemijo.
Slednji predmet imam rada,
ker je povezan z matemati-
ko. Od prvega razreda sode-
lujem na šolskih matema-
tičnih tekmovanjih. Od lani
se udeležujem tudi občin-
skega in državnega tekmo-
vanja. V sedmem razredu
sem že dobila na državnem
tekmovanju v matematiki
zlato priznanje, a sem se
med vsemi uvrstila približ-
no na polovico. Učiteljica
Ana Cimperman nam je le-

tos dajala veliko nalog. Trije
učenci iz Križev smo bili na
občinskem tekmovanju. Na
državno tekmovanje se je
poleg mene uvrstil Vid Že-
pič, ki je dobil zlato prizna-
nje. Jaz sem zbrala vse mož-
ne točke, kar je uspelo le
trem matematikom iz Slo-
venije. Zelo sem bila vesela
uspeha. Za nagrado smo se
najboljši tekmovalci peljali
na izlet v Salzburg. Starša

Eva in Andrej sta mi podari-
la nov telefon. Na državnem
tekmovanju v fiziki sem si
za peto mesto priborila tret-
jo nagrado. Takega dosežka
nisem pričakovala," je pri-
znala odličnjakinja iz kriške
šole. Za naprej si je zadala
visoke cilje. Zadnje šolsko
leto si želi le najboljše ocene
in ponovitev uspehov na
tekmovanjih. Potem bi rada
odšla v kranjsko gimnazijo.

Odlična učenka 
in glasbenica
V OŠ Križe so ponosni na zmagovalko državnega tekmovanja v matematiki
in dobitnico zlatega priznanja iz fizike. Ajda Remškar je tudi flavtistka.

Ajda (prva levo) na koncertu učencev Glasbene šole Tržič

Ajda Remškar 

Snežana Vujičić

Tržič - Štirideset otrok in
mladostnikov ter dvajset
spremljevalcev se je 27. juni-
ja 2009 polno doživetij vrni-
lo s pešpoti po slovenski
obali. V okviru koordinacije
Preventivnih programov za
mlade Slovenije smo v ob-
dobju od 25. do 27. junija
2009 izpeljali dinamičen ta-
bor z naslovom Mladi po
poti zdravja in prijateljstva.
V t. i. Preventivnih progra-
mih za mlade Slovenija de-
luje 12 centrov Gorenjske in
Ljubljanske regije, med nji-
mi tudi Mladinski center Tr-
žič. V naše programe vklju-
čujemo otroke in mladostni-
ke, ki izhajajo iz socialno-
materialno ogroženih dru-
žin, v katerih so neposredno
soočeni z različnimi psiho-
socialnimi stiskami in teža-
vami. Zaradi takšnega vsak-
danjega življenja jim znotraj
programa omogočimo po-
sebna doživetja, ki jih običaj-
no niso deležni v vsakda-
njem življenju in jim s tem
pripomoremo k dvigu kvali-
tete preživljanja prostega

časa ter bivanja. Našo pot
smo začeli v četrtek, 25. ju-
nija 2009, ob 9. uri v Ljub-
ljani na železniški postaji,
od koder smo se z vlakom
odpeljali do Kopra. Po priho-
du v Koper smo začeli s hojo
proti morju. V Izoli smo si
privoščili kopanje ter prvo
noč prenočili v dveh voja-
ških šotorih v kampu Belve-

dere nad Izolo. Drugi dan
smo po zajtrku nadaljevali
pot do Portoroža, kjer smo
se kopali že na poti v Fiesi.
Ob prihodu v Portorož smo
si ogledali ladijski simulator
na Srednji pomorski šoli Por-
torož, v njihovi telovadnici
pa smo tudi prenočili. Zad-
nji dan smo si po zajtrku
ogledali Sečoveljske soline

in se še zadnjič vrgli v mor-
je. Pot smo zaključili v Ko-
pru, kjer smo se vkrcali na
vlak in se odpeljali do Ljub-
ljane. Otrokom in mlados-
tnikom smo pričarali nepo-
zabne trenutke, kar smo vi-
deli tudi na njihovih obra-
zih. Zahvala za izvedbo leto-
vanja gre tudi našim sofi-
nancerjem in donatorjem. 

Mladi po poti zdravja in prijateljstva
Na tridnevni pohod po slovenski obali se je podalo štirideset mladih s spremljevalci. Med njimi so
bili tudi otroci iz Tržiča.

Kam na dopust
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Smiljana Perko: "Dopusta nimam veliko, ker
sem zasebna šivilja. Ko sem prosta, grem rada v
hribe, zlasti na planine blizu Podljubelja. Kak
dan se peljem do slovenskega morja. Letos sem
že bila pri Strunjanu; upam še na ponovitev."

Jernej Koblar: "Žena Andreja, sinova Tjuš in 
Tinus ter jaz gremo radi že maja ali junija na
morje, včasih kam dalj. Letos smo bili na Krku,
kjer je bilo odlično. Tja bomo šli še enkrat 
avgusta. Sobote in nedelje so za izlete v hribe."

Mija in Stanislav Kemperle: "Rada imava aktiven
dopust. Bila sva na več vrhovih v Karavankah in
Julijcih. Kolesarila sva po Gorenjski in do Sv.
Višarij. Kolesa bova vzela na izlet po Prekmurju,
nekaj dni pa bova kolesarila v Istri."

Anton Lavtar: "Vodim izlete pri Planinskem
društvu Križe. Ob koncu tedna sem večkrat v
gorah. Z ženo bova šla jeseni za nekaj dni v
toplice. Letos sva več doma, ker je hči Lidija dobila
dvojčka. Hči Nataša zida hišo in rabi pomoč."
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Poletne Prireditve

Petra Hladnik

Prvi del letošnjih prireditev
je že za nami, s tem pa Iz-
birno tekmovanje za Marti-
na Krpana, koncert Noč 
je mlada '09 ter koncerti
vokalnega ansambla Per-
petuum Jazzile, učencev
Glasbene šole Tržič in hiš-
nega ansambla Avsenik,
poleg tega pa še Rifletov Šu-
štar, monokomedija, in 1.
svetovni festival bržol. Ne
pozabimo otroških matinej
s prigodami Pike Nogavič-
ke, Sneguljčico malo dru-
gače, Ježkom Pikcem in 
Grdim račkom. Muhasto
vreme nas je nekajkrat pre-
gnalo v varno zavetje Kul-
turnega centra Tržič, kljub
dežju pa je Rifle svojega Šu-
štarja profesionalno izpeljal
v atriju Občine Tržič, z dež-
nikom v roki. V kulturnem
centru so tako "Perpetuum-
ci" kot Avseniki spravili 
občinstvo na noge, učenci
glasbene šole pa znova nav-
dušili s svojim znanjem. 

Tržiške poletne prireditve 
Že enajsto leto zapored se skozi poletne mesece, v organizaciji Občine Tržič, odvijajo Tržiške poletne
prireditve. Staro mestno jedro postane živahno in zaživi v vsem svojem sijaju.

Dogodki v avgustu

Sobota, 15. avgusta, ob 10. uri v atriju Občine Tržič 

Delavnica: USTVARJAMO S KAMNI 
IZ TRŽIŠKE BISTRICE
Dovžanova soteska ni zanimiva samo kot naravni spomenik
in učilnica na prostem. Iz kamna in peska, ki ju je nanesla
reka, lahko ustvarimo tudi privlačne slike, broške, mozaike ...
Na delavnici boste poleg zanimivih informacij o soteski 
lahko ustvarjali tudi iz kamnov iz njenega naročja.

Sobota, 15. avgusta, ob 20.30 v cerkvi Marijinega oznanjenja

KONCERT KLASIČNE GLASBE
Na koncertu se nam bodo predstavili Robert Bone, študent
Akademije za glasbo v Ljubljani s klarinetom, Jan Učnik 
in Gašper Primožič, oba študenta oddelka za koncertno 
harmoniko na Glasbenem konservatoriju v Celovcu pri 
priznanem profesorju mag. Romanu Pechmannu. 

Nedelja, 16. avgusta, ob 19. uri na Letnem kopališču Tržič 

XI. TRŽIŠKE IGRE VESELJA IN SMEHA
Že enajstič se bodo v zabavno-športnih igrah v vodi in na
kopnem pomerile ekipe gorenjskih občin. Prvo mesto z leta
2008 brani ekipa Poskočni krompirčki iz Naklega.

Petek, 21. avgusta, ob 19. uri v atriju Občine Tržič

KONCERT ANSAMBLA MODRIJANI
Modrijani so štiričlanska fantovska glasbena zasedba, ki že
sedem let intenzivno ustvarja na področju narodnozabavne
glasbe, z a capella prepevanjem pa ohranjajo tudi slovensko
ljudsko glasbeno izročilo. Prepoznavni so predvsem po 
štiriglasnem petju in izrednem liričnem tenorju Roka Švaba.
VSTOPNINA: 5,00 EUR 

Sobota, 22. avgusta, ob 10. uri v atriju Občine Tržič 

Glasbeno gledališče Melite Osojnik: 
SONCE GRE NA POTEP 
Sonce se nekega večera odloči, do to noč ne bo šlo za goro.
Saj sploh ni zaspano, ljudje pa tako in tako preveč spijo.
Raje se bo šlo potepat in opazovat, kaj se dogaja po svetu,
če za dnevom ne pride noč, ampak še en dan.

Sobota, 22. avgusta, ob 19. uri v atriju Občine Tržič

KPD Stane Petrovič Hajdina: 
Monokomedija ČISTILKA MARIJA
Čistilka Marija je preprosta ženska, rojena v Halozah, ki jo
življenje popelje v svet zaradi preživetja in boljšega zaslužka.
Na svoji poti doživi marsikaj: različne krivice, izgubo službe
in moža ... Življenjske preizkušnje so jo zaznamovale na 
poseben, a hkrati tudi komičen način. VSTOPNINA: 5,00 EUR 

Petek, 28. avgusta, ob 19. uri v atriju Občine Tržič

KD Kruh Križe: ČAJ ZA DVE 
Dom za ostarele. Nihče noče tja, toda to vse bolj postaja 
zadnja možnost za mnoge. Domači so še vsi v službah, moči pa
so opešale. Pogosto se izkaže, da se življenje nadaljuje tudi v
domu, sklenejo se nova poznanstva in ljubezni. Upokojena 
igralka Jasmina iz solidarnosti sprejme v svojo sobo, za katero
dodatno plačuje, kmečko žensko, gospo Angelo Bračko. Kako
se bosta ujeli umetniška prefinjenost in sveta preproščina? 

Sobota, 29. avgusta, ob 10. uri v atriju Občine Tržič 

Gledališče Bičikleta: CIPITIO - DEČEK IZ DŽUNGLE 
Cipitio je deček džungle, ki nikoli ne odraste. Je kuštrav, veder
in navihan fantič, nikoli siten ali žalosten. Živi v gozdu ob reki,
žvižga kot ptiček in če ga otroci zaslišijo, ga poiščejo, da bi se
z njim igrali. Odraslih pa se izogiba, ker ga ne razumejo.

Sobota, 29. avgusta, ob 19. uri na športnem igrišču OŠ Križe

VORNK SUMMER FESTIVAL
Na poletnem glasbenem festivalu se nam bodo prestavile
rock in punk skupine Bad religion (cover band), Crazedfarmes,
Špilfrderbr, Paraziti p. 13, Bonus, Ciklon B, Get late.

Sobota, 12. septembra, ob 16. uri v kampu Tominčev slap v Podljubelju

TD Podljubelj: PASTIRSKI DAN
Poleg prikaza tradicionalnih kmečkih opravil boste lahko po-
kusili tudi stare kmečke jedi, se pomerili v zabavnih pastir-
skih igrah in izbirali v pestri ponudbi na stojnicah. Poskrb-
ljeno bo prav za vse generacije. Po koncu programa bo 
sledilo še družabno srečanje z ansamblom Veseli Gorenjci. 

Podhod Občine Tržič je bil premajhen za vse ljubitelje prigod Pike Nogavičke,
ki jih je odlično predstavila Dramska skupina razredne stopnje OŠ Tržič.

Hišni ansambel Avsenik nikoli ne razočara z izvedbo lepih in nepozabnih skladb bratov Avsenik, 
v Kulturnem centru Tržič pa bi se sicer našel prostor za še več obiskovalcev.

Kulturni center je pokal po šivih in prav vsi so 
uživali ob izvrstnih glasovih jazzovskega zbora
Perpetuum Jazzile in se celo naučili enega od ritmov,
ki jih skozi celoten koncert izvaja njihov "beatbox".

Prva v vrsti Tržiških po-
letnih prireditev 2009
je postregla z obilico
mišic in zanimivih pre-
izkušenj za najmočnejše
Slovence. Kot najmočnej-
ši se je dokazal Andrej
Ušlakar iz Predoselj pri
Kranju.

Poklic šuštarja je lahko še kako vznemirljiv in 
nedvomno je v Tržiču, mestu z bogato čevljarsko
oz. šuštarsko tradicijo, Janez Hočevar - Rifle našel
pravo občinstvo, čeprav nam jo je zagodlo vreme.
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Modro je zavarovati vse, kar vam je pri srcu. Če to lahko storite hitro in pre-
prosto, toliko bolje. Dom AS, najsodobnejše premoženjsko zavarovanje, vam 
olajša celoten postopek, saj lahko z eno samo polico zavarujete stanovanjski 
objekt s premičninami, kmetijsko poslopje, družinske člane, živali, gospodinj-
ske aparate, glasbila in še kaj.

Ob sklenitvi zavarovanja boste brezplačno prejeli še Stanovanjsko asistenco 
CORIS, ki vam 24 ur na dan zagotavlja hitro in učinkovito pomoč v nujnih 
primerih. Preprosto splača se imeti vse na eni polici, saj je s premoženjskim 
zavarovanjem Dom AS vse veliko pregledneje zavarovano, vi pa ste lahko brez 
skrbi. Tudi če vas doleti morebitna nezgoda.

Vse na eni polici
Dom AS, najsodobnejše premoženjsko zavarovanje za dom in družino

Vse na eni policiVse na eni policiVse na eni polici

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

Jelena Justin

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov
+ poštnina

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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V zadnjem mesecu so v
organizaciji regijske koordi-
nacije za preprečevanje na-
silja v družini in centrov za
socialno delo na območju
Gorenjske potekali strokov-
ni posveti o preprečevanju
nasilja v družini. Sodelovalo
je 152 predstavnikov centrov
za socialno delo, policije, to-
žilstva, šolstva, zdravstva in
nevladnih organizacij. Po-
sveti so bili namenjeni
predstavitvi koncepta dela
in medinstitucionalnega so-
delovanja v skladu z lani
sprejetim Zakonom o pre-
prečevanju nasilja v družini
ter na podlagi tega zakona
pred kratkim sprejetim Pra-
vilnikom o sodelovanju
organov ter o delovanju
centrov za socialno delo,
multidisciplinarnih timov
in regijskih služb pri obra-
vnavi nasilja v družini. Ve-
lik odziv in aktivno sodelo-
vanje predstavnikov vseh

služb, ki se vključujejo v ob-
ravnavo nasilja v družini,
kaže na interes in priprav-
ljenost stroke, da se na tem
področju vzpostavi dobra
praksa dela. V vseh petih
Centrih za socialno delo na
območju Gorenjske je bilo v
letu 2008 278 obravnav na-
silja v družini, povprečno je
bilo v zadnjih treh letih 265

obravnav na leto. V zadnjih
letih se število obravnav po-
večuje, večina primerov na-
silja pa še vedno ostaja ne-
prijavljenega. V letu 2008
je interventna služba izve-
dla trideset intervencij zara-
di nasilja v družini. Cilj Za-
kona o preprečevanju nasi-
lja v družini je zagotoviti, da
se vse pristojne službe na

zaznane primere nasilja v
družini hitro in strokovno
odzovejo ter usklajeno delu-
jejo. Vse strokovne službe
in organizacije so o zazna-
nih primerih nasilja v dru-
žini dolžne obvestiti krajev-
ni center za socialno delo.
Pomoč je usmerjena v zago-
tavljanje varnosti žrtvi in
preprečevanje nadaljnjega
nasilja. Poudarek je tudi na
strokovnem delu s povzroči-
telji nasilja. Na posvetih je
bilo izpostavljeno, da bo po-
trebno na osnovi dopolnje-
nih zakonskih podlag na
področju obravnave nasilja
nadaljnje napore usmeriti v
oblikovanje učinkovitih str-
okovnih pristopov in metod
dela. Enako pomemben pa
je človeški odnos in zavze-
tost tistih, ki nudijo pomoč
žrtvam nasilja v družini - s
temi besedami je zaključila
posvet regijska koordinator-
ka za obravnavo nasilja Go-
renjske regije mag. Alek-
sandra Ogrin.

Preprečevanje nasilja 
v družini 
Zadnjega od petih regiskih posvetov o nasilju v družini je gostil Center za socialno delo Tržič.

PE Kranj, Kidričeva cesta 2, 4000 Kranj, 
T: 04/28 170 00, F: 04/28 170 10
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Kultura

Stojan Saje

Križe - Prebivalci vasi Križe
in okoliških naselij so željni
dobrih gledaliških predstav,
še posebno s humoristično
vsebino. To potrjuje dober
obisk na prireditvi Vikend
smeha, ki jo je letos že četr-
tič organiziralo Kulturno
društvo Kruh Križe. Kot je
povedal predsednik društva
Slavko Bohinc, so jim pri iz-

vedbi tega večdnevnega dru-
ženja igralcev z občinstvom
priskočili na pomoč Območ-
na izpostava Javnega sklada
za kulturne dejavnosti Tržič,
Občina Tržič in Krajevna
skupnost Križe. Junijsko
vreme jim sicer ni bilo naj-
bolj naklonjeno. Zato so
imeli prvi dve predstavi v
dvorani kulturnega doma, v
petek, soboto in nedeljo pa
so se igre odvijale na pro-
stem.
V četrtek zvečer sta se prva
predstavila publiki igralca
skupine Smeh pri Mladin-
skem gledališču Tržič. Mari-
na Bohinc in Janez Kikel sta
nastopila v enodejanki Ro-
berta Andersona Jaz sem
Branko. Senilni par se je
spominjal nekdanjih dni in
doživetij s prejšnjimi zakon-
skimi partnerji. Ob tem je
vztrajno mešal imena in
drug drugemu očital pozab-
ljivost, kar je zabavalo gle-
dalce. David Ahačič in Kle-
men Božnik iz domačega

društva sta uprizorila poli-
tično satiro Prikrita opolz-
kost vsakdana s podnaslo-
vom Na klopci brez gat, ki jo
je napisal Marko Antonio de
la Parra. Prvi je poosebljal
znanega slovenskega zdrav-
nika Janeza Ruglja, drugi pa
politika Zmaga Jelinčiča.
Glavna tema njunega dialo-
ga je temeljila na izpovedi
spolno sprevrženih oseb.
V petek je gostovalo v Kri-

žah Kulturno društvo Pirni-
če. Deseterica igralk in igral-
cev je zaigrala komedijo Tri-
je vaški svetniki, ki jo je na-
pisal in režiral Peter Milita-
rev. V vlogi župana, ki je
tudi predsednik Društva za
dvig čednosti in morale, je
nastopil Rastko Tepina iz
Kranja. V soboto je Kultur-
no društvo Kruh ponovilo
komedijo Toneta Partljiča
Čaj za dve. V zabavni zgod-
bi, ki se dogaja v domu za
ostarele, so nastopili Dragi
Heijden Bajt, Jana Mirt Kus,
Roman Teran, Tereza Go-
sar, Marija Močnik in David
Ahačič, igro pa je režirala
Marinka Kenk Tomazin.
Nedeljski večer je zaokrožilo
gostovanje Kulturnega druš-
tva Bohinjska Bela. Igro Ge-
orgesa Feydeaua Poroka
Štefana Vampiča, ki jo je re-
žirala Bernarda Gašperčič,
je uprizorila zasedba deve-
tih igralk in igralcev. Občin-
stvo je nasmejala z zmeda-
mi na poročnem uradu.

Vikend smeha 
v Križah
Kulturno društvo Kruh je pripravilo že četrto 
prireditev Vikend smeha. Poleg domačih 
igralskih zasedb so nastopili gostje iz Pirnič in 
z Bohinjske Bele.

Marina Bohinc in Janez Kikel v predstavi Jaz sem Branko

Klemen Božnik in David Ahačič na klopci, a ne brez ”gat”

Stojan Saje

Tržič - Mesto Tržič ima dol-
go glasbeno tradicijo. Znano
je po Pihalnem orkestru Tr-
žič, v katerem danes igra
mnogo mladih glasbenikov.
Vsi so se naučili teorije glasbe
in igranja izbranih glasbil v
Glasbeni šoli Tržič, ki bo pri-
hodnje leto praznovala že
šestdeset let uspešnega delo-
vanja. V minulem šolskem
letu je obiskovalo pouk v od-
delkih različnih glasbil 172
mladih. Začetnike so pouče-
vali v dveh oddelkih male
glasbene šole. Zanimivo je,
da je zanimanje mladih za
pouk glasbe še precej večje.
Ker tržiška glasbena šola
nima dovolj prostora, so mo-
rali zavrniti približno polovi-
co prijavljenih kandidatov.
"V šoli imamo okrog petnajst
pedagogov, ki so znani po
kvalitetnem delu z mladimi.
Pri profesorju Marjanu Bone-
tu je letos končal šesti razred
pozavne Jaša Veselinovič, ki
je opravil javni izpit z odliko.
Vsi oddelki predstavijo svoje
delo na Letnem koncertu, ki
ga pripravljajo celo leto. Pro-
gram sestavimo posebej za ta
namen. Letos je nastop obo-
gatila nova zasedba, godalni
orkester s solisti. Najbolj šte-
vilno zasedbo ima Šolski za-
bavni orkester. V njem se vsa-
ko leto pridruži že izkušenim
članom nekaj novih glasbeni-
kov. Veliko mladih sodeluje v

raznih glasbenih skupinah,
še več pa jih igra v Pihalnem
orkestru Tržič. To je osnov-
no poslanstvo Glasbene šole
Tržič," je povedal ravnatelj
Andrej Puhar pred koncer-
tom v Kulturnem centru Tr-
žič 24. junija. Občinstvo je
seznanil, da na nastopu
manjka samo orkester har-
monik. Z veseljem je dodal,
da bodo jeseni pri njih zače-
li tudi s poučevanjem vio-
lončela.
Direktor občinske uprave
Drago Zadnikar je poudaril
pomembnost vloge, ki jo
ima Glasbena šola Tržič pri

vzgoji mladine. Nekateri na-
daljujejo šolanje na srednji
glasbeni šoli ali celo na glas-
beni akademiji. Številni
uspehi tržiških glasbenikov
potrjujejo dobro delo kolek-
tiva, ki ga ovira predvsem
prostorska stiska. Žal ni
ustreznih prostorov, kamor
bi lahko preselili Ljudsko
univerzo. To bo ena pred-
nostnih nalog Občine Tržič
v prihodnosti. Za uspehe je
šoli čestital tudi Bojan Vese-
linovič, ki je povezoval skrb-
no izbran program.
V kvartetu flavt, katerega
mentorica je Andreja Po-

gačnik, so se predstavile
Ajda Remškar, Uršula Gor-
janc, Nina Seifert in Eva
Kryštufek ob spremljavi ki-
tar. Godalni orkester, ki ga
vodi Hermina Matjašič, je
zaigral dve klasični skladbi
in balado; v Schubertovi
skladbi je zapela solistka
Špela Srečnik. Z živahnejšo
glasbo sta ogrela publiko D'
BEND in Dixieband; prve-
mu je mentor Mitja Perko,
drugemu pa Martina Puhar.
Šolski zabavni orkester, ki
ga vodi Primož Ahačič, je
moral pet skladb s progra-
ma obogatiti še z dodatkom.

Glasbeniki, 
ki veliko obetajo
Glasbena šola Tržič vsako leto pripravi letni koncert, na katerem se predstavijo sedanji in nekdanji
učenci. Letošnji nastop je ponudil občinstvu obilo glasbenih užitkov.

Marjeta Kokalj

Leše - Za likovnike pri Zvezi
paraplegikov Slovenije lah-
ko trdimo, da so aktivni. Na
likovnih delavnicah jih vse
leto izpopolnjujeta mentorja
Rass Causevig in Jože Poto-
kar. Prirejajo tudi številne sa-
mostojne in skupinske raz-
stave. Ponavadi organizirajo
likovne delavnice v društve-
nih prostorih ali po raznih
slovenskih krajih. Letos so
gostovali v Tolminskih kori-
tih, Obrhu pri Cerknici, Se-
miču, Novem mestu, Pacugu
nad Sečovljami in Zagrebu.
Na dan državnosti so se že
četrtič zbrali na domačiji Bo-
risa Štera v Lešah. Boris je
namreč referent za kulturo
pri Zvezi paraplegikov Slove-
nije, ki združuje okrog tisoč
sto članov. Je tudi navdušen
slikar, zato je rad sprejel čla-
ne društva iz Maribora, Slo-

venske Bistrice, Kopra, Po-
stojne, Pivke, Ljubljane, Ko-
čevja, Škofje Loke, Kranja in
Tržiča. Med likovnimi umet-
niki so tudi slikarji, ki zaradi
svoje invalidnosti slikajo z
usti ali nogami. Mentor Jože
Potokar iz Trbovelj jih je po-
učeval, kako slikati v različnih
tehnikah. Proti večeru so pro-
slavili rojstni dan naše države
s kulturnim programom. S
plesi so navdušile mlade do-
mačinke Ana, Nina, Vesna,
Sara, Suzana in Nežka iz
plesne skupine Sahar, ki jo
vodi Iris Šober. Svoj nastop
so morale večkrat ponoviti.
Nastopil je še mešani pevski
zbor Dobrča, ki ga vodi Stane
Bitežnik. Zapel je več narod-
nih pesmi. Eno si je zaslužil
vsestranski kulturni ustvarja-
lec Benjamin Žnidaršič za
50-letnico.
Likovnike je med delom obis-
kal član uprave Mercatorja

Peter Zavrl, ki si je s soprogo
ogledal tudi kulturni pro-
gram. Da je prireditev uspe-
la, sta v prvi vrsti zaslužna
gostitelja Ana in Boris Šter.
Pri pogostitvi obiskovalcev so
pomagale domačinke Mojca
Razinger, Liljana Papler in

Mojca Krč. Za pomoč so hva-
ležni tudi spremljevalkam in-
validov in gasilcem iz Leš.
Prireditev so podprli Javni
sklad za kulturne dejavnosti
RS, Društvo paraplegikov Go-
renjske, Mercator malopro-
daja in Občina Tržič.

Četrtič gostili invalidne slikarje
Na domu Borisa Štera so imeli likovno delavnico člani Zveze paraplegikov Slovenije. Kulturni 
program za državni praznik.
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Nekateri slikarji zaradi svoje invalidnosti slikajo z usti.

Prvič se je predstavil Godalni orkester, ob katerem je zapela Špela Srečnik.
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Simon Šubic

Bistrica pri Tržiču - Članice
Balinarskega kluba Bistrica
so v drugi državni ligi po še-
stih krogih na tretjem mestu s
po tremi porazi in zmagami,
do konca pa imajo še dva kro-
ga. Njihova članska ekipa v 1.
državni ligi trenutno zaseda
drugo mesto. 
"Balinarke so letos lepo napre-
dovale, saj so se doslej uvrstile
še na vsa državna prvenstva.
Eva Hervol je bila tako med po-
sameznicami deseta, skupaj z
Moniko Gros pa osma v dvoji-
cah. Jeseni sta na vrsti še držav-
ni prvenstvi v natančnem in hi-
trostnem zbijanju, ki ju bomo
20. septembra organizirali na
našem balinišču, že konec av-
gusta pa bo v novi dvorani v
Rogaški Slatini tudi finale dr-
žavnega prvenstva v igri v
krog," je razložil Brane Hervol,
predsednik BK Bistrica in vod-
ja ženske ekipe, občasno pa še
vedno odigra kakšno igro za
člansko ekipo. 
Na bistriškem balinišču so si-
cer letos poleg ligaških tekem
izpeljali še nekaj drugih žen-

skih tekmovanj. Aprila so orga-
nizirali polfinale in finale go-
renjskega prvenstva članic po-
samezno. Na finalnem turnir-
ju, na katerem je nastopilo
osem igralk, so sodelovale tudi
tri domače igralke, med njimi
pa je bila najuspešnejša Eva
Hervol, ki je postala gorenjska
prvakinja (v finalu je z 8:7 pre-
magala Mojco Kopač iz BK Mi-
lje). Dušanka Hervol je bila na
koncu šesta, Vida Srečnik pa
sedma. Konec junija je sledilo
še gorenjsko prvenstvo v krogu,
na katerem sta se za prvo me-
sto znova pomerili Eva Hervol

in Mojca Kopač, tokrat pa je
bila z 18:16 uspešnejša Kopače-
va. Druga igralka Bistrice Mo-
nika Gros je bila na koncu tret-
ja, v malem finalu je s 17:13 pre-
magala Lucijo Čož iz Milj. 
Bistriški klub je za krajevni
praznik organiziral tudi držav-
no prvenstvo v natančnem zbi-
janju za člane, na katerem je
zmagal Igor Istenič iz Krima
Ljubljana, drugi pa je bil David
Mohinski iz Kranja. "Na tem
državnem prvenstvu naši igral-
ci niso sodelovali, že naslednje
leto pa bo drugače. Letos na-
mreč člani igrajo zelo uspešno,
tako da so trenutno drugi v 1.
državni ligi, medtem ko smo
zadnji dve sezoni nastopanje v
tej ligi končali na sedmem me-
stu," je razložil Hervol. O pre-
bujenju bistriških igralcev do-
volj pove letošnja statistika, po
kateri je Rok Bešter šesti najko-
ristnejši igralec 1. lige, Matjaž
Švab in Dejan Hervol sta naj-
boljša hitrostni in natančni zbi-
jalec prve lige, Bistričani pa so
tudi najuspešnejši v igri trojk. 
Ali večja uspešnost članske
ekipe napoveduje tudi vnovič-
no igranje v super ligi? "Ne. V

klubu smo se odločili, da
bomo z ambicijami po vrnitvi v
super ligo počakali, dokler v
Ravnah ne zgradijo balinarske
dvorane, ki je pogoj za sodelo-
vanje v super ligi. Občina ob-
ljublja, da bo dvorana zgrajena
v dveh do treh letih. S tamkajš-
njim klubom Tržič se tudi do-
govarjamo, da bi tedaj sestavili
skupno ekipo, ki bo dovolj
konkurenčna ostalim superli-
gašem," je še pojasnil Hervol.
Balinarski klub Tržič sicer igra
v 2. državni ligi vzhod, kjer je
po štirinajstih odigranih kro-
gih na četrtem mestu.

V Bistrici letos 
uspešno balinajo
Letošnja sezona je za Balinarski klub Bistrica 
zaenkrat uspešnejša od prejšnje, ugotavlja
predsednik kluba Brane Hervol.

Kritina Kavčič

Po odmevni zmagi konec
maja le redki niso slišali
zanj. Kolesarstvo je njegov
šport že skoraj štirinajst let,
predan mu je s srcem in
dušo, kar kažejo tudi njego-
vi rezultati. Ukradli smo mu
pol ure od natrpanega urnika
treningov in tekem ter mu
zastavili nekaj vprašanj.

Katere svoje lastnosti bi izpo-
stavil kot tiste, ki so po-
membne zate kot kolesarja? 
"Prva taka lastnost je zagoto-
vo trma. Če kot kolesar nisi
trmast, ko si izmučen in te
pečejo noge, lahko samo od-
stopiš. Sem tudi nekompro-
misen - ko se dirka, se dirka.
In pogumen, glede na to, da
mi na startu dirke uspejo po-
begi, tako kot na dirki v Kra-
nju in na državnem prven-
stvu."

Na katere uspehe si najbolj
ponosen poleg zmage v Kra-
nju? 
"Lani sem bil državni prvak
v kategoriji mlajših članov,
kar mi leto prej ni uspelo.
Na dirki Giro delle Reggioni
v Italiji sem končal na tret-
jem mestu, Slovenci pa smo
zmagali tudi v pokalu naro-
dov, kjer sem ekipi sam pri-
boril največ točk."

Kaj pa ti v kolesarski karieri
predstavlja največji cilj? 
"Prvi cilj mi je priti med vr-
hunske profesionalce, v
neko tujo profesionalno eki-
po, kar sploh omogoča sode-

lovanje na velikih dirkah,
kot so Giro d'Italia, Tour De
France, dirka v Španiji, po
Švici, Nemčiji. Kolesarski
klub Sava nima pravice so-
delovati na teh dirkah, ker
po predpisih Mednarodne
kolesarske zveze spadamo v
3. rang profesionalcev, sode-
lujejo pa le klubi 1. ranga,
pogojno 2."

Kaj misliš o dopingu v pro-
fesionalnem kolesarstvu? 
"Za kolesarje pravijo, da se
vsi dopingirajo in tako mne-
nje mi ni všeč. Sam sem
zdaj v članski kategoriji peto
leto in sem imel v tem času
že vsaj 40 doping kontrol.
Če bi karkoli jemal, bi se ta-

koj videlo in vseh kolesarjev
se ne da metati v isti koš."

So tvojo kariero že zazna-
movale kakšne večje po-
škodbe? 
"Prvo leto med člani sem si
pri padcu zlomil obe roki. V
času okrevanja sem se učil
in naredil maturo, zato se
nisem preveč obremenjeval.
Tudi lani me je zaznamova-
la poškodba, imel sem teža-
ve, ki so izhajale iz hrbta.
Zdravniki dolgo niso vedeli,
kaj mi je, kar je najhuje, saj
se tako ne moreš posvetiti
rehabilitaciji."

Pa življenje poleg kolesar-
stva? 

"V času sezone sem zelo
malo doma in časa za drugo
skoraj ni. Glede šole: končal
sem gimnazijo in se vpisal na
fakulteto. Dokler se niso za-
čele dirke, je še šlo, potem pa
sem izgubil preveč obveznih
vaj in predavanj, zato sem se
odločil posvetiti kolesarstvu,
saj je bilo to prvo leto med
člani in sem se začel res iz-
boljševati. Da bi pa delal obo-
je polovično, ni bil moj cilj."

Vsi Tržičani Gašperju Šva-
bu čestitamo za nedavne
uspehe in mu želimo tudi 
v prihodnosti kar najuspeš-
nejšo kolesarsko pot, na 
kateri ga z veseljem sprem-
ljamo.

Zmagovalec 
Velike nagrade Kranja 
Tržičan Gašper Švab je zmagal na dirki po Kranju in se uvrstil na peto mesto na Tekmi po Sloveniji. 

Biserka Drinovec

Športna zveza Tržič že vrsto let
organizira različne športne ak-
tivnosti tako med poletnimi,
kot tudi med zimskimi počitni-
cami, kot so: poletni likovno-
športno-jezikovni tabor, aktivni
tedni športa, plavalni tečaji in
plavalni tedni, ter zimski teden
športa, ki mlade privabijo izza
štirih sten domače dnevne sobe
in jih popeljejo v naravo. 

Aktivni teden športa je name-
njen otrokom od 6. do 14. leta
starosti, način aktivnosti pa se
prilagaja starosti in sposobno-
stim skupine.
Koordinatorka vseh aktivnost
je sekretarka Športne zveze
Tržič Biserka Drinovec, ki vsa-
ko leto tudi uspešno pridobi
dodatna sredstva od Fundacije
za šport in Ministrstva za šol-
stvo in šport. Zato je ponudba
lahko iz leta v leto boljša in

raznolika. Prav tako pa ji pri
vseh aktivnosti, ki jih ni malo,
pomaga tudi lokalna skup-
nost. 
Marsikdo se sprašuje, kaj se v
aktivnih tednih športa mladim
dogaja? Odgovor sam se skri-
va že v samem imenu aktivno-
sti, na kratko bi lahko rekli vse
v povezavi s športom. Pred OŠ
Tržič se otroci lahko pomerijo
v lokostrelstvu, igrah z žogo,
kot so denimo odbojka, košar-
ka, nogomet in med dvema
ognjema. Pod budnim oče-
som mentorjev se odpravijo s
kolesom v Križe, kjer so jim
na voljo igrišča za tenis, tisti
malo bolj vztrajni pa se s kole-
som odpravijo v Kranj, kjer si
privoščijo sladoled. Na aktivni
teden športa pa včasih povabi-
mo tudi znane športnike, letos
nas je obiskal Jure Markič, ki
otroke uči osnove rock&rola in
brake danca. Tržič obdaja ne-
šteto lepih vrhov in pravi greh
bi bil, če otrok vsaj en dan ne
bi peljali na izlet na enega iz-

med njih. Seveda pa je v gorah
skritih kar precej nevarnosti,
zato se z nami na pot odpravi
tudi izkušena gorska vodnica
Olga Rener, ki poskrbi, da se
skupina v dolino vrne v enem
kosu. Letos smo se odpravili
do Doma pod Storžičem, kjer
so nas postregli z okusnimi si-
rovimi štruklji, tako da smo se
siti in polni energije odpravili
nazaj v dolino. Zadnji dan je
ponavadi namenjen uživanju
v vodi in na soncu, zato obišče-
mo letno kopališče Tržič in
celo dopoldne uživamo v rado-
stih, ki jih ponuja bazen.
V terminu od 10. do 14. avgu-
sta 2009 bomo organizirali še
en aktiven teden športa, 11. av-
gusta 2009 pa ob 15.30 šport-
ni popoldan za otroke, kjer se
bodo otroci zabavali ob različ-
ni vodnih igrah. Ob 17. uri pa
je na programu Odprto občin-
sko prvenstvo v plavanju za
vse starostne kategorije. Po-
drobnosti naše ponudbe naj-
dete na spletni strani
www.sztrzic.si ali pokličite na
gsm 051/354-064 in z vese-
ljem vam bomo odgovorili na
vsa vaša vprašanja. 
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Športne aktivnosti v Tržiču

Žensko balinanje je v Bistrici v vzponu. 

Člani so letos uspešnejši od prejšnjih sezon.
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Razvedrilo, oglasi

Brez napora nad odvečne centimetre

Pred tretmajem Po štirih tretmajih
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”Sem ena izmed mnogih žensk, ki se ne-
nehno trudi zmanjšati kilograme in iz-
boljšati videz. V času sodobne tehnike
nas sicer kar preplavljajo različni pripo-
močki in preparati za zmanjšanje telesne
teže, a sama kljub veliki izbiri še nisem
odkrila, kako brez velikega napora izgu-
biti centimetre tam, kjer najbolj motijo.
Dokler nisem odkrila kavitacije - odprave
maščobnih blazinic brez bolečin in preti-
ranega napora,” je povedala Ana, ena od
prvih strank novega salona CAVITÉ v Ra-
dovljici. 
Kavitacija je metoda, ki s pomočjo najso-
dobnejše ultrazvočne tehnologije omo-

goča koncentracijo energije na točno do-
ločeni globini v tkivu, kar zagotavlja se-
lektivno razbitje maščobnih celic v pod-
kožju. Površina kože, žile, živci in mišice
pri tem ostanejo nedotaknjeni. Maščoba
iz razbitih maščobnih celic se razlije v
medcelično tekočino, od tam pa se po
povsem naravni poti izloči iz telesa.
”Kot so mi obljubili v salonu, so bili rezul-
tati vidni že po prvem posegu, po štirih 
obiskih v salonu pa nosim za celo konfek-
cijsko številko manjša oblačila. Če ob te-
rapiji pazite še na prehrano in potrebno 
gibanje, je uspeh stoodstotno zagotov-
ljen,” je navdušena Ana.

Salon CAVITÉ v Radovljici je prvi na 
Gorenjskem, kjer so začeli kavitacijo. Na
terapijo, ki je idealna rešitev za vse, ki 
želite izboljšati svoj videz, a se nočete 
ali ne morete odločiti za kirurški poseg, 
se vam tako ni več potrebno odpraviti v
prestolnico. 

Vodja salona Ženja Petrič priporoča
vsaj dva obiska in obljublja sodobno,
strokovno in temeljito ter obenem
sproščujočo izkušnjo vsem, ki si želite
hitro, varno in učinkovito preoblikovati
telo.
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Ana Hartman

Vaška godba za dobro voljo
občinstva na različnih prire-
ditvah, obletnicah in ohcetih
skrbi že osemnajst let. In
kako je tedaj nastala? "Poseb-
ne pobude ni bilo. Večina nas
je članov Pihalnega orkestra
Tržič, znotraj katerega smo
že pred nastankom Vaške
godbe imeli sekcijo glasbeni-
kov, ki smo izvajali ne le kon-
certno glasbo pihalnih orkes-
trov, pač pa smo na nekaterih
zabavah stopili skupaj in ne-
kaj skladb urezali po svoje. A
ker to ni bilo zadosti, smo
nato poiskali še harmonikarja
in kitarista," se spominja vod-
ja Vaške godbe Branko Sajo-
vic (trobenta, vokal). Poleg
njega zasedbo sestavljajo še
Zvone Štular (harmonika),
Vid Meglič (klarinet, vokal),
Jože Praprotnik (bariton, vo-

kal), Edo Lorenčič (pozavna)
in Marjan Veternik (kitara,
vokal). Vsi prihajajo iz vasi v
občini Tržič, od tod pa tudi
ime Vaška godba. 
Osredotočeni so na slovensko
narodnozabavno glasbo, naj-
več preigravajo skladbe legen-
darnih Avsenikov, Štirih ko-
vačev, Alpskega kvinteta ...
Lastnih pesmi nimajo, saj bi
to po besedah Sajovica zahte-
valo ogromno dodatnega
časa, ki pa ga jim ob službah
in natrpanih delavnikih pri-
manjkuje. Vaj niso imeli že
deset let, a razloga za to ne
gre iskati v pomanjkanju
časa. "Ker nas je večina čla-
nov pihalnega orkestra, že
tam dobimo osnovno kondi-
cijo za igranje in se uskladi-
mo, tako da se nam ni treba
posebej pripravljati. Naštudi-
ranega programa imamo za
pet ur aktivnega igranja, če pa

slišimo kakšno novo pesem,
pa imamo vsi toliko posluha,
da jo nekajkrat poslušamo in
nato zelo hitro zaigramo," je
razložil.
Največ nastopov imajo v do-
mačem kraju, že tradicional-
no zabavajo obiskovalce na
kresovanju na predvečer pr-
vega maja v Kovorju. In kate-
rega nastopa se najraje spo-
minjajo? "Težko rečem. Vsak
nastop ima svojo draž in ti
ostane v spominu, četudi ig-
raš samo za prijatelje in ne
pred 200, 300 ljudmi. Za nas
je nastop uspešen, ko vidimo,
da se publika zabava in je za-
dovoljna. Smo pa nekoč igra-
li tudi v atriju občine, ki je bil
polno zaseden, dvakrat tudi v
polni nekdanji tržiški kino-
dvorani ...," se spominja Sajo-
vic. Posebnih načrtov za pri-
hodnost nimajo, želijo pa si,
da bi jih glasba še dolgo pove-

zovala in da bi s svojimi 
nastopi čim dlje razveseljeva-
li ljubitelje narodnozabavne
glasbe.

Že deset let brez vaje
"Naše največje zadovoljstvo je videti občinstvo, ki se zabava in je zadovoljno," pravi Branko 
Sajovic, vodja Vaške godbe.

Vodja Vaške godbe Branko
Sajovic I Foto: Ana Hartman

Člani Vaške godbe igrajo narodnozabavno glasbo, predvsem skladbe legendarnih Avsenikov, Štirih kovačev, Alpskega
kvinteta ... I Foto: Stojan Saje
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Sobota, avgusta - ob 6. uri izpred 
Osnovne šole Tržič
Planinski izlet: Visoka Rateška Ponca

Planinsko društvo Tržič
- ob 19. uri pred gasilskim domom v Kovorju
Vrtna veselica z ansamblom Zlati zvoki in humoristom Marjanom
Šarcem PGD Kovor

Nedelja, 9. avgusta - ob 11. uri pri spomeniku 
pod Storžičem
Dan spomina, spominska slovesnost

Občina Tržič, ZZB za vrednote NOB Tržič, KS Lom pod Storžičem in
veteranske organizacije

Od 10. do 14. avgusta - od 9. do 12. ure
Aktivni teden športa za otroke od 6 do 14 let

Športna zveza Tržič

Torek, 11. avgusta
- ob 16. uri na letnem kopališču Tržič

Odprto občinsko prvenstvo v plavanju
Športna zveza Tržič

Četrtek, 13. avgusta - ob 6. uri izpred OŠ Tržič

Planinski izlet: TRIGLAV (od 13. do 15. avgusta 2009)
Planinsko društvo Tržič

Petek, 21. avgusta - v Seničnem

Veseli večer pod vaško lipo
Krajevna skupnost Senično

Sobota, 22. avgusta 

Dvodnevni izlet v Karnijske Alpe
Planinsko društvo Križe 

Planinski izlet: Ovčji vrh
Planinsko društvo Tržič

Vaške igre 
Krajevna skupnost Senično - na igrišču v Seničnem

Nedelja, 23. avgusta - v Seničnem

Vaški semenj
TD Tržič in KS Senično

ob 10. uri v Jelendolu

XIX. TEK PO DOVŽANOVI SOTESKI
ŠD Jelendol-Dolina

MLADINSKI CENTER TRŽIČ V AVGUSTU 2009

Od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure
Ponedeljek, 10. avgusta; Beljenje Mladinskega centra I.
Torek, 11. avgusta; Beljenje Mladinskega centra II.
Sreda, 12. avgusta; Beljenje Mladinskega centra III.
Četrtek, 13. avgusta; Ustvarjalna delavnica; Podvodni svet
Petek, 14. avgusta; Družabna igra Activity
Ponedeljek, 17. avgusta; Ustvarjalna delavnica; Izdelovanje klobuka
Torek, 18. avgusta; Razne igre na igrišču
Sreda, 19. avgusta; Gospa Draga na obisku
Četrtek, 20. avgusta: Kulinarična delavnica
Petek, 21. avgusta; Dekliška delavnica
Ponedeljek, 24. avgusta; Ustvarjalna delavnica na prostem
Torek, 25. avgusta; Razne igre na igrišču
Sreda, 26. avgusta; Tekmovanje v računalniških igrah
Četrtek, 27. avgusta; Ustvarjalna delavnica; priprave na šolo
Petek, 28. avgusta; Gremo čofotat v tržiški bazen
Ponedeljek, 31. avgusta; Zaključek poletja in skupni piknik

Koledar prireditev avgust 2009

Vsako slovo je težko, 
najtežje pa je zadnje slovo 
od tistih, ki smo jih imeli radi 
in so bili vse življenje 
ali del življenja z nami ... 

Dovolite, da vam v KOMUNALI TRŽIČ v težkih

trenutkih stojimo ob strani, vas razbremenimo 

dodatnih skrbi ter poti. Za vas uredimo vse za 

pogrebno slovesnost: pomagamo vam izbrati

pogrebno opremo, naročimo vence, žalne 

šopke, fotografske storitve, pevce, uredimo 

dokumente ter vse ostalo v zvezi s 

pokopališkimi storitvami.

Za ureditev navedenega se lahko oglasimo 

na domu ali se vi oglasite v naših prostorih 

na Cerkveni ulici 10 v Tržiču.

Naša pogrebna služba je dosegljiva 

24 ur na dan, in sicer na telefonskih številkah 

04/5971 330 ali 031/503 871.

Več si lahko preberete na naši spletni strani

www.komunala-trzic.si.

FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE TRŽIČ V SEZONI
2009/2010 VPISUJE NOVE ČLANE V VSE STAROSTNE
SKUPINE (od 4. leta dalje)

Če tvoja želja je plesati,
s plesnimi koraki se igrati,
če z vrstniki se želiš družiti
in na odru nastopiti,
ali pa si le dan popestriti,
moraš k Folklorni skupini Karavanke zaviti.
S seboj pripelji še prijatelje,
da nam bo v večji druščini prijetneje!

Vpis bo potekal vsak petek v septembru od 18. do 19. ure v naših prostorih v pritličju na
Balosu 4. V svoje vrste vabimo zlasti fante, seveda pa tudi glasbenike, ki igrajo harmoniko, kla-
rinet, violino, kontrabas, orglice ... K udejstvovanju v skupini vabimo tudi starše naših plesalcev
in vse druge, ki se radi zavrtijo v ritmih ljudske glasbe.
Kot ste verjetno že sami opazili na eni od naših prireditev, se je v zadnjem letu zaradi precejš-
njega zanimanja staršev naših članov za aktivno udejstvovanje v naši skupini oblikovala še ena
skupina, SKUPINA STARŠEV NAŠIH PLESALCEV IN VSEH DRUGIH, KI SE RADI ZAVRTIJO V RITMU
LJUDSKE GLASBE. Tako bomo v letošnji sezoni vpisovali tudi generacije, ki smo jih v zadnjih letih
v društvu pogrešali. Starši so bili navdušeni. Vsi skupaj pa si želimo, da bi se nam pridružil še kdo.
Izkoristite to priložnost in naredite nekaj samo zase. Na enotedenskih vajah se bomo srečevali s
slovenskimi ljudskimi plesi in se imeli kar se da lepo.

Dodatne informacije dobite ob vpisu ali po telefonu: 051/332-787 (Saša Meglič).

Gorenjska Skrivnostna in lepa.

Gorenjska turistična zveza Kranj, Komisija za ocenjevanje krajev, Koroška c. 27, 4000 Kranj,
telefon: 04/20-10-500, E-naslov: gtz@siol.net, www.gorenjska.si

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA GORENJSKE
BALKONE IN OKNA 2009
Gorenjska turistična zveza tudi letos vabi k sodelovanju vse gojitelje, pridelovalce in 
ljubitelje gorenjskih nageljnov v projektu

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA GORENJSKE BALKONE IN OKNA v letu 2009.

Vsi, ki želite sodelovati na izboru najlepših nageljnov, nam pošljite na naslov: Gorenjska

turistična zveza, Koroška c. 27, 4000 Kranj fotografijo cvetočih nageljnov. Priporočljivo je,

da nam pošljete sliko tudi na elektronsko pošto. Fotografiji priložite vaš naslov in tele-

fonsko številko. Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 12. decembra 2009.

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

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

Tržič 

Knjižnica z novo streho
Občina Tržič, ki je lastnik stavbe na Balosu 4 v Tržiču, se je
odločila za obnovo dotrajane strehe na večnamenski zgrad-
bi. Tam so namreč poleg Knjižnice dr. Toneta Pretnarja in
Radia Gorenc tudi prostori Planinskega društva Tržič, Fol-
klorne skupine Karavanke in Kluba tržiških študentov. Več
let so imeli težave z zamakanjem na strehi, kar je že povzro-
čalo škodo na ostrešju. Občina je lani uspela pridobiti denar
Ministrstva za kulturo RS, ki je objavil razpis za sofinancira-
nje občinskih naložb. Za 66.517 evrov vredno investicijo bo
dala država dobrih 25 tisoč evrov. Iz mednarodnega projek-
ta Brezmejna doživetja kulture pričakuje še denar za obno-
vo fasade na tej stavbi, kar bo na vrsti prihodnje leto. Obe-
nem bodo postavili na vhodu v mesto tablo z opisom kul-
turnih znamenitosti v Tržiču. S. S.
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Ponosni na svojo zlato vas
Predstavitev knjige Nekdanja občina Kovor, ki jo je izdala Podružnična šola Kovor, je privabila številne domačine in ugledne goste. Nekaj utrinkov s
prireditve in srečanja po njej prikazujejo spodnje fotografije.

Edi Hainrihar (desno) in njegov bratranec Aleš Zupan 
na vrtu Zaplotnikovih v Križah

Stojan Saje

Križe - V hiši ob stari ljubelj-
ski cesti skozi Tržič, kjer se
cesta odcepi v naselje Rav-
ne, je živel čevljar Janez
Hrovat. Z njegovo hčerko
Štefko se je poročil Ivo Ha-
inrihar s Koritnega, ki je bil
tiskar. Želel je boljši kruh za
svojo družino, zato se je leta
1957 odselil z njo iz Tržiča v
Ameriko, državo Ohio.
"Takrat sem bil star osem
let, sestra Nelka pa pet let in
pol. Ena od dveh očetovih tet
je imela v Clevelandu blok z
več stanovanji. V enem smo
živeli do leta 1962, ko sta
starša kupila hišo blizu me-

sta. Jaz sem študiral gradbe-
ništvo, a ne delam v tem po-
klicu. Pri šestnajstih letih
sem poleti delal v livarni
aluminija, katere lastnik je
Slovenec. Pozneje sem vodil
livarno z okrog 280 delavci,
od leta 1997 pa sem prodaj-
ni vodja za orodja. Žena
Christina, ki ima slovaške in
madžarske korenine, je
agentka za nepremičnine.
Sinovi Cristopher, Edd, Rick
in Michael imajo že druži-
ne, vsi skupaj pa štiri sinove
in tri hčerke. Živijo drugje,
ampak se vsak dan slišimo
po telefonu in pogosto obis-
kujemo. Pred osmimi leti
smo vsi obiskali Slovenijo.

Udeležili smo se zlate maše,
ki jo je imel stric Zdravko,
duhovnik na Jesenicah in v
Radovljici. Vsako leto priha-
java z ženo na dopust na Ko-
ritno, kjer danes živi stric
Lojze. V otroštvu sem priha-
jal na počitnice k starim
staršem. Še danes se rad
spominjam, kako je stari
oče ob jutrih klepal koso, pa
kako smo jezdili konje. Več-
krat obiščeva domačo hišo v
Tržiču, kjer prebivata Du-
šan in David Premrl. Pri-
druži se nama tudi bratra-
nec Aleš Zupan, ki se je pre-
selil iz Tržiča v Ribno. To-
krat nas je povabil sorodnik
Ivan Zaplotnik v Križe. Z

nami je prijatelj Tom z
ženo Cheryl in hčerko Amy
iz Amerike. Veliko prijate-
ljev imam tam in v Sloveni-
ji," je povedal Edi Hainri-
har, ki kljub pogostim obis-
kom domovine ni izgubil
domotožja.
Z ženo gresta rada k morju,
posebej v Piran. Tudi v gore
zahajata; ponosen je na svoj
vzpon na Triglav. Na Go-
renjskem mu je zelo všeč
Bled. Lepa narava in mir
očarata vse tujce. Tom je
pohvalil tudi prijazne ljudi
in dobro hrano. Edi se je že
vrnil v Cleveland. Kmalu bo
domovino sam obiskal nje-
gov 87-letni oče.

Edi se rad vrača v rodni Tržič
Edi Hainrihar od otroštva živi v Združenih državah Amerike, kamor je odšla družina iz Tržiča. 
Domovino redno obiskuje s svojci in prijatelji, ki jih ima veliko v Clevelandu in pri nas.

Mira Hiršel (desno) je čestitala Irmi Lipovec in učencem za drugo knjigo o vasi.

Avtogram urednice knjige je dobil tudi nekdanji skakalec na smučeh Jože Šlibar.

Deklica, ki je želela biti glasbenica, je danes slavna flavtistka Irena Grafenauer.

Eno od stojnic ob skednju je postavil ekološki kmet Gregor Šlibar iz Kovorja.

B
es

ed
il

o
 i

n
 f

o
to

g
ra

fi
ja

: S
to

ja
n

 S
aj

e




