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Za boljšo mobilnost tržiških občanov 
Tržič - Tržiški podžupan v začasnem opravljanju funkcije 
župana Dušan Bodlaj je pred kratkim podpisal dogovor o so· 
delovanju Občine Tržič v projektu Omogočanje multimodal• 
ne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki je namenje n 
izboljšanju mobilnosti vseh občanov, predvsem pa tistih z 
okvarami vida, s luha, g ibalno oviranim in starejših. Sledi za. 
jem podatkov o fizični dostopnosti občinske Infrastrukture, ki 
ga bodo izvedli strokovnjaki Geodetskega inštituta Slovenije 
v sodelovanju s predstavniki invalidskih društev iz Tržiča in 
okolice, ki lahko najbolje povedo, kaj je zanje ustrezno do• 
Stopno in kaj ne. Podatki bodo prikazani v pregledovalniku 
podatkov Dostopnost prostora, vsaka v projektu sodelujoča 
občina pa lahko te podatke uporabi za izboljšanje dostopnosti 
obstoječe infrastrukture. 

Avtomobilistična dirka na Hruš ici 
Hruš ica-Jutri, v soboto, bo na Hrušici - na cesti proti deponiji 
Mala Mežakla, ki bo za to priložnost zaprta - potekala prire
ditev Hrušica Hill Climb 2022. Gre za avtomobil i stično dirko, 
na progo se bo podalo 75 vozil, od yuga do superšportnikov. 
Dirka bo potekala med 9. in 17. uro. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu. 
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PETER KOŠENINA 

Spodnja Senica - Na Seni
ci je bila po dveh letih zn<>: 
va dirka z gara.mi. Na tekmi 
na čas in tekmovanju v izvir
nosti je nastopilo deset po· 
sadk, na tekmi z vozilki pa 
osem otrok. 

Na gare, ročni vozna dveh 
kolesih, smo v zadnjih ne• 
kaj desetletjih, ko je n jiho• 
va uporaba upadala, že sko
raj pozabili . Sekcija ljubite
ljev starin KUD·• Fran Sa• 
leški Finžgar s Senice jih z 
zabavno prireditvijo Dirka 
z gara.mi za VN Senice po
skuša vrniti v naš spomin 
in popestri konec poletja. 
Na štiristo metrov dolgi tra· 
si se pomerijo dvočlanske 
ekipe. Tekmovalca s ta mo• 
tor in tovor voza. zamenja ta 
pa se na s redini proge. Od· 
rasli tekmovalci nastopajo v 
d,•eh kategorijah-za tekmo 
na čas morajo imeti veliko 

kondicije, za tekmo v izvir• 
nosti pa bujno domišljijo. 
Druga kategorija poskrbi za 
največ smeha. V tekmi na 
čas sta bila letos najhitre jša 
brata Gašper in Miha Kolar, 
prvo nagrado za izvirnost 
pa sta dobila Nejc Kuralt 
in Nejc Krajni!<. Svojo eki• 
po sta poimenovala »Ta už• 
gana«. na garah pa s ta ime
la žar in v eno smer pekla 
čevapčiče, v drugo pa peče• 
ne ponujala nasmejanim 
gledalcem. Otroci so na i~ti 
progi tekmovali z vozički. 
Najhitrejši je .bil David Po• 
ljanec. Vsi najboljši so do• 
mačini s Senice. 

KUD Fran Saleški Finžgar 
Senica je po tekmi pripravil 
veselico z ansamblom Vr
hovi, za jedačo pa je shbela 
ekipa Masterchef Slovenija 
v postavi Jure Galičič, Anita 
Ferlin in Miro Jurjevič. Dir• 
ka z garami za VN Senice bo 
l!'di prihodnje leto. 

Dirka z garam! je tekma dvočlanskih ekip. V tekmi na čas 
sta zmagala brata Gašper in Miha Kolar (levo). ''""r"'" iw.1 

Spomin na boj gorenjskih partizanov 
Martinj Vrh- Združenje borcev za vrednote (ZB) NOB Škofja 
Loka je v soboto na Pulu v Martinj Vrhu pripravilo srečanje 
borcev gorenjskih partizanskih enot in podpornikov, ki je na• 
menjeno spominu na štiriletni boj gorenjskih partizanov pro ti 
okupatorju. Na tem območju so bili ustanovljeni Škofjeloški 
odred, Prešernova brigada In Gorenjsko vojno področje. Zbra
ne bi kot slavnostni govornik moral nagovoriti župan Železni
kov Anton Luznar, a je zbolel, zato je njegov nagovor prebral 
podžupan Matej Šubic. »Prav upori v naših krajih so bili jasno 
znamenje Evropi, da duh upQra ne bo samo t lel, ampak bo na• 
rašča! in prerasel v uničujoč požar zoper okupatorja,« je med 
drugim zapisal Luznar. Dodal je, da je bila ena najpomemb
nejš ih preizkušenj tudi vojna za samostojno Slovenijo v letu 
1991 ter da sta mir in svoboda največji vrednoti posameznika 
in naroda, ki ju je treba braniti. Na slovesnosti so podelili 
tudi s rebrne plakete Zveze združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije, ki so jih prejele Mateja Markelj, Majda Demšar in 
Jerneja Tolar, dolgoletne članice ZB NOB Škofja Loka in Kul
turno umetniškega društva France Koblar Železniki. 

Podžupan Železnikov Matej Šubic na tradicionalni 
spominski slovesnosti na Puču v Martinj Vrhu I roto: ·M,11 o,mh, 

NAGRAJENKI ZA KONCERTTONYJA CETINSKEGA 

2:reb je določil nagrajenki, ki prejmeta po eno vstopni
co za jutrišnji koncert Tonyja Cetinskega v ljubljanskih 
Križankah. "'.stopnico prejmeta Darja štare in Katja 
Štefelin. Iskrene čestitke! 

Radio ~Sora 
Vedno blizu. 91.1 / 89.8 / 96.3 

RADIO SORA, O.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA 

HALO-HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Naročlla za objavo sprejemamo po telefonu 04/201 42 00 ali osebno na 
Nazorjevi ulici 1 v Kranju oz. po pošti -od ponedeljka do t:etrtka do l 1. ure! 
Cene oglasov in ponudb v rubriki so Izredno ugodne. 

···································································-~-------

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630 
TRST: 13.10. PIANINSKI IZLfTV LIKO, SEVERNI VELEBIT IN JADRAN• 
SKO OBALO: 24.-26. 9.RADINCI: 18.- 25. 9. MORAVSKETOPLICE: 18.•2S. 
9. SMARJESKE TOPLICE: 2.- 7. 10. DOLENJSKE TOPLICE: 9.-14. 10. 
STRUNJAN: 20,- 25. 10. 25.· 30.11. 30. 11.-5. 12. BERNARDIN: 13.- 17. II. 
MAD2ARSKETOPLICE: 2.-{;. 10. 13.- 17. II. BANJA VRU{ICA STERAPI· 
JAMl:S.-12. 10. 22.-29. 10. 24.-31. 10. BANJA VRU{ICA S SARAJEVOM: 
28.- Ji. 10. MANDARINE: 8.-10. 10. POTEPANJE PO BOSNI: l S.-19. 10 . 
MEOtUGORJE: 15.-17. I0.;BANJAKUWl: 2.-12. 1 Lwww.rozmanbus.si 

........... ·-·····---······················· .. ·•······••·• .. ----····"··"····· .. ·············--· ... 
Obvestila o dogodkili objavljamo v rubriki Kažipot brez
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si. 

IZLETi 

Homška učna pot 

Šenčur- Društvo upokojencev Šenčur organizira v sredo, 14. 
septembra, pohod po Homški učni poti (Homški hrib). Zmer
ne lahke hoje bo okrog dve uri. Na pohod se boste odpravili 
s svojimi avtomobili. Informacije in prijave zbira do torka, 13. 

septembra, Franci Erzin, tel. 0 41 875 812 · 

Kolesarski izlet do Kamniške Bistrice 

Cerklje - Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na ko• 
lesarski izlet v torek, 13. septembra. Pot bo potekala iz Cerkelj 
do Kamniške Bistrice in nazaj (50 km). Zbor je ob 9. uri pred 
AMD Cerklje. V primeru slabega vremena bo izlet v četrtek v 
istem tednu. 

Naklo - Društvo upokojencev Naklo vabi vse pohodnike na 
Galetovec (Pokljuka). Pohod bo v torek, 13. septembra, z odho
dom ob 8. uri pri. Domu upokojencev v Naklem. Pot je lahka, 
zato je primerna za vse. 

Izlet po Dolei:ijski 

Preddvor- Društvo1Jpokojencev Preddvor vabi svoje člane in 
članice na izlet po Dolenjski v petek, 16. septembra, z odho· 
dom iz Preddvora ob 7. uri in naprej po običajnih postankih. 
Prijave do 12. septembra oz. do zasedbe mest v avtobusu 
zbirajo poverjeniki in na te l. 0 40/557.363. 

OBVESTILA 

Preddvor- Program medgeneracijskega sodelovanja vabi na 
ustvarjalno delavnico Bučke iz blaga, ki bo potekala v sredo, 
14. septembra, od 17. do 19 ure v prostorih Društva upoko• 
jencev P\eddvor. Prijave do zasedbe mest na mck-prijava@ 
!univerza.si ali 04 280 48 25. 


