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ZIMSKE RADOSTI NA TRŽIŠKEM

Mateja Dolžan

Na spletni strani tržiškega turizma je zapisano:
»Če ste hkrati ljubitelj gora in smučanja, potem vam bo 
na Tržiškem vriskalo srce. Tu je kraljestvo čudovitih turnih 
smuk – od lahkih, za vsakogar, do zahtevnejših, ki zadišijo 
po alpinističnem smučanju; od tistih, v katerih uživamo že 
ob prvem snegu, do pomladno omehčanih poznih rezanj sko-
zi pokrajino.«

Ves trud napornega vzpona je najprej poplačan s čudovitimi 
razgledi. Če pa si za spust v dolino lahko nadenemo snežno 
desko ali turne smuči, potem je dan popoln. Možnosti za 
turno smuko v okolici Tržiča je veliko. Vsi seveda najprej 
pomislimo na Zelenico, saj je izhodišče na Ljubelju naj-
lažje dostopno tudi za poznopopoldanski ali nočni pobeg v 
divjino. Še bolj čarobni so Suho ruševje, Košuta s svojimi 
pobočji ali Javornik, ki se sramežljivo skriva za Storžičem. 
Vsi ljubitelji dolgih sprehodov s turnimi smučmi ali krplja-
mi bomo verjetno izbrali Konjščico ali planine pod Košuto.

Ustrezno opremljeni se lahko tudi pozimi lotimo poho-
dništva in se odpravimo v sredogorje ali tudi višje. Planinski 
domovi vas vabijo v svoja zavetja ob koncu tedna, nekateri 
pa ponujajo še več, kot na primer Gorniški učni center Zele-
nica, ki je množici tečajev in usposabljanj z gorniško temati-
ko letos dodal še dve pomembni pridobitvi: novo nizkovrv-
no vlečnico in pravi Elanov turno smučarski demo center. Z 
desetimi kompleti otroške smučarske opreme, ki jih je Elan 
podaril GUC Zelenica, je poskrbljeno tudi za otroke, ki bodo 
prav na Zelenici lahko naredili svoje prve smučarske zavoje 
- z novo opremo na novi vlečnici.

Dokler bodo razmere omogočale, se splača odvleči sani na 
bližnji hrib ali še bolje, do Doma pod Storžičem ali do Koče 
na Ljubelju. Dom pod Storžičem bo, dokler bo možno san-
kanje, odprt vse dni v tednu od 16. ure dalje, Koča na Ljube-
lju pa je odprta vsak teden od srede do nedelje.

Pred koncem zime nikar ne pospravimo drsalk, saj je le-
tošnja zima naklonjena tudi drsanju. V Kampu Podljubelj 
lahko brezplačno drsamo že od sredine decembra in upamo, 
da bo tako ostalo vsaj do konca počitnic.

Če bo zima ponudila kaj dodatne snežne odeje, so člani 
Športnega društva Lom pod Storžičem obljubili, da bodo v 
Grahovšah pripravili tudi progo za tek na smučeh.

Ne glede na to, katere užitke na snegu bomo izbrali, najprej 
poskrbimo za svojo varnost. V gore se odpravimo le ob 
ustreznih vremenskih razmerah, dobro telesno pripravljeni 
in primerno opremljeni za gibanje v gorskem svetu v zim-
skih razmerah.

Za konec pa še misel s spletne strani:
»Uživate lahko čez vso dolgo zimo.
Turno smučanje je nekaj najlepšega, kar lahko pozimi poč-
nemo v gorah. Smučanje na najboljšem slovenskem pršiču v 
kristalno jasnem popoldnevu pa je nekaj, česar ne pozabiš 
nikoli.«

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič

Odgovorni urednik: David Ahačič

Pomočnica odg. urednika: Petra Hladnik 

Člani uredništva: Mateja Dolžan, Jana Jenko, Marinka Kenk Tomazin, 
Irma Lipovec, Sergeja Valjavec, Sašo Borojevič

Svetovalec za fotografijo: Luka Rener
Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino  
le-teh ter za avtorske pravice fotografij. Uredništvo si pridržuje pravico 
do krajšanja člankov v skladu z uredniško politiko. 

Lektoriranje, tisk in prelom: Tiskarna Uzar d.o.o.

Naslov uredništva: Turistično promocijski in informacijski center 
Občine Tržič, Občinsko glasilo »Tržičan«, Trg svobode 18, 
4290 Tržič, urednistvo.trzican@gmail.com, tel.: 04 59 71 536, 
www.trzic.si.

Glasilo »Tržičan« je brezplačno.

Naklada 5980 izvodov.

Javno glasilo Tržičan je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo 
za kulturo RS pod zaporedno številko 353.

Poziv za izbor »naj športnika« 
občine Tržič za leto 2016

Športna zveza Tržič bo v sodelovanju z Občino Tržič or-
ganizirala razglasitev naj športnika in naj perspektivnega 
športnika Tržiča za leto 2016. 

Na prireditvi bomo podelili tudi priznanja vsem Tržičanom 
- državnim prvakom v minulem letu. Zato pozivamo naše 
občane, ki trenirajo v društvih ter klubih izven naše 
občine in so postali državni prvaki, da nas o tem ob-
vestijo.

Po določilih Pravilnika o priznanjih se za razglasitev upo-
števajo izključno rezultati, doseženi od 1. 1. do 31. 12. 
2016. 

Zato vas prosimo, da nam posredujete najboljših 5 re-
zultatov, doseženih v omenjenem obdobju, za tiste 
športnike, ki pridejo v izbor v skladu s Pravilnikom o pri-
znanjih Športne zveze Tržič, najkasneje do 10. februarja 
2017. 

Podatke posredujte na Športno zvezo Tržič, Cankarjeva 1, 
Tržič ali pa na e-naslov sportna.zveza.trzic@t-2net.

Športna zveza Tržič
Boris Tomazin, predsednik

Na naslovnici: Begunjščica, foto: Jošt Gantar
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župan z nami

Spoštovane, spoštovani, prijazen in opti-
mističen prvi pozdrav v novem letu.
Na uspelem silvestrovanju smo se nedav-
no poslovili od uspešnega leta. Od aktual-
nega pa po zdravicah in dobrih željah že 
upravičeno pričakujemo veliko dobrega in 
za to smelo, optimistično trditev imamo 
vsak dan več realnih podlag.

Komunalna 
infrastruktura z dobro 
vodo oskrbo je srce in 
ožilje mesta
Tržičani si zaslužimo najboljšega, zdrave-
ga, po zmernih in primerljivih cenah. Naš 
odgovor na to je vodno zajetje Smolekar. 
Ta trenutek najboljši tržiški. To je strate-
ški, dolgoročni vodni vir presežnih kva-
litet in zadostnih količin, ki ne potrebuje 
dodatne obdelave s klorom. Testiranja v 
celoti izpolnjujejo naša pričakovanja, pro-
jekt pa bo dokončan in v celoti prevzet do 
zgodnjega poletja.
Varnost je bila in ostane naša prednostna 
naloga. Celostna prometna strategija na-
staja, še vedno pa vabljeni k aktivnemu 

Nove priložnosti za 
gospodarstvo
Gospodarstvo bo dobilo novo priložnost 
tudi v BPT, kjer se bo z rušitvijo dveh ne-
potrebnih stavb odprl zgodovinsko (pre)
nasičen, danes pa žal zato neuporaben 
prosto - za dostope do ostalih stavb, ki va-
bijo nove investitorje in izzivajo odgovor-
ne lastnike. V BPT se že seli del depojskih 
eksponatov iz našega muzeja, k soobliko-
vanju zasebnih zbirk pa vabljeni tudi za-
sebni zbiralci velikih eksponatov. Prostora 
je dovolj za vse.

Občina Tržič ima 
sprejet proračun za 
leti 2017 in 2018
Poskrbeli bomo za vse tekoče potrebe, od 
vrtcev in šol do javnih zavodov. Veliko 
sredstev namenjamo razvoju gospodar-
stva, ohranjamo tudi nujne socialne trans-
ferje in ne zmanjšujemo mase sredstev za 
delovanje številnih društev. Kljub temu, 
da zadolževanja niso predvidena, ohranja-
mo še naprej tudi velik investicijski poten-
cial, ki je gonilo razvoja v občini, pa naj si 
bo to na turističnem, gospodarskem ali pa 
cestno prometnem področju. 

Korak v novo leto je bil nasmejan in optimističen (foto: Dejan Vunjak).

Vodnemu viru z globoke vrtine daleč naokoli ni 
para.

Želimo si pobud za gospodarski in trajnostno 
usmerjeni turistični razvoj (foto: Jošt Gantar).

sodelovanju. Zagotovo bodo v proračunu 
zajeti: krožišče v Bistrici, ki ga bomo iz-
vedli skupaj z državo, varen priključek v 
Podljubelju, nova ureditev v Križah. Do-
datni načrtovani pločniki pa so korak v 
pravo smer.

Občina Tržič je že odprla novo zbiranje 
pobud za spremembo prostorskega plana 
občine Tržič. Potencial vidimo tudi v ši-
ritvi komunalne cone Loka, kjer upam, da 
bo sedaj, ko je država zmanjšala davčne 
obremenitve po Zujfu, lažje doseči dogo-
vor z lastniki.
Načrtujemo tudi nakup zemljišč za pot-
rebe šolsko-športnega parka v Križah. 
Sredstva so zagotovljena, trudimo se za 
oblikovanje cene, ki bo kompromis med 
željami prodajalcev in kupca. Vsebinsko 
seveda ne gre samo za prepotrebno nogo-
metno igrišče, pač pa tudi za dodatna par-
kirna mesta, atletsko stezo, potrebe igrišča 
za tenis, skate parka in še česa.
Skrb za okolje s konkretnimi dejanji je 
naša stalna naloga, zato bomo poleg ši-
ritve omrežja za odvajanje odpadnih voda 
nadaljevali tudi urejanje deponije. Nada-
ljevalo se bo s sanacijo in zapiralnimi deli, 
zgradila pa se bo tudi občanom prijazna 
nadstrešnica za ločeno zbiranje odpadkov 
in sodoben depo za prekladanje.
Lokalne skupnosti, ki so dobro medse-
bojno povezane in usklajene, so uspešne. 
Zato s tega mesta vsem iskrena hvala za 
zaupanje in sodelovanje. Prepričan sem, 
da zmoremo še več, zato še posebej želim 
vse dobro nadaljevanju projekta »Tržič - 
mesto dobrih misli in želja«.



februar 2017

iz dela občinske uprave

4

Zelena luč osvetlila 
cilje Celostne 
prometne strategije

Tanja Rudolf Čenčič

Leto 2016 je bilo za kakovost bivanja v 
naši občini prelomno – z njim smo namreč 
stopili v obdobje trajnostne prihodnosti. Z 
začetkom priprave dokumenta Celostna 
prometna strategija (CPS) Občine Tržič 
smo se umestili med sodobna evropska 
mesta, v katerih se zmanjšujejo onesna-
ženje zraka, prometni zastoji, prometne 
nesreče ter s prevozom povezani stroški 
za energijo, kakovost bivanja pa je iz leta 
v leto večja. 
S CPS bomo lahko promet v občini uredili 
po sodobnih načelih trajnosti ter naselja 
naredili privlačnejša pešcem, kolesarjem 
in uporabnikom javnega potniškega pro-
meta. V sodelovanju s Konzorcijem CPS 
smo v ta namen od aprila do konca leta 
najprej analizirali stanje prometa v obči-
ni, s pomočjo ankete ter različnih javnih 
razprav, intervjujev in delavnic pa smo 
izvedeli veliko novega tudi od občank in 
občanov. Vsa mnenja, izkušnje in pobude 
so nam pomagale pri zasnovi vizije in ci-
ljev celostne prometne strategije, ki smo 
jih na javni razpravi v OŠ Bistrica konec 
leta predstavili zainteresiranim. V ta na-
men smo pripravili tudi razstavo, ki na 
enostaven način prikazuje načrte za traj-
nostno mobilnost v občini Tržič. V vseh 

fazah doslej smo občutili visoko stopnjo 
podpore in zanimanja prebivalcev, ki si 
očitno – tako kot mi – želijo umirjanje ce-
stnega prometa in bolj sproščeno bivanje 
v občini Tržič. 

Vizija in cilji Celostne 
prometne strategije

Vizija, osnovana na podlagi analize trenu-
tnega stanja v prometu, predvideva pred-
vsem zaustavitev trenda povečevanja mo-
torizacije ter s tem zmanjšanje potrebe po 
parkiriščih. Zavedamo se, da avtomobilski 
promet kljub temu ne bo kar izginil, želi-
mo pa si, da bi bila cestna infrastruktura 
izboljšana do te mere, da bo popolnoma 
zadostna, kar bo prav gotovo pomagalo 
uresničiti cilj, da se število prometnih ne-
sreč zmanjša za 20 % do leta 2020. 
Za naslednje desetletje si želimo, da bi ob-
čina postala pešcem prijazna občina z var-
nimi potmi, prilagojenimi tudi otrokom 
in invalidom. Cilj do leta 2025 je, da bi 
vzpostavili celotno omrežje pešpoti med 
naselji; poti bi morale postati tako var-
ne, da leta 2020 ne bo več nobene smrtne 
žrtve med pešci.
Tudi kolesarjenje mora postati enakovred-
no drugim načinom prevoza, kar konkre-
tno pomeni, da si želimo do leta 2025 
vzpostaviti celovito kolesarsko omrežje 
in s tem spodbuditi udeležence v prometu, 
da svoje vsakodnevne poti opravljajo na 
dveh kolesih. Na ta način bi se delež šo-
larjev in zaposlenih, ki vsakodnevno ko-
lesarijo, povečal za vsaj 10%. S povečano 
varnostjo kolesarskih poti želimo zmanj-

šati število nesreč z udeleženimi kolesarji 
za 50%, za kar bo poskrbel tudi vsakoletni 
vložek v razvoj kolesarskega omrežja iz 
občinskega proračuna.
Ker je javni potniški promet zaradi odda-
ljenosti postajališč in redkih voženj danes 
za mnoge nefunkcionalen, si želimo, da bi 
imelo vsaj 95% prebivalcev občine eno-
staven dostop do javnega potniškega pro-
meta z rednim urnikom voženj. Z uskla-
jenim avtobusom in železniškim voznim 
redom bomo občanom približali tudi vlak 
ter uvedli nove možnosti potniškega pro-
meta, kot so prevozi na klic, šolski prevozi 
in izhodišča planinskih poti pa bodo inte-
grirani v javni potniški promet.

Vstop v zadnjo fazo 
projekta

Z oblikovanjem vizije in ciljev smo potr-
kali na vrata zadnje faze priprave CPS. Od 
tu naprej bodo naši napori stremeli k temu, 
da bi vsi predlogi zasnovanega dokumen-
ta dobili zeleno luč za njihovo uresničitev. 
Na takšen način bo naša občina postala 
trajnostni mobilnosti prijazna občina, kjer 
se potniki v različnih oblikah transporta 
počutijo varno in udobno, kakovost živ-
ljenja v njej pa je na najvišji ravni. Zada-
li smo si tudi cilj, da Tržič do leta 2025 
osvoji naslov »alpsko mesto leta«. 
Januarja bomo pripravo in dokončanje 
CPS nadaljevali z dvema delavnicama, na 
katerih bodo s svojimi mnenji prispevali 
zaposleni na Občini Tržič in drugi stro-
kovnjaki. Na podlagi zastavljenih vizije 
in ciljev bomo skupaj s Konzorcijem CPS 
pripravili publikacijo, s čimer se bomo že 
popolnoma približali zadnjemu dejanju 
projekta CPS – sprejetju dokumenta na 
občinskem svetu do konca aprila 2017. 
Občina Tržič bo vsekakor v prihodnje de-
lovala trajnostno tudi s tem, da bo zagoto-
vila ustrezne kadre in vzpostavila sistem 
presoje projektov ter s tem vključenost v 
evropske projekte trajnostne mobilnosti. 

Razstavo vizije si lahko ogledate na www.
trzic.si, kjer lahko spremljate tudi ostalo 
aktualno dogajanje na projektu. Dodatna 
vprašanja in pobude lahko naslovite na 
obcina@trzic.si in urban.jeriha@ipop.si.
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Prvo krožno križišče  
v občini Tržič

Andreja Potočnik

Veseli me, da poleg križišča pod Gorenjsko 
plažo, ki je bilo urejeno v prejšnjem letu, 
nadaljujemo z delom za še večjo varnost 
občank in občanov Tržiča in okolice. Mini-
strstvo za infrastrukturo je prisluhnilo moji 
pobudi, da se nadaljuje z urejanjem varnosti 
in pretočnosti prometa tudi na območju kri-
žišča v Bistrici pri trgovskemu centru Dete-
ljica, na izvozu na regionalno cesto v smeri 
proti Kranju, ki je precej obremenjeno.
V tem križišču je problematično predvsem 
zavijanje v levo za voznike, ki prihajajo iz 
smeri Ljubelja, in zavijanje levo ali vožnja 
naravnost za voznike, ki zapuščajo parki-

rišče TC Deteljica. V tem delu je ogrožena 
tudi varnost pešcev. 
Omenjeno investicijo bo v večji meri prev-
zela država, delno pa so potrebna občinska 
sredstva, za kar je svetniška skupina SMC 
Tržič že predlagala amandma na proračun 
občine Tržič za leto 2017, ki je bil soglas-
no sprejet. Zahvaljujem se tudi županu za 
podporo omenjenega projekta. 

Tudi v bodoče si bom kot poslanka v dr-
žavnem zboru prizadevala za cestno-pro-
metno varnost občank in občanov, poleg 
drugih aktivnost, ki jih v okviru svoje 
funkcije opravljam. Pri tem vprašanju se 
zavedam pomembnosti sodelovanja z lo-
kalno skupnostjo, policijo in ministrstvom, 
ki razpolagajo s konkretnimi podatki o ne-
varnih odsekih.

OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 8. FEBRUARJA 2017
TRŽIŠKI MUZEJ PRIPRAVLJA DOŽIVETJE KULTURE

 
POLLAKOVA KAJŽA Muzejska 11

Ogled stalnih razstav – vstop prost
10.00-18.00 – V družbi kustosov boste spoznali dediščino čevljarstva, usnjarstva in smučanja. Sprehodili se bomo skozi interak-
tivne razstave Usnje vseh barv, Tržiški šuštarji in Slovenskega smučarskega muzeja. 

GALERIJA PAVILJON Predilniška 12

Pogovor z umetnikom Valentinom Omanom
11.00 – Umetnik nam bo predstavil svoje bogato in raznoliko ustvarjanje, pogovarjali se bomo o njegovih pogledih na umet-
nost, o začetkih likovnega ustvarjanja in dosežkih, ki ga uvrščajo v sam vrh slovenske in avstrijske sodobne likovne umetnosti. 
10.00–12.00, 16.00–18.00 – Ogled slikarske razstave Sic transit gloria hominis Valentina Omana
 
FUŽINA GERMOVKA Paradiž 

Razstava Gospodar prstanov živi med nami
10.00–17.00 – Prva razstava v prenovljeni fužini Germovki KUD-a AMPUS
Člane KUD-a Ampus odlikujejo kovaška, kiparska, slikarska, oblikovalska in glasbena znanja, ki predstavljajo podlago umetni-
škim interpretacijam za izdelavo unikatnih kostumov, rekvizitov in orožja iz domišljijskega sveta. Vabljeni na čaj in kuhano vino. 

Veseli bomo, če se nam boste pridružili na dnevu odprtih vrat!
Obisk muzeja in razstav so brezplačni.
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90 let mesta Tržič

Nejc Perko

Konec leta 1926 je bil Tržič povzdignjen 
v mesto. 90-letnica tega dogodka je bila 
osrednja tema slavnostne akademije ob 
prazniku občine Tržič decembra 2016. 
David Ahačič (ZKO) in dr. Bojan Knific 
(Tržiški muzej) sta preiskovala zapise iz 
takratnega časa in ob tem se je postavilo še 
veliko vprašanj. Kar klicala so po nadalj-
njem raziskovanju.

10. 1. smo v tržiški knjižnici priredili 
prvega od predvidoma treh domoznanskih 
večerov v letu 2017. Imenovali se bodo 
Gor pa dol po pvac, kot je predlagal Bo-
ris Kuburič (OI JSKD Tržič) ob spominu 
na osemdeseta leta, ko je Milan Krsnik na 
tržiškem radiu pod tem naslovom vodil 
priljubljeno oddajo. Tematsko smo torej ta 
domoznanski večer navezali na 90-letnico 
povišanja Tržiča iz trga v mesto. Članek je 
povzetek moje predstavitve in naj velja kot 
vabilo na prihodnje domoznanske večere v 
naši knjižnici. 

Tema se je na začetku izkazala za precej 
pomanjkljivo dokumentirano. Ivan Moho-
rič piše, da do teženj po povzdignjenju v 
mesto pride šele po prvi svetovni vojni. Na 
obisku regenta (vladarjevega namestnika) 
28. 6. 1920 je bila podana želja za pode-
litev mestnih pravic, ki so Tržiču glede 
na produktivnost in gospodarski razvoj 
nedvomno pripadale. Tržič je bil izrazit 
industrijski kraj z zunanjim mestnim obe-
ležjem, urejenim komunalnim gospodar-
stvom in administracijo. Bil je prometno 
pomemben, z močno rastjo prebivalstva v 
novi državi. Občinski svet (1921-1933) je 
sestavil spomenico s predlogom, da se Tr-
žič povzdigne v mesto. 21. decembra 1926 
so Službene novine Kraljevine SHS obja-
vile ukaz št. 3524 z datumom 28. 11. 1926, 
s katerim se je ta želja uresničila. Okoliš 
mesta se je po tem ukazu kril z okolišem 
krajevne občine Tržič. Originalna listina 
je bila pod okupacijsko oblastjo odtujena.
Kralj Aleksander je Tržič obiskal v okviru 
turneje po Sloveniji, tu se je ustavil 3. dan 
obiska, 28. junija. Ob 10. uri je krenil iz 
Ljubljane, se ustavil v Kranju, mimo Ra-
dovljice šel do Bleda, kjer so ga odpelja-
li tudi na otok. Nato se je skozi Begunje 
odpeljal pod gorami in ob 16. uri končno 
prispel v Tržič, od tu pa se vrnil v Lju-
bljano. Mediji so obširno poročali o tem 

dogodku, predhodno so objavili natančen 
urnik turneje in hkrati pisali točna navodi-
la protokola. Šlo je za izreden in odmeven 
dogodek za Slovenijo in širši prostor in v 
tem kontekstu moramo tudi razumeti na-
slove v časopisih »Triumfalen sprejem re-
genta v Sloveniji« in verze na naslovnicah 
»Slovenija tvoja se tebi poklanja, simbolu 
svobode se klanja naš rod …« ali »… ju-
nak naš, iz suženjstva osvoboditelj!« Prvo 
navdušenje nad novo domovino se je poča-
si umirjalo, kralj pa je bil vezni člen nove 
Kraljevine SHS. Slovenec je 1. julija 1920 
obširno poročal o pravkar končani turneji 
po Gorenjski in Štajerski. Od gorenjskih 
krajev je samo o sprejemu na Bledu pisal 
več kot o Tržiču. Tam ga je namreč priča-
kala delegacija koroških Slovencev, ti pa 
so zaradi bližajočega se koroškega plebi-
scita predstavljali pomembno politično 
temo. O sprejemu v Tržiču se je med Tr-
žičani še dolgo govorilo. Ga. Draga Koren 
se spomni pripovedovanja svoje matere, 
da so fantje pri gostilni Frča iz nagajivosti 
čez cesto zložili prazne sode za pivo, ki so 
čakali na odvoz. Ker jih do procesije ni še 
nihče odstranil, je kralj v prvem trenutku 
pomislil, da gre za sabotažo. Seveda, leta 
1920 je bilo marsikaj v zraku, meja z Av-
strijo še ni bila določena, v Tržiču je bila 
močna, novi državi nenaklonjena nemška 
manjšina … No, na koncu je kralj uvidel, 
da ni šlo za nič drugega kot nedolžno poba-
linstvo. Sprejemna svečanost »na pvacu« 
je dokumentirana na fotografiji. Slavolok, 
ki je viden, je krasil napis: »Za bodočnost 
našo ni nam skrb — ker z nami sta Hrvat in 

Srb«. Kralj je govoril z županom Francem 
Ahačičem, župnikom Josipom Potokar-
jem, predstavnikom Orlovskega društva, 
govoril je z borcem za severno mejo Aloj-
zom Udetom itd. Ogledal si je tovarno 
Peko ter predilnico in tkalnico, poslovil pa 
se je ob ovacijah prebivalstva.

Takrat je bil zastavljen projekt povzdignje-
nja Tržiča iz trga v mesto, kar se je uresni-
čilo dobrih šest let kasneje, 1. 12. 1926, na 
praznik zedinjenja Srbov, Hrvatov in Slo-
vencev v eno državo. Zaenkrat še nismo 
našli ustnih virov o tem dogodku, posebno 
pozornost pa so mu posvetile Tedenske sli-
ke, ki so 27. 1. 1927 posvetile Tržiču prak-
tično celo številko, pisali o njegovi zgo-
dovini in objavili fotografije. Isti časopis 
je 10. 12. 1926 predstavil tri glavne može 
občinskega sveta. Glede na datum je jasno, 
da se to nanaša na obravnavani dogodek. 
Dvakrat je Tržiču pozornost posvetil Ilu-
strirani Slovenec, tudi s sliko na naslovnici 
in pripisom »naša slovenska mesta«. Edini 
takratni lokalni medij, Cerkveni glasnik za 
tržiško župnijo, v januarski številki temu 
posveča naslovnico in obenem omenja, 
»da sicer to ni bogve kako pomemben 
dogodek, ampak dogodek je pa le« in da 
»koristi posebne ne bomo imeli od tega, 
razen državni uradniki, ki bodo dobiva-
li večje doklade pri svoji plači«, čeprav 
»moramo pozdravljati ta dogodek, ker od 
njega bomo imeli pač le korist, gotovo pa 
ne nikake škode.«

(Se nadaljuje.)

Obisk kralja Aleksandra, 28. 6. 1920 v Tržiču (Arhiv Tržiškega muzeja).
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Za Tržičane je knjiga Viktorja Kragla ne-
pogrešljiv kažipot po zgodovini mesta, o 
ljudeh in okolici. Kolikokrat ob različnih 
vprašanjih o preteklosti slišimo: »V Krag-
la poglej!« Res je njegova knjiga bogat 
vir informacij in podatkov, kljub temu pa 
velja kdaj pogledati še kam drugam; deni-
mo v arhive. Zlasti bi to veljalo za starejše 
listine in spise. Nekatere od teh je navajal 
tudi avtor Zgodovinskih drobcev župnije 
Tržič, zanimivo pa je, da teh listin (npr. 
prve omembe kraja!) doslej nimamo ob-
javljenih v nobeni publikaciji. Tako me je 
zanimalo, katere listine, ki omenjajo Tržič 
ali tržiške meščane, je moč najti v Arhivu 
Republike Slovenije. Tam hranijo 10 li-
stin. Najstarejša je iz leta 1491, najmlajša 
iz 20. aprila 1734. Večinoma gre za fevdna 
vprašanja oziroma za vprašanja desetine. 
Kljub temu pa nam povedo nekaj o tem, 
kje vse so imeli Tržičani svoja posestva, 
zato ne bo narobe, če kratke regeste ome-
njenih listin predstavimo širši javnosti. 
1498, junij 21., s. l.: Kranjski župnik dr. 

Matija Operta proda v zakup (Kaufrectwe-
is) kot prošt tamkajšnje bratovščine Pres-
vetega Rešnjega Telesa tržiškemu župniku 
Kasparju Rawbsakhu in njegovemu bratu 
Auguštinu Kheppa mlin z vsemi pravicami 
in pritiklinami na Bistrici pod Kovorjem 
(an der Feistritz vnder Khewr) in da pla-
čujeta davščine bratovščini kot ostali mli-
narji na omenjeni vodi. (ARS, AS 1063, št. 
943)
1552, oktober 27., s. l.: Krištof Hernbeg iz 
Celovca podeli v fevd bratom Jakobu, Am-
brožu, Gregorju in Lenartu Ledru iz Tržiča 
desetino od osmih kmetij v vasi Klanec pri 
Kranju, ki leži vzdolž reke Kokre (Khan-
gkher). (ARS, AS 1063, št. 1437)
1556, junij 20., Kranj: Tržiški meščan Kle-
men Kobilikar in njegova žena Katarina 
prodata Hieronimu iz Olševka ½ desetine 
od 14 kmetij v Sp. in Zg. Zalogu ter v Gli-
njah. (ARS, AS 1063, št. 1469)
1596, februar 10., Tržič: Tomaž Primožič 
iz Tržiča sporoča, da je sklenil z Matijo 
Javornikom pogodbo o zamenjavi deseti-

Listina št. 2881.

ne od šestih kmetij v Mačah za vrt »Sa-
petschn« in 250 goldinarjev. (ARS, AS 
1063, št. 1851)
1606, februar 21., Jablje: Viljem Lamberg 
s Črnelega podeli tržiškemu meščanu Ma-
tiju Javorniku v fevd desetino od šestih ce-
lih kmetij v Mačah v preddvorski župniji. 
(ARS, AS 1063, št. 1977)
1618, februar 14., Ljubljana: Podelitev de-
setine od šestih celih hub v Mačah v žu-
pniji Preddvor tržiškemu meščanu Matiji 
Javorniku. (ARS, AS 1063, št. 2101)
1629, junij 27., Ljubljana: Hans Jurij Lam-
berg zum Stain und Altguettenberg podeli 
župni cerkvi v Tržiču v fevd desetino od 
šestih celih kmetij v Mačah v preddvorski 
župniji, kar je prej imel tržiški meščan Ma-
tija Javornik. (ARS, AS 1063, št. 2239)
1634, maj, Ljubljana: Boštjan Lamberg, 
baron iz Črnelega in Habacha, podeli v 
fevd župni cerkvi v Tržiču žitno desetino 
od šestih kmetij v Mačah. (ARS, AS 1063, 
št. 2292)
1734, april 20., Ljubljana: Adam Anton 
Seifrid pl. Auersperg, lastnik gospostva 
Neuhaus in Alt Guttenberg pri Tržiču pro-
da Luki Zupanu v kupno pravo štiri hube 
s pristavo in vsemi pritiklinami vred proti 
določeni denarni odškodnini in oddajanju 
določenih služnosti in dajatev. (ARS, AS 
1063, št. 2881)

»Tržiške« listine v Arhivu Republike Slovenije

dr. Miha Šimac
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Stare tržiške jedi, novi 
okusi

Saša Poljak Istenič, foto: Dušan Podrekar

Od septembra 2016 se Tržičanke (in ob-
časno tudi kak Tržičan) družimo na štu-
dijskem krožku na Ljudski univerzi Tr-
žič, kjer raziskujemo lokalno dediščino 
prehrane, odkrivamo, kakšno vlogo ima 
v našem okolju, in razmišljamo, kako jo 
uporabiti v sodobnosti. Zbiramo domače 
recepte, jih preskušamo v kuhinji, ki nam 
jo prijazno odstopi Osnovna šola Tržič, ter 
jih spreminjamo in nadgrajujemo, dokler 
jedi niso po našem okusu. Ker si želimo, 
da bi se dediščina tržiške prehrane ohrani-

la, bomo v Tržičanu objavljali recepte za 
stare jedi. Nekateri bodo razložili pripravo 
na tradicionalni način, drugi pa bodo pri-
lagojeni sodobnemu okusu.
Prvi recept pojasnjuje, kako spečemo fli-
ko, ki so jo nekdaj pripravljali iz ostankov 
testa za kruh. Flike je kot fliče, ki so bile 
postna jed, omenjal Viktor Kragl v svoji 
knjigi Zgodovinski drobci župnije Tržič iz 
leta 1936, sicer pa se jih spominjajo tudi 
številni starejši Tržičani. Recept si je od 
svoje mame zapomnila Jožica Koder s 
Slapa, ki je pripovedovala, da je mama os-
tanek testa dala na lopar, ga raztegnila na 
vse štiri strani in premazala z zaseko, nato 
pa spekla v krušni peči. Njena mama je 
bila s kmetije, starši pa so jo poslali v me-
ščansko šolo v Tržič, kjer se je naučila tudi 
kuhati. Jožica je recept priredila tako, da 
testo oblikuje v krog in ga namesto z za-
seko pogosteje premaže s kislo smetano. 

Občan nam je poslal tole fotografi-
jo kot spodbudo, da bi sami pri sebi 
pošteno premislili, ali v zadostni 
meri upoštevamo cestno-prometne 
predpise, zlasti v conah umirjenega 
prometa, conah za pešce in na šol-
skih poteh.
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Foto klub Tržič ima že več kot 40 članov. 
Aktivnost je opazna na razstavah članov 
v Tržiču, po Sloveniji in tujini. Foto lov 
je redna aktivnost vseh članov, enako tudi 
foto dokumentiranje tržiških prireditev, 
sodelovanje pri raznih zbornikih, koledar-

Poslovno proizvodni objekt Mali – E 
- Tiko na Loki pri Tržiču, na južni fasa-
di stavbe od lanskega decembra bogati 
umetniško delo koroškega slikarja Franca 
Rasingerja. Umetnik je dobro poznan lju-
biteljem likovne umetnosti v Tržiču, saj je 
med drugim razstavljal tudi v Kurnikovi 
hiši in v Galeriji Ferda Mayerja. Umetni-
ško delo nosi naslov Prinašalka sreče. S 
tovrstno likovno opremo se omenjena po-
slovno proizvodna stavba umešča v pro-
jekt Hiše kulture.

Projekt z omenjenim naslovom se je za-
čel leta 2012 v Šentjakobu na Koroškem 
na skupno pobudo umetnika in ljubiteljev 
likovne umetnosti. S projektom Hiše kul-

ture Avstrija - Slovenija, v zadnjem času 
se je pridružila še Hrvaška, se želi likovno 
obogatiti večkrat anemične arhitekturne 
prostore, dvigniti likovno zavest in tovr-
stno kulturo ljudi, ki so skrbniki umetnin 
ter tudi naključnih gledalcev posameznih 
ambientalnih umetniških del.

S takimi podobami so domovi, poslov-
ni, proizvodni, turistični in drugi objek-
ti preprosto likovno bogatejši in tako 
vsesplošno prepričljivejši. Trenutno je v 
Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem že več 
kot dvajset objektov z navedenimi ume-
tniškimi deli. Med njimi isztopa likovno 
delo na zunanji stavbi slovenske bančne 
Posojilnice v Šentjakobu, ki nosi zgodo-

vinsko, narodnostno in tako tudi politično 
sporočilo.

S Prinašalko sreče so v podjetju Mali - E 
- Tiko z odobravanjem kulturi zelo naklo-
njenega direktorja Marjana Malija stopili 
na skupno zastavljeno pot projekta, s ka-
terim se preusmerja pozornost od mate-
rialnega k duhovnemu kot višji obliki in 
kvaliteti življenja.

Špela in »Štirje letni časi«

Lado Srečnik; foto: Špela Kurnik

jih ... Uspehi članov so kronani z mnogimi 
priznanji. 

Špela Kurnik je članica Foto klub Tržič od 
njegovega ponovnega oživetja. Deluje na 
samostojnih in skupinskih razstavah. Špe-

la je velika ljubiteljica narave, še posebno 
gora. Vedno znova želi uloviti trenutke le-
pote, ki nas obdajajo, v fotoaparat in jim s 
tem podati večnost. V fotografijah spoznaš 
ostro oko in del osebnosti Špele, ki brez 
fotoaparata ne gre skoraj nikamor. Naravo 
prikazuje v lepotah, ki jih občuti sama.

V Domu Petra Uzarja v Bistrici pri Tržiču 
se Špela Kurnik predstavlja z več kot dvaj-
setimi izbranimi fotografijami lepot Slove-
nije v vseh štirih letnih časih. Razstava je 
na ogled v avli Doma Petra Uzarja od 18. 
januarja do 28. februarja 2017.

Hiše kulture povezujejo evropske dežele

Melanija Primožič
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Svetovni dan habitata

Mateja Marčun

Hiša in hiše so spremljale učence 1. a OŠ 
Križe na vseslovenski akciji Svetovni dan 
habitata, ki je potekala pod okriljem Zavo-
da RS za šolstvo, skupaj z Ministrstvom 
za okolje in prostor RS. Učenci so zazna-
movali mednarodni dan z opazovanjem, 
pogovarjanjem, razmišljanjem o okolju, 
ki jih obdaja.
Opravili so sprehod v okolico šole ter opa-
zovali hiše, zgradbe, objekte. V šoli so se 
orientirali s pomočjo makete ter izdelali 
izbrane zgradbe. Iz škatlic so oblikovali 
zgradbe, jih prelepili s časopisnim papir-
jem ter jih umestili na maketo. Sledilo je 
barvanje zgradb in črno-belih fotografij, ki 
so jih prilepili na zgradbe. Med pogovo-

rom so ugotovili, da bi nekatere zgradbe 
polepšali, predvsem pa bi v prazne hiše na-
selili prijazne ljudi, »ker hiše niso na svetu 
zato, da bi bile same« (M. Osojnik: Hiša, 
ki bi rada imela sonce). Ker so učence med 
sprehodom v okolico šole žalostno pozd-
ravljali štori nekdaj mogočnih dreves, so 
učenci prišli na idejo o ponovni zasaditvi 

okolice. Idejo so "uresničili" z izdelavo 
dreves, ki so jih umestili na maketo. Pred 
njimi se je prikazal prijazen okoliš, obdan 
z zelenjem in zanimivimi hišami, prepo-
jenimi z lastno zgodovino. Zgodovino, ki 
nas je določila in nas bo, hočemo ali ne, 
spremljala v prihodnost. Le zatajiti je ne 
smemo.

Srebrno priznanje 
na računalniškem 
tekmovanju Bober

Nataša Dovžan

14. 1. je na Fakulteti za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko v Mariboru 
potekalo državno tekmovanje iz računal-
niškega razmišljanja Bober. Šolskega tek-
movanja se je udeležilo 29 tisoč osnovno-
šolskih in srednješolskih tekmovalcev iz 
vse Slovenije. Na državno tekmovanje se 
je uvrstil 1% tekmovalcev, med njimi tudi 
naša učenka Sanja Remškar. V zelo močni 
konkurenci je pokazala ogromno računal-
niškega razmišljanja in dosegla odlično 
srebrno priznanje. Iskrene čestitke.

Okus po Alzaciji 

Iva Bostič 

Učenci OŠ Križe, ki se učimo francoščino, smo namesto običajnega pouka pekli tradi-
cionalne piškote iz Alzacije, imenovane »bredele«, in rolado »bûche de Noël«. Zdelo se 
nam je zanimivo in poučno, saj smo spoznavali božično tradicijo Alzacije. Sošolci se 
strinjamo, da moramo sladko uro ponoviti, saj je bila šolska ura »zelo okusna in zanimi-
va, drugačna od ostalih, na nov način smo spoznali del tradicije mesta Sainte-Marie-aux-
Mines«.
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Vrtec Tržič vabi k vpisu predšolskih otrok za 
šolsko leto 2017/2018,

ki bodo 1. 9. 2017 dopolnili starost 1 leta oziroma 11 mesecev.

Vpis bo potekal od 27. 2. 2017 do 3. 3. 2017
ponedeljek, torek, četrtek od 6.30 do 14.30 in

sredo od 6.30 do 16. ure ter
petek do 13. ure

Vpis bo potekal v prostorih svetovalne službe vrtca na upravi Vrtca Tržič,
Cesta Ste Marie aux Mines 28.

Sprejemali bomo tudi vpisne liste za otroke, ki bodo dopolnili starostni 
pogoj 1 leta oziroma 11 mesecev po 1. 9. 2017.

Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:

DNEVNI PROGRAM za otroke  
od 1. do 3. leta (trajanje 6-9 ur)

DNEVNI PROGRAM za otroke  
od 3. do 6. leta (trajanje 6-9 ur)

CICIBANOVE URICE za otroke v starosti  
od 3-6 let (v obsegu do 160 ur letno)

Vabljeni na veder polet v veliki svet!

VABILO
»DNEVI ODPRTIH VRAT«

V času od 27. 2. do 3. 3. 2017 vas vljudno 
vabimo na obisk v naš vrtec, kjer si boste 
lahko ogledali in začutili utrip vsakdana 

otrok. 

 DNEVI ODPRTIH VRAT BODO POTEKALI 
PO RAZPOREDU:

ENOTA PALČEK in ENOTA LOM: 
v ponedeljek, 27. februarja 2017,  

med 9.30 in 11.00 uro.
ENOTA KRIŽE:

v torek, 28. februarja 2017,  
med 9.30 in 11.00 uro

ENOTA DETELJICA:
v sredo, 1. marca 2017,  
med 9.30 in 11.00 uro. 

 PRIDRUŽITE SE NAM V NAŠ VSAKDAN.

Praznični december  
v enoti Lom

Tjaša Marcola, Tatjana Malovrh

Mesec december je čas, ko se spomnimo 
na ljudi, ki jih imamo radi, ki nam nekaj 
pomenijo in jih želimo obdariti. V okviru 
projekta Tržič, mesto dobrih misli in želja 
je bila vrednota meseca decembra hvale-
žnost. Hvaležnost je stanje duha, v kate-
rem čutimo srčno ljubezen in pozitivno 
naravnanost. Čutimo željo, da bi drug dru-
gega obdarili, ker čutimo pretok dobrega 
med nami in soustvarjamo lepši svet!
V prazničnem mesecu smo se v enoti Lom 
veliko pogovarjali na temo hvaležnosti. 
Odločili smo se, da bomo spekli piškote 
ter se na ta način tudi obdarili. Okrasili 
smo igralnico z našimi izdelki, prebira-
li literaturo skupaj s knjižničarko Sabino 
Šolar, izdelali čestitke za naše družine in 
zaposlene v drugih enotah ter napisali pis-
mo dedku Mrazu.
Da bi najinim škratkom popestrili do-
poldan, sva v skupino povabili gospoda 

Draga Primožiča, ki nam je na harmoniko 
zaigral znane pesmi. Z njim smo prepevali 
in se veselili prazničnih dni. Tudi s starši 
smo preživeli prijetno popoldne na ustvar-
jalnih delavnicah z Nino Bobnar.

Ideja o peki piškotov je otroke zelo nav-
dušila. Porodila se nam je misel, da bi k 
sodelovanju povabili slaščičarko Polono 
Brodar, ki se je povabilu z veseljem od-
zvala. Vsak otrok je spekel svoj piškot v 
obliki srčka in ga po želji okrasil. Upora-
bili smo sladkorno maso različnih barv, 
barvne perle in razne kristalčke. Ker so 
bili piškoti zelo lepi in kreativni, smo se 
odločili, da jih podarimo tudi županu in 
njegovim sodelavcem. Piškote smo zavi-
li v darilne vrečke. Izdelali smo tudi vo-
ščilnico in napisali lepe želje županu za 
prihodnje leto. Ker je simbol tega projek-
ta srce, se nam je utrnila zamisel o foto-
grafiji. Na rdeč papir sva narisali srce, na 
katerega so vsi naši otroci položili svoje 
roke v obliki srca; tudi to je bilo pravo da-
rilo za župana. Skupaj z našo ravnateljico 
mag. Natašo Durjava smo se odpravili na 
Občino, kjer smo zapeli nekaj pesmic in 
županu izročili darila, ki smo jih pripravi-
li zanj. Obljubil nam je, da bo fotografija 
krasila njegovo pisarno.

Ustvarjalni december  
v enoti Križe 

Aleksandra Fende 

V mesecu decembru smo se zaposleni v 
kriški enoti Vrtca še posebej potrudili z 
ustvarjalnimi dejavnostmi, okrasitvijo vrt-
ca in s priložnostnimi dejavnostmi zunaj 
oddelka. Izdelovali smo venčke, okraske 
iz slanega testa za novoletne smrečice, 
novoletna darilca, čestitke, smrečice iz 
storžkov in razne druge okraske. Šivali 
smo na papirnate krožnike in srčke iz bla-
ga. Veliko je bilo povezovanja in druženja 
med skupinami. Izkoristili smo tudi mož-
nost zaposlitve v zbornici in ogled risank 
na hodniku.
Nana Peharc je tudi v tem mesecu v vrtcu 
tedensko vodila otroški pevski zborček, 
ki je še dodatno popestril dogajanje v tem 
času in napolnil vrtec s prijetnim otroškim 
petjem. Prepevali so božično-novoletne in 
zimske pesmice. S svojo kuharsko ustvar-
jalnostjo pa so nas presenetili in navdušili 
tudi naši kuharji, ki so za prednovoletno 
srečanje vseh zaposlenih in upokojen-
cev Vrtca Tržič pripravili izvrsten hladni 
prigrizek, lepo dekoriran, ki nam je zelo 
teknil! Seveda nas je razveselil tudi dedek 
Mraz s svojim obiskom in nam prinesel 
lepa darila, igrače za igralnice. Zadnji dan 
pred božičnimi prazniki pa smo otroke raz-
veselili tudi z novoletno čajanko, kjer so se 
otroci družili, peli pesmi in se posladkali s 
piškoti in čajem.
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Mladi »kemiki« na 
obisku v Tržiškem 
muzeju

Romana Turk

»Ta veseli dan kulture« smo učenci in 
mentorica izbirnih predmetov kemije na 
OŠ Tržič obeležili z obiskom Tržiškega 
muzeja. Pod vodstvom strokovnjakov 
muzeja smo si ogledali usnjarsko, tek-
stilno, čevljarsko in smučarsko zbirko. 
Posebno pozornost smo namenili postop-
kom obdelave usnja in modrotisku. Spoz-
nali smo, da se s kemijo srečamo tudi v 
našem muzeju, v katerem smo preživeli 
lepo sobotno dopoldne.

Obisk paraolimpijca 
Sandija Novaka

Tija Stritih, Brina Ahačič 

1. decembra 2016 smo na OŠ Bistrica 
imeli tehnični dan. Z obiskom nas je raz-
veselil slepi maratonec Sandi Novak, po 
njegovem obisku pa smo praznično okra-
ševali šolo. 

Sandi Novak je pri 32 letih doživel hudo 
nesrečo in od takrat naprej drugače gleda 
na življenje. Pred nesrečo je bil živahen 
in vedno aktiven fant. Njegov hobi je bil 
nogomet. Na fantovščini leta 2005 pa je 
nanj padel križ, ki ga je za prijatelja celo 
sam izdelal, saj je bil izučen mizar. Po-

škodba glave je bila tako huda, da se je po 
dveh tednih nezavestnega stanja le zbudil, 
a slep. 
Moč za nov začetek življenja mu je dajal 
njegov brat Damjan, zdravil se je na Soči 
in v centru Korak. Pet mesecev po nesreči 
se je že rekreiral. V njem se je prebudila 
želja po teku in hotel je postati maratonec. 
Njegova želja po uspehu je bila tako ve-
lika, da se mu je uresničila, a samo s tru-
dom in prijatelji. Njegov prvi maraton je 
bil ljubljanski leta 2008, udeležil se je pa-
raolimpijskih iger v Riu de Janeiru, kjer je 
na cilj pritekel kot 8. Tek je njegov način 
življenja. Z njim začne in zaključi vsak 
dan. Zato ni presenetljivo, da se že prip-
ravlja za naslednje paraolimpijske igre v 
Tokiu. Njegov stavek je: »Jaz to zmorem, 
gremo naprej!« 
Sedaj ne pije več alkohola in ne kadi. Zdaj 
se tudi zdravo prehranjuje. Skozi leta se je 
naučil sam skuhati kavico in speči pala-

V leto 2017 z novimi 
izzivi

dr. Metka Knific Zaletelj 

Leto 2016 smo zaključili na krilih us-
pešno izvedenih projektov, z neverjetno 
veliko pozitivne energije in prijetnimi od-
zivi na naše delo. Včasih se znajdemo na 
razpotju in se sprašujemo, kako se bo raz-
vijala naša in vaša ljudska univerza? Kaj 
naj ponudimo? So še ljudje, ki jih zanima 
naše poslanstvo? A vsakič znova vidimo, 
da znamo najti poti, izzive in motivacijo, 
da vas navdušimo.
Ob novem letu navadno pogledamo nazaj 
in delamo zaobljube. Tudi mi gledamo 
naprej in ponujamo nove izzive. Zna-
nje nas aktivira ali na kratko ZNA – naš 
nov projekt, sofinanciran s strani ESS in 
MIZŠ, je namenjen zaposlenim. Prednost 
pri vključitvi imajo starejši od 45 let; za 
vse udeležence je udeležba brezplačna. 
Zaposleni se lahko izobražujejo na po-
dročju tujih jezikov, računalništva in reto-
rike. Več o razpisanih programih si lahko 
ogledate na naši spletni strani.
Razširili bomo aktivnosti Tržiškega krea-
tivnega centra. Projektu, ki ga organizira-
mo skupaj z Občino Tržič (TržičPodjeten.
si) in vključuje podjetniške večere, do-
dajamo še zajtrke, v aktivnosti pa bomo 
vključili tudi mlajše – učence, dijake in 
študente.
V preteklem letu smo prvič izvedli študij-

ski krožek o modernem mozaiku; udele-
ženci so ustvarili zanimive izdelke. Zato 
smo se skupaj z mentoricama odločili, 
da pripravimo razstavo, ki bo odprta 11. 
februarja ob 11. uri v Mestni kavarni v 
Tržiču. Izdelke naših ustvarjalcev si boste 
lahko ogledovali vse od konca marca. 
Zbiramo prijave za nove skupine 30-urnih 
tečajev nemščine (od I. do V. stopnje) ter 
novo izvedbo študijskega krožka Zdrav 
duh v zdravem telesu, kjer se lahko spro-
ščate in razgibate. 
Za konec pa še novička, ki nas je razve-
selila že decembra leta 2016 in za kate-
ro je zagotovo pravi čas, da jo delimo z 
vami. Naš mentor Vinko Hlebš je eden 
izmed treh posameznikov, ki bodo preje-
li Priznanje za promocijo učenja in zna-
nja odraslih, ki ga vsako leto podeljuje 
Andragoški center Slovenije. Zasluženo 
priznanje bo Vinko Hlebš prejel meseca 
maja ob odprtju Tedna vseživljenjskega 
učenja 2017.

činke. Sandi je zabaven in optimističen 
sogovornik. Poudaril je, da se moramo 
mladi več pogovarjati in se družiti. Sam 
je danes invalidsko upokojen, bankovce 
prepozna po dolžini, kovance pa po ro-
bovih. Sicer prav tako gleda televizijo in 
bere. Večina knjig je na kasetah in v Bra-
illovi pisavi. Življenje si je torej na novo 
osmislil in ga zares zaživel. 
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Pestro v Plesnem 
studiu Špela

Špela Mandelc

Že novembra je potekalo prvo pokalno 
tekmovanje v MTP za novo plesno sezo-
no, kjer so si naši plesalci priplesali kar 
nekaj zavidljivih uvrstitev, med njimi po-
sebej omenjamo 1. mesto v kategoriji hip 
hop pari Laure Višnar in Maše Štucin ter 
2. mesti Žana Zupana (hip hop mladinci 
solo) in Laure Višnar (hip hop članice 
solo). Tudi drugi tekmovalci si za svoje 
uspehe zaslužijo vse čestitke.
Decembra je bilo v Plesnem Studiu Špela 

zelo pestro. 23. 12. so vsi plesalci nasto-
pili na že tradicionalni novoletni plesni 
predstavi »Le kje je Božiček?«, s katero 
so do zadnjega napolnili Kulturni center 
Tržič. Vsem nastopajočim je Božiček pri-
nesel darila, gledalci pa so se po plesni 
pravljici še posladkali.
30. 12. smo organizirali prednovoletno 
zabavo za otroke z Olafom iz Ledenega 
kraljestva. Otroci so se zabavali v mini 
disku, skakali na napihljivem gradu, se 

podkrepili s hrano in pijačo. Kot se za no-
voletni žur spodobi, pa nista manjkala niti 
šampanjec in ognjemet. 
Tudi v hladni zimi vabimo ljubitelje špor-
tnih vadb in plesa, da se nam pridružijo 
in zamigajo z nami. Urnike in progra-
me najdete na naši spletni strani www.
plesnistudiospela.si. Ljubitelji plesa v 
paru ste vabljeni v začetni in nadaljevalni 
tečaj, ki se bosta pričela v februarju. Info: 
041-566-878.

Plesni spektakel v 
organizaciji Plesnega 
kluba Tržič

Marta Markič

10. 12. 2016 je v dvorani Tržiških olim-
pijcev Plesni klub Tržič organiziral finale 
pokala Slovenije v akrobatskem rock and 
rollu in božični zaključni ples Plesnega 
kluba. Na tekmovanju so se zbrali plesal-
ci RnR iz vseh slovenskih klubov. Poleg 
rezultatov pokalnega tekmovanja smo na 
tem tekmovanju dobili tudi skupne zma-
govalce pokala Slovenije za leto 2016. 
Prava paša za oči so bili sočasni nastopi 
plesalcev break dance, hip hop, jazz ba-
let, naših najmlajših in plesalcev iz VDC 
Tržič; skoraj 200 plesalcev je pokazalo 
odlično energijo in tako popestrilo tek-
movalni del prireditve. Ta dan je skupaj 

Medalje Društva Taiji- 
Zlati petelin

Marko Bedina

Da je taiji poleg sprostitvene in zdravil-
ne tudi učinkovita borilna veščina, je taiji 
društvo iz Tržiča v soboto 17. decembra 
dokazalo na tekmovanju v Zagrebu, ki 
ga je organizirala Hrvaška wushu zveza. 
Odnesli smo štiri medalje za prikaz tai-
ji forme: zlato (Peter Šuštaršič), srebrno 

plesalo 250 tekmovalcev in nastopajočih 
plesalcev PK Tržič.
Izpostavljamo najboljše rezultate tekmo-
vanja:
člani A:
1. mesto - Jure in Lejla -
člani C:
2. mesto - Lija in Tim
starejši mladinci:
1. mesto - Jaka in Kaja
mlajši mladinci:
2. mesto - Domen in Nika
dekliška formacija:
1. mesto - Teja, Ajša, Ajda, Nia, Ela
Tekmovanje so si ogledali tudi predstav-
nika Športne zveze Tržič Boris Tomazin 
in Biserka Drinovec, poslanka Andreja 
Potočnik in kot župan Borut Sajovic, ki je 
tudi odprl tekmovanje.
Plesnemu klubu Tržič je uspela organi-
zacija še enega super tekmovanja, ne bi 
nam pa uspelo brez pomoči: staršev naših 
plesalcev, Kompas shop, Lidl Slovenija, 
Studia Tržič d. o. o., Brodi d.o.o., Špar 
Tržič, Gostilne pr' Benk, Qlandije Kranj, 

Občine Tržič, TPIC, Bios d.o.o., Bara pr' 
Rihterju, Polone Brodar s.p., Damjana 
Štefeta s.p., Stare godbe Tržič.

ČESTITKE IN ISKRENA HVALA 
VSEM!

Informacije o naših programih:  
040-635-710 ali  
plesni.klub.trzic@gmail.com.

(Janko Gradišar) in dve bronasti (Robert 
Hoblaj in Dragi Bedina) ter še ena brona-

sta za borilni dvoboj v potiskih rok (Ro-
bert Hoblaj).
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Sekcija TOMOS Tržič 

Milanka Ulčnik; foto: arhiv AMD Tržič

Sekcija TOMOS Tržič je začela nastajati 
septembra 2015. Fantje in dekleta so se 
zbrali in razmišljali, da bi se peljali do 
Borovelj v Avstriji. Minili so dnevi in 
ideja o izletih s Tomos mopedi se je poča-
si uresničevala z vožnjo v različne smeri, 
obnavljanjem mopedov ter druženjem. 
Vsako drugo nedeljo v septembru poteka 
mednarodni gorski preizkus starodobni-
kov na stari gorski prelaz Ljubelj. Svoje 
lično urejene Tomos mopede so razstavili 
na platoju, v času dopoldanske dirke so jo mahnili v Borovlje ter se vrnili na Ljubelj. 

Bilo jih je 10, med njimi ena dama. Ob 
pogledu na ostale dirkače je vzklila tudi 
želja po preizkušnji makadamske ceste 
na vrh Ljubelja, do cilja vsakoletne dirke 
organizatorja AMD Tržič. Bili so prava 
atrakcija za gledalce. V začetku leta 2016 
se je TOMOS ekipa kot sekcija TOMOS 
Tržič vključila tudi v AMD Tržič.
Do danes se je včlanilo prek 30 ljubite-
ljev Tomos mopedov, tudi tisti, ki mope-
da še nimajo, ampak želijo biti podporni 
člani društva. Prvič so izpeljali blagoslov 
mopedov na Brezjah pri Tržiču, kjer se je 
zbralo večje število udeležencev z okoli 
80 mopedov iz različnih obdobij. Sledili 
so blagoslov motorjev v Križah, pa izlet 

na vrh Šmarjetne Gore ter preko Jamnika 
in Begunj nazaj v Tržič. Aprila 2016 so 
se odpeljali na dvodnevni izlet v Koper, 
kjer so uspešno opravili tudi vožnjo Adria 
Classica po Primorski. Udeležili so se tr-
žiške parade ob obletnici pobratenja s Ste 
Marie aux Mines ter izvedli številne dru-
ge izlete in srečanja. Kar 16 članov se je 
preizkusilo na 20. Hrastovem memorialu 
v kategoriji TOMOS 50 ccm. Veseli nas, 
da nas združuje predvsem dobra volja, da 
ohranjamo našo tehnično dediščino, uži-
vamo, si pomagamo, sodelujemo. 
Vabimo vas na 2. blagoslov TOMOS 
mopedov in drugih motorjev, ki bo 12. 
3. 2017 na Brezjah pri Tržiču. Zahvala 
vsem, ki nas podpirate na različne načine. 

Tržiški kickboxerji 
svetovni prvaki

Edin Alijagić, foto: arhiv kluba

Tržiška kickboxing akademija borilnih 
veščin Tržič se je uvrstila v slovensko re-
prezentanco WKF na svetovno prvenstvo 
v Italiji novemb. Slovensko reprezen-
tanco so zastopali člani Dejan Pavlovič 
, Manca Golmajer, Zala Kecman, Taja 
Hafner, Manca Mrak, Gabrijela Makarić, 
Kristijan Obradović in Bor Kogoj ter tre-
ner kluba Edin Alijagić. Na tekmovanju je 
nastopilo 58 držav in približno 1000 tek-

movalcev. Naša akademija je z odličnimi 
rezultati Slovenijo in Tržič predstavila v 
najboljši luči: svetovni prvaki so postali 
Dejan Pavlovič v članski kategoriji do 86 
kg, Manca Golmajer mladinska prvakinja 
do 63 kg, Taja Hafner mladinska prvaki-
nja do 50 kg. Zala Kecman je postala sve-
tovna mladinska podprvakinja do 55 kg, 
Gabrijela Makarič mladinska podprvaki-
nja do 63 kg, Kristijan Obradovič mladin-
ski podprvak nad 71 kg, Bor Kogoj je za-
sedel 3. mesto nad 71 kg, Manca Mrak pa 

v kategoriji do 55 kg. Z odličnimi rezul-
tati napeto pričakujemo letošnje evropsko 
prvenstvo v Grčiji in vas vabimo, da se 
nam pridružite na treningih.
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Novoletno srečanje 
starejših vaščanov v 
Podljubelju

Marija Janc, foto: Nace Pirjevec

V Podljubelju živi kar nekaj vaščanov, ki 
štejejo več kot 70 let. V prednovoletnem 
času že vrsto let KORK Podljubelj orga-
nizira za svoje člane družabno srečanje, ki 
se ga je minulo leto udeležilo 53 članov. 
V domu krajanov smo pripravili druženje 
s kulturnim programom, ki so ga obliko-
vali učenci POŠ Podljubelj pod vodstvom 
učiteljic in Fantje s treh bregov. Zbra-
ne so pozdravili župan Borut Sajovic, 

Katarina se vrača  
v misijon

Alenka Golmajer Terziev

Križanka Katarina Tomc se je 8. januarja vrnila v misijon v Mo-
zambik, kjer bo že drugič s svojim delom pomagala pri izobrazbi 
in vzgoji deklet, ki živijo v tamkajšnjem misijonskem interna-
tu. Za ta misijon so otroci v župniji Križe ves december zbirali 
šolske potrebščine, namenili del svojih prihrankov, Kati pa smo 
podarili tudi del sredstev, ki so jih zbrali birmanci v okviru letoš-
nje Trikraljevske akcije. Dve skupini mladih kolednikov sta ob 
prazniku svetih treh kraljev obiskali in blagoslovili več kot 30 hiš 
v kriški župniji.

predsednik OZRK Tržič Igor Grguraš in 
predsednica KS Podljubelj Alenka Rob-
lek. Pogostilo nas je osebje restavracije 
Firbc okn, za sladke dobrote pa so pos-
krbele prostovoljke. Učenci so dobili tudi 
Miklavževo darilo.

Vsem, ki so se potrudili, da smo to sre-
čanje pripravili, lepa hvala. Tiste, ki se 
niso mogli zaradi starosti in zdravstvenih 
težav udeležiti srečanja, so prostovoljke 
obiskale na njihovih domovih ali v Domu 
Petra Uzarja.

Literarni natečaj za najboljšo  
tržiško pesem

Uredništvo Tržičana in Zveza kulturnih organizacij Tržič ponovno vabita občane, 
da se vključite v literarni natečaj. Napišite pesem, ki bo na kakršenkoli na-
čin povezana s Tržičem (s krajem, zgodovino, osebami itd.). Prepustite domi-
šljiji prosto pot in pričarajte bralcem občinskega glasila enkratni literarni užitek 
ter prijetno občutenje našega mesta.
Pravila natečaja
Avtorice in avtorji lahko na natečaj prijavite samo dela, ki še niso bila objavljena.
Napisana morajo biti v slovenskem jeziku. Delo, ki ga prijavljate, ne sme sode-
lovati še v kakšnem drugem natečaju. Natečaj je ločen na dve starostni skupini, 
na pisce, mlajše od 16 let, in odrasle pisce.
Natečaj je anonimen. Svojo pesem pošljite nepodpisano, natisnjeno na formatu 
A4, pisava Times New Roman, velikost črk 12, razmik med vrsticami 1,5. Vsak 
izvod mora biti opremljen s šifro. Priložite tudi posebno kuverto, ki mora biti 
označena z isto šifro kot besedilo pesmi. V njej posredujte svoje ime in priimek, 
datum rojstva, naslov stalnega bivališča, elektronski naslov in telefonsko šte-
vilko.
Vaše pesmi bomo zbirali na naslovu: ZKO Tržič, Cankarjeva 1, 4290 Tržič; pripišite 
»Natečaj«. Skrajni rok za oddajo besedila je 3. marec 2017.
Strokovna komisija bo med prispelimi pesmimi izbrala najboljšo v vsaki od 
obeh kategorij. Komisijo sestavljajo predsednik Zveze kulturnih organizacij Tržič 
David Ahačič, bibliotekarka v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Sabina Šolar, vodja 
izpostave OI JSKD Tržič Boris Kuburič, kustos v Tržiškem muzeju Bojan Knific, 
učiteljica slovenskega jezika v pokoju Jožica Koder in upokojena svetovalka za 
literarno dejavnost pri JSKD Dragica Vesković. Če bodo najboljše izbrane pesmi 
izpolnile pričakovane kriterije kakovosti, bodo objavljene v literarnem kotičku 
občinskega glasila. Avtorji odrasle starostne skupine se s prijavo na razpis avto-
matično uvrstijo na območno srečanje pesnikov in pisateljev Tržiča, ki ga bomo 
jeseni pripravili v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja.
Pritožba na izbor ni mogoča. Naročnik natečaja vsem avtorjem, katerih dela ne 
bodo nagrajena, zagotavlja, da prejetih besedil ne bo reproduciral, predelal ali 
javno objavil. Prejetih izvodov zaradi anonimnosti natečaja tudi ne bo vračal. 
Komisija si pridržuje pravico, da nagrad v primeru nezadostne kakovosti besedil 
ne podeli.
Več informacij na e-naslov: david.ahacic@gmail.com.
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LETNO POROČILO O PITNI VODI IZ VODOVODNIH SISTEMOV, S KATERIMI UPRAVLJA  
KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., ZA LETO 2015 in NAČINI OBVEŠČANJA UPORABNIKOV V LETU 2016

Skladno s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, s spremembami; v nadaljevanju Pravilnik) smo kot upravljavec sistemov za oskrbo s pitno vodo 
obvezani, da vas enkrat letno obvestimo o skladnosti pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora. 

Iz vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju Komunale Tržič, se oskrbuje 11.969 prebivalcev.

Med največje vodovodne sisteme sodijo Žegnani studenec, Črni gozd in Mestni vodovod. V skladu z zakonodajo je na javnih vodovodih, ki jih upravlja Komunala Tržič, 
vzpostavljen notranji nadzor po načelih HACCP sistema. V sklopu notranjega nadzora se je v letu 2015 izvajal redni mesečni odvzem vzorcev za mikrobiološke in fizikal-
no-kemijske preiskave, katerih obseg je prav tako določen s Pravilnikom. 

Za mikrobiološko in kemijsko preiskavo je bilo v letu 2015 v okviru rednega notranjega nadzora odvzetih 141 vzorcev pitne vode iz vodovodnih virov in omrežij javnih 
vodovodov. Od tega je bilo 113 vzorcev odvzetih za mikrobiološke preiskave in 28 vzorcev za fizikalno kemijske analize. Od 113 vzorcev odvzetih za mikrobiološke 
preiskave je bilo 8 vzorcev neskladnih s Pravilnikom, večina na manjših vodovodnih sistemih. Uspešnost izvedenih ukrepov smo potrdili s ponovno odvzetimi vzorci, 
ki so izkazali skladnost pitne vode s Pravilnikom.

V primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih morebitnih nepravilnosti na vodooskrbnih sistemih smo uporabnike obveščali v skladu z navodilom Nacionalnega inštitu-
ta za varno zdravje (NIJZ). Tudi v letu 2016 bomo uporabnike po navodilih NIJZ, Zdravstvenega inšpektorata RS in Nacionalnega laboratorija za okolje in hrano obveščali 
po ustaljeni praksi, upoštevajoč novo verzijo decembra 2015 izdanega navodila, ki vam jo predstavljamo v tabeli 1.

Tabela 1: Načini obveščanja uporabnikov pitne vode iz sistemov, ki so v upravljanju Komunale Tržič d.o.o.

Vse lastnike oz. upravljavce pomembnejših javnih objektov bomo obveščali preko SMS sporočil ali elektronskih sporočil.

Na naši spletni strani http://www.komunala-trzic.si/ se lahko vključite v brezplačno elektronsko ali SMS obveščanje.

Na spletni strani v zavihku Pogosta vprašanja>Vodooskrba boste našli tudi Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja, Navodila o 
prekuhavanju vode in Navodila za dezinfekcijo vodovodnega omrežja. Poleg omenjenih vsebin lahko pridobite več informacij tudi z drugih področij vodooskrbe:
 - nazive vodovodnih sistemov z naselji/ulicami/cestami, ki jih napajajo,
 - informacijo o trdoti vode na posameznem vodovodnem sistemu.

 ČLEN PRAVILNIKA  VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA

9. 

21. 

22. 

31. 

34. 

Vzrok neskladnosti pitne vode, 
hišno vodovodno omrežje ali 
njegovo vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa,  
a najkasneje v sedmih dneh

Od začetka veljavnosti ukrepa,  
a najkasneje v enem dnevu

1. Osebno s kratkim obvestilom
2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika(-ov) hišnega v 

odovodnega omrežja
3. S pisnim obvestilom uporabnikom hiš. vod. omrežja 

(lahko tudi po e-pošti)

Obveščanje v primeru omejitve 
ali prepovedi uporabe pitne 
vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v dveh urah (obvešča se 
vsak dan do preklica)

Na začetku in ob preklicu veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 24. urah od 
začetka oz. preklica ukrepa

1. Radio Gorenc
2. Spletna stran www.komunala-trzic.si
3. SMS oz. e-poštno obveščanje

4. Aplikacija 
http://www.npv.si/( 
obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Obveščanje v primeru, kadar 
se izvajajo ukrepi za odpravo 
vzrokov neskladnosti 

1. Radio Gorenc
2. Spletna stran www.komunala-trzic.si
3. SMS oz. e-poštno obveščanje

Obveščanje v primeru 
odstopanja

Na dan pridobitve dovoljenja,  
a najkasneje v sedmih dneh

1. Radio Gorenc
2. Spletna stran www.komunala-trzic.si
3. S pisnim obvestilom uporabnikom hiš. vod. omrežja 

(lahko tudi po e-pošti)

Letno poročilo o skladnosti 
pitne vode

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31. marca)

1. Spletna stran www.komunala-trzic.si
2. Lokalni časopis Tržičan 

3. Aplikacija http://www.npv.si/ 
(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)
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Sanacija brežine v Dovžanovi soteski.Obnovljena cesta Kovor–Brdo je tudi pomembna turistično-rekreativna 
povezava tržiške in radovljiške občine.

Sanacija mostu in ureditev vozišča Čadovlje.Urejanje hudournika Kovornik v naselju Graben v Kovorju.

Avgusta 2016 je Tržič dobil prvi semafor na cesti v križišču pod Gorenjsko 
plažo.

Najvišja asfaltirana cesta v občini, Potarje-Tič, ki se vije na višino tisoč 
metrov, je na obnovo čakala več kot štiri desetletja.

OBČINA TRŽIČ V LETU 2016
Avtorica: Saša Pivk Avsec

Leto 2016 je bilo v občini Tržič izredno uspešno na vseh področjih. Tudi načrti za prihodnji dve leti so smeli in pogumni. Opravljena 
dejanja so opažena, nekaj največjih iz lanskega leta je predstavljenih v spodnjem foto zapisu. 

Investiramo v javno infrastrukturo
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Občinska stavba ima novo streho.

Nove sanitarije za deklice v OŠ Bistrica.

Prenovljeno otroško igrišče v Seničnem.

Stara okna v POŠ Podljubelj so bila dotrajana. Nova pripomorejo k večji 
energetski učinkovitosti in boljšim delovnim pogojem.

Prenovljena učilnica na prostem ob OŠ Križe.

Energetsko smo sanirali telovadnico OŠ Križe z izvedbo toplotnega 
ovoja.

Javnim zavodom omogočamo dobre pogoje za delo
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Občina Tržič je proaktivno pristopila k reševanju kompleksa BPT. Predlog 
odkupa zemljišča BPT.

Prestavitev bakle na deponiji Kovor. Črpališče na zajetju vode iz vrtine Smolekar v Podljubelju zagotavlja 
zadostno količino kvalitetne vode.

S posodabljanjem strojne in programske opreme občani dobijo hitrejše in boljše storitve.

Prižgali smo zeleno luč celostni prometni strategiji.

LETO 2017 - ZAČETEK RAZVOJA PAMETNE SKUPNOSTI TER 
DIGITALNE TRANSFORMACIJE OBČINE

POSTOPNO ODPIRANJE PODATKOV CELOTNEGA  
JAVNEGA SEKTORJA

lažji dostop do informacij in znanja,
poenostavitev in poenotenje evidenc,
večja transparentnost javnih naročil,

zmanjševanje administracije in birokracije,
elektronska izmenjava podatkov,

agregacija vseh občinskih novic in dogodkov,
možnost za nove poslovne priložnosti.

Projekt na področju odprtih podatkov, električne  
mobilnosti in digitalnih storitev v turizmu.

Dosegamo velik napredek in hiter razvoj

Storitve občinske uprave približujemo občanom



februar 201720

Skrbimo za kulturno dediščino in živahen utrip občine

Najbolj poznane tržiške prireditve so Šuštarska nedelja, Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja – MINFOS, Festival tržiških 
bržol in »Vuč u vodo«. Dobro obiskani so bili tudi drugi dogodki na različnih prireditvenih prostorih. 

Kar 803 gregorčki so se potegovali na vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. 
A ker drugod po svetu ni podobnih praznovanj kot je Gregorjevo pri nas, 
primerjava z drugimi ni mogoča.

Na Šuštarski nedelji smo gostili tudi predsednika Republike Slovenije 
Boruta Pahorja.

Na Gorenjski plaži in v Tržiškem muzeju smo gostili priznane slovenske 
glasbenike in umetnike.

Pustovanje v Tržiču.

Minfos je prireditev, ki odmeva po vsej Sloveniji in tudi izven naših meja.

An flet'n večer je z glasovi obogatila Klapa Maslina, najstarejša klapa z 
območja Šibenika.



tržičan 21

Ohranjamo in tkemo nove prijateljske vezi

Leto 2016 si bomo v Tržiču zapomnili tudi po 50. obletnici pobratenja s francoskim mestom Sainte-Marie-aux-Mines. Ob tej priložnosti 
so se zvrstili številni dogodki in prijateljska srečanja, razstave, predstavitve, spominske slovesnosti, podelitve priznanj.

Dr. Bojan Knific je avtor razstave in knjige Odkrit pogled in čvrst stisk 
rok, Jože Klofutar pa je na slavnostni akademiji prejel naziv »ambasador 
Tržiča«.

»Odlikovanje ni samo moje, njegova moč in teža sta v našem skupnem 
delu,« je ob prejemu visokega francoskega odlikovanja – vitez 
nacionalnega reda za zasluge - iz rok francoske veleposlanice Marion 
Paradas na občinski akademiji povedal tržiški župan mag. Borut Sajovic.

Izjemna je bila razstava japonskega umetnika Seijija Kimota v Paviljonu 
NOB z naslovom Moč in Nemoč.

V mimohodu je sodelovalo več kot šeststo udeležencev.

Ob sodelovanju nemških prijateljev smo obnovili jubilejno zaprisego 
prijateljstva.

“Nikdar in nikoli več naj se ne ponovi”, je bila glavna misel spominske 
slovesnosti ob 71. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča 
pod Ljubeljem, kjer je zbrane nagovoril Boris Pahor.
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Postajamo prepoznavna turistična destinacija 

Gorenjsko plažo je v lanski sezoni obiskalo 21.160 kopalcev.

Pri RIS Dolina smo v smislu sodobnega doživljajskega učenja postavili 
brskališče oz. peskovnik z značilnimi kamninami.

Z lastnimi jumbo plakatnimi mesti bo promocija tržiškega turizma še 
učinkovitejša.

S sredstvi, ki jih je Planinsko društvo Tržič prejelo na občinskem razpisu o 
dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva, je bila v 
Domu pod Storžičem urejena soba s skupnimi ležišči.

Zelenica je vse bolj privlačna za turne smučarje in deskarje ter druge 
ljubitelje zimskih radosti. Z novo vlečnico svojo zimsko ponudbo širi GUC 
Zelenica.

Strategija razvoja kolesarjenja, s katero si Občina Tržič prizadeva v 
prihodnjih letih postati ena vodilnih gorenjskih destinacij za turno 
kolesarjenje, prinaša prve rezultate .
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Spodbujamo podjetnost in napredek

Dom krajanov v Jelendolu ima prenovljeno fasado in urejene sanitarije.

Zdravstveni dom Tržič je dobil sedem novih radijskih postaj, ki omogočajo 
boljšo komunikacijo ekip nujne medicinske pomoči na terenu.

Z bogatimi vsebinami je zaživel Paviljon NOB.

V sodelovanju z drugimi solastniki smo prenovili objekt na Predilniški 
cesti 1, tako da je vstop v staro mestno jedro še privlačnejši na pogled.

Kreativni podjetniški večeri – gospodarsko-izobraževalni dogodki, ki 
jih je Občina Tržič pripravila v sodelovanju z Ljudsko univerzo Tržič, so 
porajali sveže, perspektivne poslovne ideje in so bili dobro obiskani.
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Tržič smo povezali z verigo srca in podprli projekt Osnovne šole Tržič: 
Tržič – mesto dobrih misli in želja.

Tržič gre razvoju naproti, za to pa potrebujemo veliko sodelovanja, spodbud in pomoči.

Tudi lani sta ime Tržiča v svet ponesla padalca Uroš Ban in Matej Bečan, 
ki sta postala svetovna prvaka v skokih na cilj.

Za nakup dveh novih defibrilatorjev za območji KS Leše in Lom pod 
Storžičem, je preventivna sredstva prispevala tudi Zavarovalnica Triglav.

Občina Tržič je bila regijski finalist projekta Zlati kamen 2016, kot 
razvojno najbolj prodorna občina.

Gasilci PGD Bistrica pri Tržiču se veselijo novega vozila GVGP-2.

Tržiški muzej je pripravil odmevne dogodke in razstave, med drugim 
razstavo Američani na Mangartu, 5. junij 1945, ki jo je obiskal tudi 
ameriški veleposlanik v Sloveniji N.E. Brent Robert Hartley.

Širimo dobre misli 
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Pestro dogajanje v 
decembru

Polona Brodar; foto: Maja Tekavec

Za nami je še en uspešno izveden praznič-
ni december, na katerem se je prav gotovo 
za vsakega našlo nekaj. Pričeli smo ga s 
tržnim dnevom, priključenim k projektu 
Tržič, mesto dobrih misli in želja. Izde-
lali smo konstrukcije src, jih z učenci OŠ 
Tržič okrasili in postavili po mestnem je-
dru. Sledil je novoletni bazar, prav tako v 
okviru projekta OŠ Tržič, ki ga je v so-
delovanju z Občino Tržič organizirala 
Mestna kavarna Brodar in na katerem so 
se predstavili učenci mladinskih pevskih 
zborov vseh treh osnovnih šol, Plesni stu-
dio Špela, Glasbena skupina The Six Sa-
ints, KUD Ampus, KUD Leyli, Jasmin iz 
Alteršole, pevke ljudskih pesmi FS Kara-
vanke, Turistično društvo Tržič, Ljudska 
Univerza Tržič, dogodek pa je povezovala 
Maja Tekavec. 24. decembra nas je obi-
skal Božiček z Alenko Kolman, 28. pa je 

sledil pohod z baklami na grič sv. Jožefa, 
kjer so večer polepšale pevke FS Kara-
vanke s petjem koledniških pesmi. Zadnji 
dan v mesecu so se od leta najprej pos-
lovili otroci na otroškem silvestrovanju z 
Alenko Kolman in Pujso Pepo, odrasli pa 
smo odštevali skupaj z Dejanom Vunja-

kom in Brendijevimi barabami. 
Tako smo se poslovili od starega leta in 
krepko vstopili v novo leto 2017 – novim 
ciljem naproti. Velika hvala vsem sodelav-
cem pri projektih in udeležencem, ki ste s 
svojim prispevkom pomagali, da smo se 
tudi letos v Tržiču imeli lepo.

Veseli december v 
Jelendolu

Vesna Štefe

Krajevna skupnost je že v začetku de-
cembra organizirala srečanje starejših 
krajanov. Ob večerji in kozarčku rujnega 
se je vnela prijetna debata. Navdušeni so 
obljubili, da drugo leto spet pridejo.
Kot vsako leto je tudi letos dedek Mraz 
obiskal naše otroke. Verjetno je imel ve-
liko dela, saj so ga otroci kar nekaj časa 
klicali. Dobili so lepa darila, razveselili 

med ljudmi

pa so jih tudi otroci OŠ Lom pod Storži-
čem z igrico Miškin dežnik. Tudi njim je 
dedek Mraz poklonil manjša darila.
Proti koncu decembra pa je PGD Jelen-
dol – Dolina v sodelovanju s KS in ŠD 

organiziralo srečanje gasilcev in podpor-
nih članov. Idejo sta dali Sara in Špela. 
Dekleti lepo sta pripravili, postregli in 
pospravili. Tudi to srečanje lahko posta-
ne tradicija.

Izlet v neznano 

Ivanka Valjavec

Izlet v neznano je bil tokrat organiziran na 
Bizeljsko po dobrih 11 kilometrov dolgi 
Vidovi poti, kjer smo opazovali značilnosti 
teh krajev, repnice, zidanice, bukove goz-

dove, lepo obdelane vinograde, okrašene 
hiške in vrtove. Začetek poti je bil pri vin-
ski kleti Istenič, kje nas je z dobrodošlico 
pričakala turistična predstavnica, ki nas je 
po poti še nekajkrat obiskala in usmerjala. 
Zaključek poti pa je bil na Turistični kme-
tiji Pavlin v Orešju na Bizeljskem.

Presenečenje dneva je bila odsotnost dež-
ja. Na Turistična kmetiji Pavlin so nas za 
primerno ceno odlično pogostili, vodniki 

so pripravili tudi zabavni del z nagradami. 
Nagrajeni so bili tudi tisti, ki so se udeleži-
li vseh izletov. Za veselo razpoloženje sta 
poskrbela brata Markuta s svojim širokim 
repertoarjem narodno-zabavne glasbe. Ve-
selo razpoloženje se je nadaljevalo tudi v 
avtobusu vse do domačega mesta. 

Hvala vsem vodnikom, ki so v minulem 
letu pripravili veliko lepih izletov in bili 
tako potrpežljivi s pohodniki!
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Praznični december  
v Domu Petra Uzarja

Manca Šolar

Mesec december je bil razigran, vesel in 
poln lepih trenutkov. S pripravami nanj 
smo pričeli že v novembru, ko so stanoval-
ci pridno izdelovali novoletne okraske, vo-
ščilnice. Konec novembra smo stanovalci 
in zaposleni izdelovali adventne venčke, 
da bodo krasili mize po oddelkih v adven-
tnem času. 
Praznični december smo pričeli 6. de-
cembra, ko nas je obiskal sv. Miklavž 

v spremstvu otroškega pevskega zbora 
župnije Križe ter obdaril stanovalce. Na-
daljevali smo z nastopom mešanega pev-
skega zbora Kres iz Kovorja in zaključnim 
praznovanjem skupin za samopomoč, ki 
jih vodijo naše prostovoljke. Gostili smo 
igralca Slavka Bohinca in učence OŠ Tr-
žič, s katerimi smo izdelovali obeske iz 
slanega testa. Domski pevski zbor Slavčki 
je nastopal na zaključni zabavi skupin za 

samopomoč, zapeli pa so tudi stanoval-
cem po oddelkih in jim pričarali božično 
vzdušje. 
Zadišalo je po domačih piškotih, cimetu, 
po marmeladi iz kutin, za novoletno pra-
znovanje pa po pravi orehovi potici, ki so 
jo tudi pripravili naši stanovalci. Skupaj 
smo tudi okrasili domske prostore, prip-
ravili tradicionalno božično-novoletno 
praznovanje za stanovalce s slavnostnim 
kosilom, zabavo z ansamblom Storžič in 
nastopom pevskega zbora Marjetice, v ka-
terem pojejo sodelavke našega doma. 
Obiskal nas je tudi dedek Mraz in obda-
roval vseh 181 stanovalcev. Kot vsako 
leto smo imeli tudi božična sveto mašo in 
blagoslov jaslic, konec meseca decembra 
pa je tradicionalno nastopil mešani pevski 
zbor Društva upokojencev Tržič.

Projekt Izhodišča za celostno oskrbo 
stanovalcev v Domu Petra Uzarja Tržič 
predstavlja novost v institucionalni os-
krbi starih ljudi v Sloveniji. Sledi sodob-
nim trendom oskrbe, ki poudarjajo dosto-
janstvo starejših. Človek, ki potrebuje 
pomoč strokovnjakov, stanovalec doma, je 
partner v procesu oskrbe, kar pomeni, da z 
zaposlenimi v domu skuša ustvarja odnos 
enakopravnega sodelovanja pri definiranju 
in reševanju stisk in težav. 
Uresničevanje takšne spremembe v para-

digmi oskrbe v praksi predstavlja številne 
spremembe na različnih ravneh delovanja 
doma. S projektom smo na primeru spre-
memb v oskrbi stanovalcev z demenco 
prikazali, da so spremembe možne in mo-
goče. Ne predstavljajo le spremenjenega 
razmerja in odnosov med stanovalci in za-
poslenimi, temveč v proces pomoči enako-
vredno vključujejo tudi sorodnike in širše 
socialno okolje. Slednje spremembe nare-
kujejo tudi spremenjene vloge sorodnikov 
in skupnosti, v kateri dom deluje. 

STANOVALCI Z DEMENCO ZAPOSLENI SORODNIKI ŠIRŠE SOCIALNO OKOLJE

Omogočanje stikov s stanovalci iz 
ostalih oddelkov

Timsko delo (redni tedenski timski sestanki, 
na katerih poteka izmenjava izkušenj pri delu 

s stanovalci)

Skupina za samopomoč (klub sorodnikov idr.): 
izmenjava izkušnje med sorodniki stanovalcev 

in sorodniki v domačem okolju

Seznanjanje z demenco tudi za 
stanovalce, ki demence nimajo

Nove aktivnosti na področju priprave 
hrane (npr. izmenjava kuharskih 

receptov po zgledu sodobnih 
kuharskih šovov)

Zapisovanje posebnosti pri oskrbi stanovalcev Zbiranje zgodb sorodnikov in njihovo 
objavljanje

Obiski prireditev v Tržiču  
(npr. Šuštarska nedelja)

Zajtrki na oddelkih; več menijev za 
zajtrk, sestavljenih na podlagi želja 

stanovalcev

Sprememba osebnega načrtovanja (le en 
načrt, ne vsaka strokovna služba svojega)

Predstavitev zgodb na skupnih srečanjih 
sorodnikov 

Seznanjanje soseske s 
stanovalci z demenco 

(predavanja, prireditve)

Aktivnosti v manjših skupinah (po 5 
stanovalcev)

Spremembe pri sprejemu (ura sprejema, 
priprava sobe, obleke, ogled kuhinje, 

zdravstvena anamneza kasneje, ne prvi dan)

Vključevanje sorodnikov v načrtovanje oskrbe Sodelovanje s pošto, policijo, 
trgovino idr.

Uvajanje glasbe (po željah 
stanovalcev)

Sprememba imen oddelkov (skupaj s 
stanovalci in sorodniki)

Pred sprejemom v dom sorodniki pripravijo 
sobo za sprejem – opremijo jo z domačimi 

predmeti

Medijske objave

Albumi spominov Preureditev videza oddelka (drugačne barve 
sten; imena na vratih)

Prebiranje domačih literarnih del o demenci 
in pogovor o njihovi vsebini

Sodelovanje z različnimi 
institucijami v lokalnem okolju 
(npr. CSD, Zdravstveni dom…)

Gre za celovito spremembo do sedaj zna-
nih in uveljavljenih vzorcev našega delo-
vanja, za uresničevanje katerih potrebu-
jemo ustrezno znanje. Zato smo projekt 
zastavili tako, da smo se najprej lotili izo-
braževanja. Izobraževanje je potekalo kot 
kombinacija predavanj, delavnic, izvajanja 
konkretnih nalog. Vanj so bili vključeni vsi 
zaposleni na začetku in koncu usposablja-
nja. Vmes pa je ožji tim strokovnjakov 
pridobival znanje in ustvarjal inovacije v 
oskrbi stanovalcev z demenco, s katerimi 
so bili seznanjeni vsi zaposleni, stanovalci, 
sorodniki in širše socialno okolje. 
Spremembe, ki smo jih že uresničili:
Projekt je podal veliko možnosti, ki jih 
dom vključuje postopoma v svoje delova-
nje. Pomembno je predvsem, da se dom 
prilagaja posamezniku.

Inovativne oblike oskrbe v Domu Petra Uzarja

dr. Jana Mali
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Otroci iz Planeta 47  
na obisku v Tržiču

Irma Lipovec

Društvo za Downov sindrom, Planet 47, 
je humanitarna organizacija, Center Pla-
net 47 pa razvojno-raziskovalni center za 
otroke in mlade z Downovim sindromom 
(DS). Naloga Centra je med drugimi pod-
pirati in pomagati otrokom in mladim z 
DS pri njihovem razvoju ter vključevanje 
le-teh v družbo otrok in mladih z normal-
nim razvojem.
Kljub temu, da imajo Downov sindrom, 
mladi uživajo življenje, posebno takrat, ko 
gredo na izlet. 
»Zelo radi pridemo v Tržič, saj nas tam 
sprejme naša mentorica za likovno ustvar-
janje slikarka Tatjana Ferengja. Vedno 
obiščemo Slavko Borštar, ki nas prijazno 
sprejme v svojem domu in nas pogosti s 
čudovitimi slaščicami. Najraje imamo nje-

no plazmo. Skupaj smo obiskali tudi Fran-
tarjevo kmetijo Pr' Dolžan na Brezjah pri 
Tržiču. Prijazno so nas sprejeli, pogostili 
in pokazali kmetijo ter živali v hlevu. 
Za naše želodčke pa vedno, ob vsakem 
obisku, poskrbi pek iz pekarne Doni. Po-

Otroci iz Planeta 47: Tjaška, Sabina, Maja, Jani, Bejt, Val, Tanja, Sara, Kabina, Blaz, Eva, Miha, Žan

gosti nas s čudovitimi pekovskimi izdelki. 
Izberemo, kar srce poželi. Pogosto pošlje 
svoje dobrote na naše delavnice, ki jih ima-
mo v Koštaboni. Za prijaznost in dobroto, 
ki smo jo bili deležni na našem zadnjem 
obisku v Tržiču, se iz srca zahvaljujemo.« 

Aktivni za varnost v 
prometu

Nuša Hafner

Združenje šoferjev in avtomehanikov 
(ZŠAM) Tržič je lanskega novembra pra-
znovalo 80 in 65-letnico organiziranega 
društvenega delovanja v Tržiču. Ta jubile-
ja smo obeležili s posebno prireditvijo v 
Kulturnem domu v Križah. Nekaj dni kas-
neje pa smo v Knjižnici dr. Toneta Pretnar-
ja izvedli predavanje o spremembah zako-
nodaje o cestno-prometnih predpisih.
Pri sestavi letnega delovnega plana naše-
ga društva smo se odločili, da bomo v letu 
2017 izvedli nekaj preventivnih dejavnosti 

s prometnega področja. Upoštevali smo 
tudi urnik Agencije za varnost prometa 
(AVP) in sestavili zanimiv program dela, 
ki ga bomo izvajali preko leta. Tako bomo 
začeli že v februarju s preventivno akcijo 
Pešci, saj od 6. do 12. februarja poteka 
teden aktivnosti po vsej Sloveniji. Naša 
akcija bo od 9. ure pred trgovino Merca-
tor hipermarket v Tržiču. Naslednji teden 
bo predavanje o spremembah prometnih 
predpisov s poudarkom na novih prome-
tnih znakih in talnih označbah. Vsa preda-
vanja bodo v veliki sejni sobi Občine Tržič. 
Za naprej predvidevamo še tri predavanja, 
vožnjo na poligonu na Vranskem in 3 pre-
ventivne akcije. O vseh boste pravočasno 
obveščeni preko lokalnih medijev.
Pričakujemo vaš obisk, saj smo prav zato 
naše dejavnosti poimenovali z geslom Ak-
tivni za varnost v prometu, začeli pa bomo 
s pešci.

V spomin – Elizabeta 
Orner Born
Spoštovani občani Tržiča,
obveščamo Vas, da se je 13. 10. 2016 
od nas za zmeraj poslovila naša 
mama, babica in častna občanka Tr-
žiča Elizabeta Ortner Born. Iskreno 
se zahvaljujemo vsem za izrečeno 
sožalje ob izgubi naše drage mame 
in babice. Obveščamo Vas, da bo 
pokopana v družinski grobnici v Je-
lendolu predvidoma marca 2017, 
točen datum pogreba bomo objavili 
naknadno. 
Isabella, Alexander, Sarah, Maximili-
an, Alexander Zeno, Karl.
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95 let naše Zore

Metka Kolevski

Glas harmonike in pesem Mi smo pa Tr-
žičani je zadonela 16. januarja, ko so re-
kreativke v skupini seniork v Sokolnici 
voščile ob 95. rojstnem dnevu najstarejši 
sokolici in častni članici Splošnega špor-
tnega društva Tržič Zori Konič.
Čestitkam so se pridružili še člani Uprav-
nega odbora, predsednik Matjaž Dovžan ji 
je izročil šopek cvetja. Ko so dekleta za-
pela in je harmonikar Polde urezal še pol-
ko Veselo v Kamnik in Zorino najljubšo 
Počiva jezero v tihoti, je sledilo skupinsko 
slikanje, nato pa skromna pogostitev, na 
kateri seveda ni šlo brez Zorine bohinjske 
zaske in klobase.

Vztrajno utiramo pot 
ZA razvoj Tržiča

Andrejka Belhar Polanc

V minulem letu sicer nismo premikali 
gora, smo se pa trudili delati dobro. Glav-
na dejavnost Društva ZA ni dobrodelnost, 
a vseeno nas vedno znova zanese tudi na 
to področje. V sodelovanju z Društvom 
PSO in mnogimi posamezniki smo zbrali 
dovolj sredstev, da smo poplačali večino 
dolgov mamice in njenega bolnega sinka 
iz našega mesta, ki sta se znašla v težki 
finančni situaciji. Pomagali smo kot po-
samezniki, vsak je prispeval, kolikor je 
želel in zmogel. V predprazničnih dneh 
smo pomagali še Darji Porenta iz Društva 
PSO in kupili praznično hrano za 8 družin 
iz okolice Tržiča.
Ker gojimo zavedanje, da sodelovanje na 
prireditvah pomembno prispeva k razvo-
ju in bogatejši turistični ponudbi v na-
šem mestu, smo na prireditvi Vuč u vodo 
ponovili Srečni lonec in skupaj z vami 
pripravili brezplačno pogostitev za vse 
obiskovalce. Ponovno smo sodelovali na 
Tednu vseživljenskega učenja na Ljudski 
univerzi Tržič s predavanjem Spremembe 
za večjo odgovornost, ki ga je pripravil 
Klemen Belhar. Sodelovali smo še na Fe-
stivalu tržiških bržol, kjer je naša kuhar-
ska ekipa zasedla prvo mesto. Ob koncu 
leta smo se pridružili projektu, ki goji nam 
skupne vrednote, Tržič – mesto dobrih 

misli in želja, ter sodelovali na Novole-
tnem bazarju. Skupaj z vami, udeleženka-
mi kulinaričnega krožka Ljudske univerze 
Tržič ter mamicami tujih narodnosti, smo 
ponovili Srečni lonec. 
S konstruktivnimi predlogi smo sodelovali 
na javni tribuni o razvoju območja BPT. 
Aktivno sodelujemo pri ustvarjanju nove 

Cestno prometne strategije za našo obči-
no. Na Občino Tržič smo podali tudi po-
budo za hitro ureditev nevarnega prehoda 
za pešce pri OŠ Tržič, žal brez pravega 
posluha, kljub dobrim odzivom in podpori 
občanov. A zagona nam nikoli ne zmanj-
ka, saj vemo, da vsako pozitivno dejanje 
šteje in ima lahko veliko moč.

Draga Zora!
Še na mnoga zdrava leta in mnogo ur, preživetih z nami v Sokolnici, Ti želimo tvoje 
sotelovadke.
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Pripoved učiteljice Francke Krabonja je 
izzvenela kot pozornost in zahvala mestu 
Tržič, ki jo je pred šestdesetimi leti spre-
jelo, v njem živi, odkar si je takrat kot 
mlada učiteljica sama začela služiti kruh. 
Tu si je ustvarila dom, družino, spremljala 
življenje šole in kraja. Rada je opravljala 
svoj poklic. Sedaj, v pokoju, rada pomisli 
na vse, s katerimi so toliko let skupaj ure-
sničevali naloge osnovnošolskega učitelja. 

»Pred osemdesetimi leti sem se rodila v 
kraju Vižmarje pri Ljubljani. Vojno sem 
doživljala v rojstni hiši. Dobro se spomi-
njam letal, ki so bombardirala železniško 
postajo. Pogosti alarmi so nas opozarjali, 
da se je treba umakniti v domačo klet ali v 
šolsko zaklonišče. 

V prvih razredih osnovne šole so me uči-
li nemški učitelji. Po osvoboditvi sem 
obiskovala osnovno šolo v Šentvidu. Po 
končani nižji gimnaziji sem se vpisala na 
ljubljansko učiteljišče, kamor sem se pet 
let vozila s tramvajem. Bila sem del prve 
generacije, ki je učiteljišče obiskovala pet 
let.

V avgustu 1956 sem od šolskih oblasti 
dobila dekret, da je moje prvo službeno 
mesto v Tržiču. Še dobro se spominjam, 
kako sem se težkim kartonastim kovčkom 
odpravila na vlak in se prvič pripeljala v 
Tržič. Javila sem se v upraviteljevi pisarni 
v stari Osnovni šoli heroja Grajzarja. Pri-
jazno me je sprejel gospod Mirko Brejc. 
Bil je moj prvi ravnatelj. In postala sem 
učiteljica 2. c razreda, v njem je bilo 38 
učencev.

V letu 1964 smo se preselili na novo, so-
dobno šolo na Zalem rovtu, z razgledom 
na Tržič. Nova šola je opazovala utrip 
življenja pod seboj in vabila tržiško mla-
dež, da se sprehodi v hrib, kjer si je poleg 
telesne kondicije nabirala znanje za pot v 
nov svet, svet učenja in rasti. V njej sem 
bila učiteljica razrednega pouka, štirinajst 
let učencem prvega razreda. Ure s prvo-
šolci so bile vesele, tudi naporne, prijazne 
in razburljive. Ob vsakem zaključku šol-
skega leta sem doživela prijetno zavest, da 
sem pot iz neznanega v znano pokazala še 
eni generaciji.
Po petintridesetih letih sem se poslovila od 

zadnje generacije. Ob upokojitvi sem se 
od staršev poslovila z besedami: Učenec 
ni posoda, ki jo je treba napolniti. Bakla 
je, ki jo je treba prižgati. Lepo mi je bilo 
slišati besede staršev in učencev mojega 
zadnjega, 1. b razreda, ki so mi jih izrekli 
ob slovesu: Biti tovarišica ni lahek poklic. 
Vi ste ga opravljali vestno, bili ste srečni 
med učenci. Naučili ste nas brati, pisati, 
računati. Imeli smo se radi. Hvala Vam in 
mnogo lepih dni v pokoju.

Delo na šoli so mi bogatile tudi zunajšol-
ske dejavnosti. Bila sem med taborniki, 
nekaj let članica Učiteljskega pevskega 
zbora v Kranju, med počitnicami več let 
vzgojiteljica v kolonijah na Stenjaku in v 
Bovcu, osemnajst let v izvršnem odboru 
Društva prijateljev mladine v Tržiču in de-
set let tajnica krajevne organizacije Rdeče-
ga križa na Ravnah.

Spomini so zlati okvirji življenja. Prinaša-
jo čas, ki ga ni več in ga ne bo nikoli več. 
A vendar vsakomur bogatijo življenje. V 
petintridesetih letih poučevanja sem z veli-
ko dobre volje izpolnjevala naloge sedmim 
ravnateljem: Mirko Brejc, Edo Roblek, 
Vinko Ribnikar, Marija Faganeli Greif, 
Zora Šemrl, Dane Vidovič in Viktor Švab.

In še nekaj utrinkov iz preteklosti, ki me 
razveseljujejo:
Ob tridesetletnici poučevanja sem dobila 
jubilejno nagrado, ki sem jo namenila za 
polet s posebnim letalom Kompas JAT, 29. 
aprila 1986, videla sem Halleyev komet, 
viden je vsakih 76 let.
2.oktobra 1988 sem bila na svečani zapri-
segi v kasarni 13. julij v Nikšiću, ko je moj 
sin Slavko postal vojak. Bilo je posebno 
doživetje.
6. maja 2005 sem z balonom poletela nad 
Ljubljanskim barjem. V avgustu 2007 s 
transibirsko železnico potovala od Mo-
skve do Bajkalskega jezera.
Septembra 2009 me je vnuk Blaž skrbno 
vodil po Londonu.
Aprila 2010 sem potovala po Jordaniji in 
Izraelu.
Z možem sva prekrižarila Slovenijo po 
dolgem in počez. 
Sedemnajst let sem z veseljem varovala 
moji vnukinji Urško in Hano.«

Zanimivo je bilo prisluhniti Franckini op-
timistični pripovedi, ki jo je zaključila z 
besedami: 
»Lepe so ure ob branju knjig in reševanju 
križank. Lahko rečem, da živim lepo življe-
nje, starosti primerno.«

"Že šestdeset let sem v Tržiču"

Pripoved učiteljice Francke Krabonja zapisala Jožica Koder. Foto: arhiv Francke Krabonja
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Dvajset let energetskega 
svetovanja v Tržiču

Samo Cotelj

Pogovori o energetiki so bili včasih rezervirani za strokovnjake in predstavnike 
energetskih podjetij. Danes so seveda drugi časi, zavedanje o ekologiji, ki je tes-
no povezano z rabo energije, je na zelo visokem nivoju, zato sta temi učinkovita 
raba energije in raba obnovljivih virov postali stvar vsakodnevnega premisleka, 
saj so odločitve o teh zadevah odvisne predvsem od nas samih. Tudi energetski 
svetovalci, ki delujemo v okviru energetske svetovalne pisarne v Tržiču, smo si 
ves čas delovanja prizadevali občane ozaveščati o učinkoviti rabi energije in rabi 
obnovljivih virov energije. Letos namreč mineva 20 let od ustanovitve pisarne 
kot izpostave energetske svetovalne pisarne Kranj, sprva na Upravni enoti Tržič, 
kasneje na Občini. Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije so v očeh 
občanov postali bolj prepoznavni, ko je država uvedla nepovratne finančne 
spodbude za ta namen, še boljši učinki na tem področju pa so vidni v zadnjih le-
tih, ko sta se na državnem nivoju združili dve ustanovi - energetsko svetovanje 
je prešlo pod okrilje Ekološkega sklada RS. 

Po podatkih Eko sklada smo občani naše občine v zadnjih osmih letih izved-
li vsako leto v povprečju okoli 100 naložb v učinkovito rabo energije ali rabo 
obnovljivih virov energije, za katere so bile dodeljene tudi finančne spodbude. 
Zadnja leta je številčno največ nadomeščanja kurilnih naprav s toplotnimi čr-
palkami, na drugem mestu je nadomeščanje kurilnih naprav na fosilna goriva 
s kurilnimi napravami na lesno biomaso, temu sledi izvedba toplotne izolacije 
fasade. Pri toplotnih izolacijah fasad je potrebno poudariti, da se obnavljajo 
predvsem toplotni ovoji večstanovanjskih stavb; Eko sklad je v zadnjih letih do-
delil finančne spodbude za obnovo fasad 33 večstanovanjskih stavb in kmalu 
bomo stanovanjske bloke, ki so še potrebni tovrstne obnove, lahko prešteli na 

prste ene roke. Obnova toplotnih ovojev stanovanjskih blokov je zagotovo eden 
največjih posegov v stanovanjske stavbe v zadnjih dvajsetih letih, ki ima poleg 
pozitivnih družbeno-ekonomskih učinkov predvsem velik vpliv na kvaliteto bi-
vanja v stanovanjskih blokih, ki se izraža v večjem bivalnem ugodju, nižjih stro-
ških bivanja in večjem splošnem zadovoljstvu stanovalcev. Za uspešno obnovo 
stanovanjskih blokov so v veliki meri zaslužni predsedniki in člani kurilnih odbo-
rov, predstavniki stanovalcev in drugi, ki so pripravljali in vodili prenove, mnoge 
sem v procesu priprave tudi osebno spoznal in lahko trdim, da so bili pogumni 
in da jim je s svojimi dejanji uspelo sprožiti pravi domino efekt prenove stano-
vanjskih blokov, ki ga po moji oceni lahko razumemo kot primer dobre prakse.

Seveda na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov ni vse 
idealno, želel bi omeniti vsaj dva problema, ki bosta v prihodnje zagotovo iz-
ziv tako energetskim svetovalcem kot lokalni skupnosti. Prvi je dejstvo, da je 
v občini še mnogo starejših eno ali večstanovanjskih stavb, ki so z vidika rabe 
energije zelo potratne in za stanovalce manj ugodne za bivanje, sanacija teh 
stavb pa bo praviloma bolj zahtevna, zlasti ker gre tudi za kulturne spomenike 
lokalnega pomena ali evidentirano dediščino. V naši občini, katere površina je v 
več kot 70% poraščena z gozdom, še nismo prepoznali potenciala lesne bioma-
se kot obnovljivega vira za ogrevanje. To potrjujejo tudi podatki Eko sklada, saj 
ukrep vgradnje sistema ogrevanja na lesno biomaso v zadnjih letih nazaduje, 
kar pomeni, da se v stavbah ohranja v obratovanju zastarele kurilne naprave, ki 
niso več primerne za kurjenje z lesom. 

Informacije o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov energije lahko 
dobite v Energetsko svetovalni pisarni Tržič, ki deluje vsako sredo od 15. do 17. 
ure, za obisk se predhodno dogovorite po telefonu 04/59-71-552 ali nam pišite 
na e-naslov samo.cotelj@gmail.com.

ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA TRŽIČ
TRG SVOBODE 18

tel. (04) 597 15 52
  

Prednovoletno 
druženje krajanov 
Loma pod Storžičem

Mira Čemažar 

KO RK Lom je letošnje leto pripravil malo 
drugačno prednovoletno druženje starejših 
krajanov Loma. 12. 12. smo se z avtobu-
som odpeljali v Ljubljano do Zmajskega 
mostu, kjer nas je čakala vodička Helena 
Pivec. Odpravili smo se do Prešernovega 
trga, si ogledali frančiškansko cerkev, v 
kavarni Union popili kavico in se čez Tro-
mostovje mimo magistrata vrnili na avto-
bus. Opazovali smo okrašeno Ljubljano in 
izvedeli veliko zanimivosti o Ljubljani in 
okrasitvi. V pomoč so nam bili tudi Kava-
lirji s svojim vozilom. Na poti domov smo 
se ustavili v Firbc oknu, kjer smo imeli 
druženje ob pogostitvi. Pridružili so se 

nam podžupan Dušan Bodlaj, predsednica 
KS Lom Mira Kramarič in župnik Silvo 
Novak. Veselo razpoloženje so z glasbo in 
petjem popestrili še Lomski fantje. Vsak 

pa je dobil tudi Miklavževo darilo.
Zahvaljujemo se občini Tržič in KS Lom 
za finančno pomoč, vsem pa želimo lepe 
praznike in vse dobro v letu 2017!
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Pohod po poteh soške 
fronte

Miro Roblek; foto: V. Klemenčič

Na povabilo območnega združenja ZSČ 
Nova Gorica smo se 3. 12. 2016 udeleži-
li tradicionalnega pohoda Po poteh soške 
fronte. Zbrali smo se pred vojašnico na Aj-
ševici, kjer so nas pozdravili in seznanili 
s smerjo pohoda. Pohoda se je udeležilo 
450 pohodnikov iz vse Slovenije, iz Tržiča 
skupaj 31. 
Pot je potekala po pobočjih Panovca, po 
gozdni učni poti, ki je potekala po delu 
vojnega območja v prvi in drugi svetov-
ni vojni. Predstavnik organizatorja je po-
vedal, kje so potekali boji in kje so bila 
spominska obeležja vojakom in oficirjem 
avstro-ogrske vojske (ki so v glavnem 
propadli). Predstavili so nam tudi gozdno 
učno pot, ki je bila kot šesta v Sloveniji 
odprta leta 1981. Gozd je bil večkrat opus-

8. januarja 2017 je bil v organizaciji Ob-
čine Tržič, Občinskega združenja Sloven-
skih častnikov Tržič, Območnega združe-
nja veteranov vojne za Slovenijo Tržič, 
Policijskega veteranskega društva SEVER 
- Gorenjska, Zveze borcev za vrednote 
NOB Tržič in Združenja vojaških gorni-
kov Slovenije organiziran 10. Tržiški po-
hod v Dražgoše.
Z vpisom pohodnikov smo letos pričeli 
ob 5. uri, začetek pohoda pa je bil ob 5.50 

tošen in ponovno obnovljen, zato je tako 
raznolik (evidentiranih je več kot 100 dre-
vesnih vrst). Simbol Gozdne učne poti je 
bodika, ki je v Sloveniji zavarovana že od 
leta 1922. 
Nadaljevali smo proti frančiškanskemu 
samostanu Kostanjevica pri Novi Gorici, 
kjer so pokopani tudi zadnji predstavniki 
francoske kraljeve dinastije Burbonov. V 

samostanski knjižnici hranijo več 10.000 
knjig, med katerimi je tudi 30 inkunabul 
(prvotisk knjige pred letom 1500. 
Vračali smo po drugi poti in tako zaokro-
žili našo pot, ki je bila z vsemi postanki 
dolga 5 ur. V vojašnici nas je pričakala 
malica in druženje z znanci iz drugih kra-
jev Slovenije. Hvala vozniku za prijetno 
vožnjo.

izpred gasilskega doma v Bistrici pri Tr-
žiču. Ker je bil to 10. pohod, so vsi ude-
leženci pri vpisu prejeli pohodne kape z 
znakom Občine Tržič.
Pohod je potekal v lepem, toda hladnem 
vremenu. Pohoda se je udeležilo 160 po-
hodnikov, tudi iz sosednje Koroške. Kolo-
no je vodil član GRS Tržič Jože Godnov. 
Na čelu kolone pohodnikov je bila tržiška 
zastava, pri cerkvi sv. Jedrt pa so se prik-
ljučili še prapori OZSČ Tržič, OZVVS 

Tržič in Policijskega veteranskega društva 
SEVER. 
Pohod je potekal je na relaciji Tržič – Pod-
nart – Češnjica – Jamnik - Dražgoše. Med 
pohodom so se nam pridružili pohodniki 
še na Loki, Kovorju, Podbrezjah in na Ja-
mniku skupina iz Radovljice. Pri prvem 
postanku v Podnartu sta nas pozdravila 
predsednik organizacijskega odbora Dra-
go Štefe in podpredsednik Franci Lušina. 
Župan Borut Sajovic je pohodnikom po-
delil spominske značke za pet pohodov in 
skupaj z g. Štefetom še dvanajstim pohod-
nikom srebrne značke za 10 pohodov.
Na cilj smo prispeli po petih urah in pol 
hoje. Na pohodu smo pohodnikom nudi-
li čaj in na zadnjem postanku še tržiško 
malico. Za varnost pohodnikov je skrbela 
ekipa z vozilom GRS Tržič, ki jih jo vodil 
Matija Perko. Tudi dobra županova kaplji-
ca ni manjkala.
Ob 75. obletnici dražgoške bitke je na 60. 
proslavi ob spomeniku kot slavnostni go-
vornik spregovoril zgodovinar dr. Martin 
Premk. Kulturni program je letos zasnoval 
in povezoval Andrej Kokot.
Po koncu proslave v Dražgošah je bil orga-
niziran avtobusni prevoz na začetno mesto 
pohoda v Bistrico pri Tržiču. Vsi pohodni-
ki, ki želite fotografije s pohoda, jih lah-
ko dobite na zgoščenki pri Foto Čebron v 
Tržiču. V imenu organizacijskega odbora 
čestitam vsem prejemnikom jubilejnih 
značk.

10. tržiški pohod v Dražgoše

Valentin Klemenčič 



februar 2017

strili gasilci PDG Tržič, KUD Ampus, Ple-
sni studio Špela, Plesni klub Tržič, Klovn 
Jaka in člani CIRKUSA ČUPAKABRA. 
Ob 19. uri ste vabljeni v Kulturni center 
na ogled plesne zgodbe KUD Leyli, ki 
je osnovana na mitih o grofu Drakuli, ki 
segajo v čas Otomanskega cesarstva. Oba 
dogodek bosta prava spektakla. Vstopni-
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naše zdravje

nujno medicinsko pomoč je pridobitev so-
sednjih prostorov izpostave ZZZS v stavbi 
zdravstvenega doma, kar nam je vodstvo 
Občine Tržič, ki je lastnica stavbe zdra-
vstvenega doma, obljubilo pred več kot 
tremi leti. Izključno zaradi te, zaenkrat še 
neizpolnjene občinske obljube, je ZD pri-
stal na odprodajo severnega trakta stavbe 
zasebnim zdravnicam. Ko bo vodstvo Ob-
čine izpolnilo obljubo in nam omogočilo 
selitev v prostore tržiške izpostave ZZZS, 
bomo pristopili k širitvi ambulante za nuj-
no medicinsko pomoč.
2. Pri katerih zdravnikih se v Tržiču lahko 
registrirajo otroci? Pri vseh - vsi zdravniki 
ZD Tržič (Kikel, Krese, Krt Lah, Lavtižar, 
Mubi in Tomazin) registrirajo tudi otroke 
od vstopa v osnovno šolo naprej, saj je 
eden od osnovnih principov družinske me-
dicine, da zdravnik skrbi tudi za družino, 
ne le za posameznike. Predšolskim otro-
kom pa seveda priporočamo registracijo 
pri pediatrinji.
3. Zakaj so za nekatere storitve (specia-
listični pregledi, fizioterapija) tako dolge 
čakalne dobe? Vse daljše čakalne dobe na 
različne zdravstvene storitve so vseslo-

Zdravje in zdravstvo  
v Tržiču

Prim. dr. Iztok Tomazin 

V tokratni rubriki bomo odgovorili na ne-
kaj najpogostejših vprašanj, ki jih zastav-
ljate občani v zvezi z zdravstvom oziroma 
delovanjem Zdravstvenega doma Tržič.

1. Prostori dežurne ambulante (ambulanta 
za nujno medicinsko pomoč) v Zdravstve-
nem domu Tržič so zelo majhni, v njih 
sploh ni ordinacije, ki bi pacientu in zdrav-
niku omogočala zasebno obravnavo brez 
prisotnosti drugih zdravstvenih delavcev. 
Ali jih nameravate povečati? Vodstvo ZD 
Tržič se dobro zaveda te pereče problema-
tike in jo že dalj časa poskuša reševati. V 
preteklosti smo te prostore že povečali, 
vendar so še vedno premajhni, še posebej 
glede na sodobne strokovne in druge zah-
teve. Edina možnost širitve ambulante za 

 »Ali imate kaj za pusta hrusta?«

Polona Brodar in Maja Tekavec; foto: Luka Rener

venski problem, o katerem si lahko veli-
ko preberete v medijih, saj je to eden od 
najpomembnejših simptomov neurejenosti 
sistema zdravstvenega varstva v državi. 
V ZD Tržič žal sami ne moremo bistve-
no vplivati na dolžino čakalnih dob za 
naše storitve, saj so te odvisne predvsem 
od ZZZS oziroma od preveč omejenih 
sredstev in programov, ki nam jih ZZZS 
priznava. Kljub temu so naše čakalne dobe 
na splošno med krajšimi v slovenskem 
merilu. Še posebej v res nujnih primerih 
poskrbimo za kar najhitrejšo obravnavo 
pacientov, če je potrebno tudi z direktno 
komunikacijo med osebnimi zdravniki in 
specialisti. Hkrati se ves čas tako na ZZZS 
kot na Ministrstvu za zdravje prizadevamo 
pridobiti več programov za različne zdra-
vstvene storitve, saj bi to pomenilo boljšo 
dostopnost in krajše čakalne dobe za naše 
paciente.

Na pogostejša, za širši krog občanov zani-
miva vprašanja, bomo odgovarjali tudi v 
prihodnje. Lahko jih naslovite na tajništvo 
Zdravstvenega doma Tržič, naslov najdete 
na naši internetni strani www.zd-trzic.si.

Pustna nedelja je tradicionalno rezervira-
na za največje karnevalske prireditve, tudi 
v Tržiču. Pustno dogajanje se bo pričelo 
v petek, 24. februarja, ko bomo v Kultur-
nem centru Tržič priredili kar dve priredi-
tvi. Prva za otroke in odrasle se bo pričela 
ob 17. uri, z izborom kraljice karnevala in 
prevzemom oblasti, program pa bodo pope-

ca za posamezni dogodek je 5 €, za obe 
predstavi pa 8 €, kupite jih lahko v Mestni 
Kavarni Tržič ali TPIC Tržič. V nedeljo ste 
lepo vabljeni na Tržiški karneval, ki se bo 
pričel ob 15. uri z zborom mask pred Hi-
permarketom Tržič. Program bodo pope-
strili kurenti in Manca Špik, najbolj izvir-
ne maske pa bodo tudi nagrajene (prijave 
skupinskih in posameznih mask zbiramo v 
Mestni kavarni). Dogajanje se bo zaključi-
lo v sredo, 1. marca ob 17. uri, s pokopom 
pusta pri cerkvi sv. Jožefa. 
Vabljeni, da se nam pridružite na najbolj 
norem, veselem in nepozabnem pustnem 
rajanju v Tržiču!
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Občina Tržič na podlagi 5. člena ter 1. in 6. točke 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/13, 74/15) obvešča občane in drugo 
zainteresirano javnost, 

DA JE PRIČELA ZBIRATI POBUDE IN PREDLOGE ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE TRŽIČ

1. Zbiranje pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve OPN bo potekalo od 1. 2. 2017 do 31. 5. 2017, pobudo pa je potrebno oddati na predpisanem obrazcu, ki je 
na voljo na spletni strani Občine Tržič http://www.trzic.si/doc/zaobcane-vloge/pobuda-sprememba-namembnosti-opn.doc in v sprejemni pisarni Občine Tržič.

2. Občina bo pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN upoštevala le pobude in predloge, ki izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, 
upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.   
Izražene razvojne potrebe, podane v obliki pobude po spremembi in dopolnitvi OPN, morajo biti ustrezno utemeljene. 

3. Občina se bo do pobud in predlogov opredelila in sprejemljive uvrstila v postopek priprave osnutka sprememb in dopolnitev OPN.  
V kolikor bodo ponovno vložene pobude vsebinsko enake kot pobude, obravnavane v postopku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič, bo do njih 
zavzeto enako stališče, razen če od takrat ni prišlo do sprememb predpisov, izhodiščnih podatkov ali novih ugotovitev.

4.  Obravnavani bodo samo predlogi in pobude, ki bodo oddani na predpisanem obrazcu do razpisanega roka - 31. 5. 2017.  
Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve OPN se lahko posredujejo po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič, po e- pošti na naslov: obcina@trzic.si 
ali vložijo osebno v sprejemni pisarni Občine Tržič.  
Za dodatne informacije lahko zaprosite v času uradnih ur na Uradu za okolje in prostor Občine Tržič, soba 106.

5. To obvestilo je objavljeno na spletni strani Občine Tržič: http://www.trzic.si/, na oglasnih deskah krajevnih skupnosti in občine Tržič ter v časopisu Tržičan.

Številka: 350-0001/2017  Župan Občine Tržič
Datum: 11. 1. 2017 Mag. Borut Sajovic l.r.

Zahvala
Po poškodbi Taje Hafner na svetovnem prvenstvu v kickboxu v Italiji se iz srca 
zahvaljujemo družini in prijateljem, predsedniku Akademije borilnih veščin Tržič Edinu 
Alijagiču ter članom, njihovim staršem in prijateljem kluba, županu občine Tržič mag. 
Borutu Sajovicu, župniku župnije Tržič-Bistrica Davidu Jensterletu, članom ŽK in ŽPS 
Tržič-Bistrica, Gimnaziji Kranj, sošolcem in razredničarki prof. Logarjevi, dr. Kresetovi, dr. 
Fischingerju, sosedom Zelenice 12 in Virja, sodelavcem podjetij AB Tokos d.o.o. in Kure 
d.o.o., slaščičarstvu Cerkovnik, g. Alešu Živicu, Lions klubu Bled Golf ter vsem ostalim za 
podarjeno pomoč in spodbudo v težkih in negotovih trenutkih.

 Družina Hafner

 "Ena sama vrtnica je lahko moj vrt. En sam iskren prijatelj, je lahko moj svet!" 

                    (Leo Buscaglia)

Zahvala
Proti koncu lanske zime se nam je 
pokvarila peč za centralno ogrevanje. 
Popravilo ni bilo več možno, zato je bila 
edina možnost nakup nove. Ker sami 
tako visokega stroška ne bi zmogli, so 
nam na pomoč priskočili Občina Tržič, 
RK Tržič, CSD Tržič, KS Sebenje, Karitas 
Križe in kot izvajalec vodovodarstvo 
Zaplotnik iz Sebenj. Vsem se iz srca 
zahvaljujemo, da imamo spet topel 
dom.

Družina Kimovec iz Sebenj

DATUM in URA PRIREDITEV KRAJ DODATNE INFORMACIJE 

8. 2. 2017 od 10. ure Prešernov smenj Kranj Zavod za turizem in kulturo Kranj,
 04 238 04 50

25. 2. 2017 ob 11. uri 9. Istrski karneval – 9. Istrska   
pustna povorka Koper Mestna občina Koper,

 05 664 62 42

25. 2. 2017 Prešerni karneval Kranj Zavod za turizem in kulturo Kranj,
 04 238 04 50

26. 2. do 1. 3. 2017 Šelmarija 2017 Kostanjevica na Krki
Etnološko društvo Prforcenhaus  
Kostanjevica na Krki,
041 700 974

Zanimivi dogodki v članicah združenja zgodovinskih mest Slovenije

obvestila
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ – 
februar 2017
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, podrobnosti so 
objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/. 

RAZSTAVE
1. do 27. februar, Galerija Paviljon 
Slikarska razstava Valentina Omana;
Tržiški muzej

1. do 28. februar, Galerija Vogal
Razstava Rekviem tržiškega čevljarstva;
Melanija Primožič

2. do 27. februar, Galerija Atrij Občine Tržič
Dobrodelna razstava slik Janeza Štrosa;
Tržiški muzej

FEBRUAR
18:15 do 20:15 vsak ponedeljek, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Delavnica za odrasle: Odkrivamo lepoto čipke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

15:00 do 17:00 vsak torek, društveni prostori Društva invalidov Tržič
Delavnice ročnih del;
Društvo invalidov Tržič

9:00 do 11:00 vsak petek, društveni prostori Društva invalidov Tržič
Delavnice ročnih del;
Društvo invalidov Tržič

17:00 vsak četrtek, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 1. februar 2017
9:00 do 13:00 dvorana Glasbene šole Tržič
20. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Gorenjske;
Glasbena šola Tržič

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Predstavitev avtorjev in njihovih del: Vodnik po pravicah otrok s posebnimi 
potrebami, Jasna Murgelj;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 2. februar 2017
18:00 Galerija Atrij Občine Tržič
Otvoritev dobrodelne razstave slik Janeza Štrosa;
Tržiški muzej

petek, 3. februar 2017
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Srečanje pogovorne skupine;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18:00 Osnovna šola Bistrica 
36. Tržič poje 2017 - Območno srečanje odraslih pevskih zborov in malih 
vokalnih skupin Tržiča;
JSKD Tržič

sobota,4. februar 2017
9:00 do 15:00 središče Sebenj
Vaški sejem;
Krajevna skupnost Sebenje 

10:00 do 11:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Meritve Društva diabetikov Tržič;
Društvo diabetikov Tržič

Iz Tržiča
Planinski izlet na Rašico 641m - Gobavica 433m;
Planinsko društvo Tržič

torek, 7. februar 2017
08:00 OŠ Križe
Slovesnost ob Prešernovem dnevu;
Osnovna šola Križe 

16:00 Dom Petra Uzarja
Srečanje bolnikov po možganski kapi;
Klub CVB Tržič 

18:00 dvorana Glasbene šole Tržič
Nastop učencev Glasbene šole Tržič;
Glasbena šola Tržič 

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Kulturni - domoznanski večer: Vojteh Kurnik;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 8 februar 2017
10:00 do 18:00 Pollakova kajža, Galerija Paviljon, Germovka 
Dan odprtih vrat v Tržiškem muzeju; 
Tržiški muzej

11:00 Galerija Paviljon
Srečanje z umetnikom Valentinom Omanom; 
Tržiški muzej

iz Križev
11. spominski pohod Štefana Bukovca
Planinsko društvo Križe

četrtek, 9. februar 2017
9:00 pred trgovino Mercator-hipermarket 
Preventivna prometna akcija - pešci; 
Združenje šoferjev in avtomehanikov Tržič

koledar prireditev
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petek, 10. februar 2017
18:00 Restavracija Raj
Občni zbor Združenja šoferjev in avtomehanikov Tržič;
Združenje šoferjev in avtomehanikov Tržič

 19:30 Dvorana tržiških olimpijcev
1.B državna rokometna liga - ženske; ŽRK Tržič proti ŽRK Izola
Žensko rokometno društvo Tržič

sobota, 11. februar 2017
8:00 staro mestno jedro Tržiča 
Tržni dan;
Polona Brodar s.p.

torek, 14. februar 2017
17:00 predavalnica Zdravstveni dom Tržič
Srečanje onkoloških bolnikov; 
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za samopomoč Tržič

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predstavitev avtorjev in njihovih del: Zlati zvoki, katalog Avsenikove glasbe;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

sreda, 15. februar 2017
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Potopisno predavanje: Južnoafriška republika, Dejan Pevčević;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

četrtek, 16. februar 2017
15:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov društva slepih in slabovidnih; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

16:30 Skakalni center Sebenje
Odprto šolsko občinsko prvenstvo v smučarskih skokih za osnovne šole - 
Tržiški pokal; 
Nordijski smučarski klub Tržič FMG 

17:00 velika sejna soba Občine Tržič 
Prometno preventivno predavanje: Spremembe prometnih predpisov; 
Združenje šoferjev in avtomehanikov Tržič

18:00 Galerija Atrij Občine Tržič
Predstavitev knjige: Dragocenosti starih mestnih jeder; 
Tržiški muzej in Občina Tržič

petek, 17. februar 2017
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 18. februar 2017
10:00 do 12:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Zaigraj in zapoj - glasbene delavnice za otroke; 
KD Folklorna skupina Karavanke

Športni center Pokljuka
25. smučarski tek gospodarstvenikov, diplomatov in politikov; 
Športno društvo Strelica

Tamar
Sankanje; 
Planinsko društvo Tržič – Mladinski odsek
Planinski izlet: Lože – Vrhovski kras; 
Planinsko društvo Križe

torek, 21. februar 2017
18:00 OŠ Križe
Predavanje v okviru projekta Tržič mesto dobrih misli in želja: Srce in 
možgani; 
Osnovna šola Križe

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predstavitev avtorjev in njihovih del: Zlata lina, Melita Osojnik;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17:30 Ljudska univerza Tržič
Začetni tečaj nemščine;
Ljudska univerza Tržič

sreda, 22. februarja 2017
11:00 do 12:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika: Nejc Perko;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje: Zasaditev in vzdrževanje visokih gred, Peter Ribič;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 24. februar 2017
18:00 Kulturni center Tržič
Gala pustna predstava; 
Polona Brodar s.p. in Občina Tržič

19:30 Dvorana tržiških olimpijcev
1.B državna rokometna liga - ženske; ŽRK Tržič proti ŽRK Naklo
Žensko rokometno društvo Tržič

sobota, 25. februar 2017
15:00 Sokolnica
Maškarada za najmlajše; 
Splošno športno društvo Tržič

nedelja, 26. februar 2017
15:00 staro mestno jedro Tržiča
Pustovanje; 
Polona Brodar s.p. in Občina Tržič

ponedeljek, 27. februar 2017
Vrtec Tržič, enota Palček, Lom, Križe in Deteljica
Dnevi odprtih vrat;
Vrtec Tržič

10:00 do 12:00 vsak dan do petka, 2. marca, Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja
Počitniška delavnica za otroke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

koledar prireditev
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“Širimo veselje”

Zaigraj in
zapoj

S O B O T A ,  1 8 .  F E B R U A R  2 0 1 7 ,
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