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Pomlad trka

Sergeja Valjavec

Še bolj kot stečaj Peka so bili v zadnjem času 
glavna tema pogovorov med Tržičankami in Tr-
žičani (v večini krepko) višji zneski na januar-
skih položnicah za plačilo komunalnih storitev. 
Samo na družabnem omrežju se je lahko preb-
ralo na stotine ogorčenj zaradi nepričakovanih 
podražitev.
Pomlad pa trka na vrata. Kaj je pomlad, sem 
vprašala vrtičkarja. "Ko rožice cvetijo, ko ptički 
žvrgolijo, ko vržemo vuč v vodo ..." Ja, marec 
bo tak lep mesec. Poleg praznikov žena in ma-
ter, praznika moških, praznika pomladi bo zad-
nji ponedeljek tudi v znamenju pirhov, šunke, 
hrena in potice. 
Da življenje ni potica, je pa pravzaprav kot poti-
ca, je misel, s katero je predstavitev svoje knjige 
o poticah v Sloveniji zaključil dr. Janez Boga-
taj. Bi se kar strinjala z njim, saj je življenje res 
velikokrat zvito, a je tudi bolj ali manj sladko, 
včasih pa tudi zasoljeno ... 
Pomlad je lepa, a je lahko tudi naporna. Naj se 
spomladanska utrujenost (zaradi tega ali onega) 
pojavi čim manjkrat.

Oddaja prispevkov
Prispevki, zlasti poročila o minulih dogodkih, so redno omejeni na 
1500 znakov s presledki s fotografijo ali 2500 znakov brez fotografije. 
Daljši prispevki so objavljeni po pravočasnem dogovoru z uredni-
štvom. Prispevke sprejemamo do 15. dne v mesecu pred izidom na 
e-naslov: urednistvo.trzican@gmail.com ali v TPIC.

 Fotografije za članke naj imajo resolucijo vsaj 1000 px po daljši stra-
nici oz. naj bodo velike vsaj 1MB. Za naslovnico je priporočljiva reso-
lucija vsaj 2500 px po daljši stranici, pokončnega formata. Za oboje 
pa velja, da so fotografije originalnih velikosti in ne pomanjšane.
Fotografij, če tega niste vešči, ne obdelujte, saj lahko s tem neprimer-
no pokvarite fotografijo. Vse fotografije, ki bi jih radi umestili med 
besedilo, ne vstavljajte v Word dokument, temveč njihovo želeno 
mesto v besedilu samo označite z besedami.

Fotografije v fizični obliki prinesite v kuverti, kjer so zapisani vaši po-
datki, v pisarno TPIC ali stopite do Foto Čebron, kjer bodo naredili 
preslikavo in jo poslali v uredništvo.

Ne pozabite navesti tudi avtorja fotografije in pridobiti njegovega 
dovoljenja.

Na naslovnici:
Pustno rajanje, foto: Luka Rener 

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
Urednik fotografije: 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 evidenco 
javnih glasil, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo RS  
pod zaporedno številko 1496.
ISSN 1581-4831

Plesni Studio Špela preplesal pustno soboto

Špela Mandelc

Na pustno soboto so se člani PS Špela udeležili drugega pokalnega turnir-
ja v modernih tekmovalnih plesih, nato pa smo popestrili večer na veselici 
v Goričah.
Na tekmovalnem parketu smo v različnih kategorijah hip hopa priplesali 
naslednje rezultate: Rika Dovžan in Ana Čosič ter Maša Štucin in Laura 
Višnar 2. mesto; Rika Dovžan, Laura Višnar ter Meta Križaj in Ula Košir 3. 
Mesto. Vseh uvrstitev seveda ne moremo našteti.

Iskrene čestitke vsem tekmovalcem in lep plesni pozdrav.
INFO: 040-623-535 (Špela)
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župan z nami

Tržiška kultura dobro dela 

... ter uspešno povezuje vse generacije na-
ših občank in občanov. Število kulturnikov 
ter društev v občini je nad povprečjem dr-
žave. Zadovoljen sem, ker je poleg ustvar-
jalcev zadovoljno tudi zvesto občinstvo 
v polnih dvoranah. Kako lep je bil teden 
okrog kulturnega praznika, ko smo nani-
zali množico odlično obiskanih prireditev. 
Morda bi katera, ki se že leta ponavlja, res 
potrebovala kakšne osvežitve in sodobnej-
še pristope. Vendar, ko v kulturni dvorani 
v Križah, Pollakovem salonu v muzeju 
in pravkar prenovljeni dvorani na Balosu 
zaradi zanimanja in občudovanja zmanjka 
sedežev, potem je zadovoljstvo publike in 
organizatorjev dogodka zasluženo in oči-
tno. 
Na februarski seji je bila sprejeta tudi stra-
tegija tržiške kulture za srednjeročno pet-
letno obdobje. Realen in uresničljiv doku-
ment je nastajal in se usklajeval od spodaj 
navzgor, od ustvarjalcev do tistih, ki smo, 
moramo in bomo za širitev in pestrost pro-
grama z veseljem zagotavljali sredstva. 
Dokument nakazuje potrebo po dodatnih 
prostorih za potrebe knjižnice, folklorne 
skupine, glasbene šole ter dodatnih po-
sodobitvah in novih načinih upravljanja 
tudi v Kulturnem centru. Tak spomeniško 
zaščiten objekt v samem mestnem jedru, 
ki ga želimo ohraniti in oživiti, je še kako 
pomemben in potreben. Razumem tudi 
željo posameznikov po gradnji velikega 
kulturnega centra, v katerem bi bilo vse na 
enem mestu. A kultura in dogodki morajo 
biti lahko dostopni tudi občanom v Lomu, 
Lešah, Križah in ne samo v centru občine. 
Izkoriščam še priložnost za zahvalo pred-
sedniku Zveze kulturnih organizacij Tržič 
Davidu Ahačiču za obsežno in zahtevno 
delo, opravljeno s prijaznostjo, dušo in 
srcem. Prav tako pa vsem kulturnikom in 
zvesti publiki želim uspešno in ponosno 
ustvarjalno obdobje med enim in drugim 
kulturnim praznikom, ki vedno in znova 
dokazuje, da je prav kultura globoka in 
močna korenina slovenskega naroda.

Proizvodnja v Peku
Po stečaju nekdaj uglednega podjetja, ki 
je žalostna posledica dolgoletnega slabega 
upravljanja in gospodarjenja, se je končno 
zganila tudi širša slovenska javnost. Vesel 
sem, da ji ni vseeno. V prvi vrsti zaradi 
zaposlenih, ki so vztrajno in do konca v 
delu in garanju ostali zvesti podjetju, ter 
po analizah, ki so jih opravili v podjetju 
Mura, tam poleg certifikatov, upanja v 
delo in poštenje, žal zagotovo pustili tudi 
del zdravja.
Iščejo in predlagajo se številne bolj ali 
manj realne rešitve, kako oživiti proizvo-
dnjo. Pozdravljam vse, saj se ne želim in 
ne znam strokovno opredeljevati do nji-
hove izvedljivosti. To je naloga drugih. 
Jasno je samo, da morajo prav vse rešitve 
temeljiti na realnih ekonomskih izračunih, 
zaupanju, poštenju ter pozitivnem poslo-
vanju. 
Ne gre samo za čevljarsko obrt, potrebno 
je poudariti, da je bil že do sedaj neizko-
riščen ogromen del velike tovarne, ki je v 

Vaška godba je polepšala kulturni dan stanovalcem Doma Petra Uzarja.

dobrem stanju in v kateri se vsak trenu-
tek lahko vzpostavi tudi katera koli druga 
proizvodnja. Zato k sodelovanju vabimo 
tudi investitorje izven čevljarske panoge. 
O tem je tekla beseda na nedavnem se-
stanku s predstavniki vlade in zaposlenih, 
ki sta ga organizirali naši poslanki in sem 
jima za to hvaležen. Država ima službe in 
sistemske vire prav za ta namen. Obljuba 
je, da bodo hitro poiskali in preučili vse 
možnosti.
Ostaja pa eno grobo dejstvo, na katerega 
se rado pozablja. V tem trenutku je za vse 
ključne poteze in odločitve pristojna in 
odgovorna le s strani sodišča imenovana 
stečajna upraviteljica. Kljub želji se z njo 
še nismo uspeli sestati. Na sestankih, ka-
mor je bila vabljena, je še ni bilo. Sem pa 
zadovoljen, da je javno podala obljubo, da 
bo razpis za oddajo prostorov njena pred-
nostna naloga. Enako je treba vso pozor-
nost nameniti PGP, ki dela, ima naročila in 
lahko pozitivno posluje. Več kot sto tride-
set ljudi, od tega četrtina invalidov, to tudi 
upravičeno pričakuje in zahteva.

Srečanje otroških gledaliških skupin Tržiča 2016 (foto: Studio Boutique).
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Na pogorišču Peka 
mora nastati nova, 
uspešna zgodba

Saša Pivk Avsec

Na delovnem srečanju s predstavniki de-
lavk in delavcev Peka v stečaju, predstav-
niki lokalnih oblasti, institucij države in 
humanitarnih organizacij, se je 4. februar-
ja v prostorih Občine Tržič mudila varuhi-
nja človekovih pravic RS Vlasta Nussdor-
fer s sodelavkama. Ker je varuh most med 
državljani in državo, ki priporoča rešitve, 
je želela neposredno iz ust prizadetih sli-
šati zgodbe, ki terjajo odgovornost in kar 
najhitrejšo pomoč pristojnih institucij. 

Varuhinja je pohvalila delo tržiške občin-
ske uprave za hiter odziv in aktiven pri-
stop k problemu, Centra za socialno delo, 
ki je prvi priskočil na pomoč delavcem, ki 
so brez plač ostali v zelo težkem položa-
ju, in Zavoda za zaposlovanje, do katere-
ga je sicer večkrat kritična. Prepričana je, 
da bomo tudi v prihodnje v Sloveniji še 
poznali Pekove čevlje, saj Peko vidi kot 
skupino ljudi, ki še vedno diha in živi sku-

paj. Verjame, da to lahko še enkrat posta-
ne zgodba o uspehu: »Takrat pa bi moralo 
biti nekoga ali pa kar mnoge sram, da niso 
delovali v dobro podjetja.« 

Na srečanju, ki se ga je udeležil tudi direk-
tor Javnega jamstvenega, preživninskega 
in invalidskega sklada mag. Robert Ma-
rolt, so bile izpostavljene nekatere težke 
življenjske situacije. Poleg tega, da so že 
tri mesece brez plač, imajo delavci, ki so 
ostali na cesti, veliko delovne dobe, a ni-
kakor dovolj, da bi lahko kmalu upali na 
pokojnino. Ta trenutek lahko računajo na 
izredno pomoč Centra za socialno delo ali 
jamstvenega sklada, ki tudi lahko izplača 
terjatve, ki pripadajo delavcem za zadnje 
tri mesece neizplačanih plač. Delavci so 
hvaležni za 250 evrov denarne pomoči, ki 
jih je delavcem, občanom Tržiča, izplača-
la Občina. Delavci iz drugih občin so pri 
svojih županih, kot so povedali, naleteli na 
gluha ušesa, razen v Kranju in Šenčurju. 

Župan Borut Sajovic je problem Peka iz-
postavil tudi na srečanju slovenskih žu-
panov s predsednikom RS Borutom Pa-
horjem na Brdu pri Kranju. »Če je samo 
deset odstotkov tega, kar se je dogajalo s 
Pekom v zadnjih 10 letih, res in če tega ne 
razčistimo, potem se bomo jutri spet spo-
taknili. Če so ljudje, ki so sprejeli napačne 
odločitve v primeru Peka, danes še ved-

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer 
na obisku v Tržiču (foto: Media butik).

no na ključnih mestih v nekaterih drugih 
podjetjih, potem se bo ta tragedija pono-
vila drugod,« pravi župan, ki je prepričan, 
da ima vsaj PGP vse možnosti, da posluje 
pozitivno ter ohrani 114 delovnih mest, 
od tega 32 invalidov. Upa, da bo stečaj-
na upraviteljica preudarna, hitra, odločna 
in gospodarna. In da bo v Tržiču zaživela 
tudi sindikalna pisarna, v kateri bodo de-
lavcem na voljo vse potrebne informacije 
in pomoč, ki jih v tem trenutku potrebu-
jejo. 

Vid Meglič, Metka Knific 

Občina Tržič v sodelovanju z Ljudsko 
univerzo Tržič v letu 2016 pripravlja niz 
motivacijskih in aktivacijskih delavnic 
za vse, ki se želijo podati na podjetniško 
pot. Gre za odprte delavnice, ki se jih lah-
ko udeleži vsakdo. Namen delavnic je na 
atraktiven način predstaviti uspešne pod-
jetniške zgodbe iz širšega slovenskega in 
lokalnega okolja. Cilj delavnic je, da se 
vsi tisti, ki zgolj razmišljajo o podjetništvu 
ali pa že imajo konkretno idejo, aktivirajo 
in svoje ideje uresničijo.
Delavnice bodo potekale v obliki krea-
tivnih podjetniških večerov kot druže-
nja z izobraževalnim poudarkom med že 
uveljavljenimi podjetniki in tistimi, ki jih 
podjetništvo zanima in privlači. Vsak do-
godek ima osrednjo temo, vsakič bomo 

gostili zanimivega gosta, ki se je na tem 
področju izkazal. Predvidene osrednje 
teme so: priložnosti, ki jih ponujajo turi-
zem, splet, les, kmetijstvo in samooskrba s 
hrano, čevljarstvo, socialno podjetništvo.
Na dogodkih bodo udeleženci spoznali, 
da se marsikaj zmore, da pa je vsak zače-
tek težak, podjetniška pot pa tlakovana z 
vzponi in padci.
Dogodki bodo potekali enkrat mesečno 
(ob četrtkih), od 19.30 do 21.00, v sproš-
čenem okolju kavarne Stara godba. Pred-
videnih je 6 srečanj, toliko je tudi predvi-
denih tem.
Vsako srečanje bo sestavljeno iz osebnega 
nagovora glavnega gosta, ki bo občinstvu 
podal osebno zgodbo in nasvete (v obliki 
TEDx formata), sledila bodo vprašanja in 
odgovori. Na koncu bodo imeli udeleženci 
tudi možnost, da svoje ideje ali razmišlja-
nja na interaktiven način predstavijo ter si 
pridobijo in izmenjajo informacije, ki jih 
potrebujejo.

Več informacij na naslovu  
www.trzicpodjeten.si in facebook.com/
ljudskauniverza.trzic/.

Vabljeni ste že uveljavljeni podjetniki in 
tisti, ki se na to pot pripravljate. Na do-
godek se predhodno prijavite na prijava@
trzicpodjeten.si.
Naslednji (drugi) večer bo v četrtek, 24. 3. 
2016, ko bo gostja večera Nastja Kramer s 
temo Kako zgraditi dober posel na spletu.
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Preverljiva resnica o 
položnicah

Občina Tržič in Komunala Tržič d. o. o.

Komunalne položnice so tako v naši kot 
v sistemski ureditvi Evropske unije eko-
nomska in ne politična ali socialna kate-
gorija. Višina stroška položnice temelji 
zgolj na osebni porabi, vrednosti storitve 
in vrednosti omrežja. Pri položnicah je jas-
no in strogo zakonsko določeno merilo pri 
porabi dobrin iz javnega sistema, popolna 
enakost občanov in plačilo po dejanski 
porabi. Tako mora biti po novem cena 
vodovodnega hišnega ali stanovanjskega 
priključka enaka tako v Jelendolu kot v 
večstanovanjskem objektu v Tržiču ali hiši 
v Križah.  
Pri nas v Tržiču, žal, zadnja desetletja ni 
bilo tako. To je tudi glavni razlog za slabo 
voljo ter razburjenje občanov v večstano-
vanjskih stavbah, ki se jim je na podlagi 
zahteve obvezne državne uredbe povečala 
omrežnina. V Tržiču smo prvi zahteva-
ni popravek navzgor izvedli junija 2014, 
drugega, dokončnega pa februarja letos. 
Doslej so namreč, v primerjavi z ostalimi 
občani v stanovanjskih hišah, naši obča-
ni v večstanovanjskih stavbah plačeva-
li znatno manj stroška omrežja in bili v 
primerjavi z ostalimi brez dvoma in brez 

njihove krivde, privilegirani. Uredba o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja pa od vseh občin v 
Sloveniji zaradi nereda in neenakosti zah-
teva popravo in odpravo tega razlikovanja. 
Ob neupoštevanju uredbe občinam grozijo 
tudi kazni. Višina omrežnine med občina-
mi je zelo različna, odvisna je od velikosti, 
razvejanosti omrežja. Tržiško je sodobno, 
zelo razpršeno in razvejano. V zadnjih 
nekaj letih smo vanj zaradi potreb ljudi 
vložili ogromno. Sistem pa nikoli ne bo 
dokončan, vedno bodo potrebna nova vla-
ganja in posodobitve. Letos bomo delali na 
posodobitvi vodovoda v Črnem gozdu, da 
bo manj kloriranja, nadaljevali na Vohu, 
Planinski poti in še kje.
Pri samem priključku na katerokoli stano-
vanjsko enoto je po zakonu merilo velikost 
- premer priključka, tako imenovani DN. 
Najmanjši možni predpisani je DN 20. Tak 
sistem različnih merilnih enot je že dolgo 
v veljavi pri električni oskrbi, pri klasični 
in mobilni telefoniji ter internetu.
Drugi vzrok, ki je spremenil cene na ko-
munalnih položnicah predvsem pri indivi-
dualnih hišah in razburil občane, pa je nov 
način obračunavanja zbiranja in obdelave 
odpadkov, za katerega državna uredba 
predpisuje obvezno oblikovanje cene sto-
ritve javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki, izraženo v kg, in ki se uporabni-
kom zaračuna glede na volumen posode 
ter pogostost odvoza (ločeno za mešane 
komunalne odpadke in biološko razgrad-

ljive odpadke). Na to uredbo in novi način 
obračuna vas je Komunala Tržič opozorila 
na januarskih položnicah. Veliko občank 
in občanov je to obvestilo prebralo in že 
pravočasno zamenjalo zabojnike za manj-
še, kar nekaj pa vas je to obvestilo spregle-
dalo in niste dovolj hitro ukrepali. Seveda 
to zamenjavo lahko zahtevate kadarkoli, 
zato vas pozivamo, da se o tem pozanima-
te na Komunali Tržič, kjer vam bodo prija-
zno svetovali in pomagali.
Sistem naše komunale je dober in stabilen, 
še zdaleč pa ne idealen. Zato bomo vztraj-
no nadaljevali trnovo pot racionalizacije, 
pridobivanja certifikatov kakovosti in is-
kanja notranjih rezerv, da bi bil sistem ob-
čanom čim bolj dostopen in prijazen. Ni-
koli pa najbrž ne bo brezplačen. Zato tudi 
z razumevanjem sprejemamo kritike obča-
nov ob zadnji uskladitvi cen. Vsak primer 
je individualen in ga je tako potrebno tudi 
obravnavati. Želimo pa poudariti, da se je 
višina položnice pri aktualni spremembi 
za večje število občanov in gospodarskih 
subjektov znižala. Cilj je doseči enaka pra-
vila za vse.

Ta mesec so marsikoga presenetile višje cene komunalnih storitev. Nekateri boste plačevali precej, drugi le malo več. Razlogi za povišanje cen so dokaj 
zapleteni. Ta vozel bomo tukaj skušali razplesti in pokazati na zanimiva ozadja. Priznam, da je razlaga poenostavljena, saj bi predstavitev celotne zgodbe 
povzročila veliko zmedo. Namreč, ustvarjena je velika zmeda. Sodim, da ne slučajno.
Bi se spremembi cen lahko izognili? Ne. Država je s spremembo uredbe z ljubko kratico MEDO zahtevala spremembo metodologije obračunavanja cen vode, 
kanalizacije in odvoza smeti. Ta sprememba pomeni, da se vam je cena lahko malo dvignila ali celo malo zmanjšala, odvisno od tega, kje živite.
Zakaj sedaj? Zato, ker je prepozno. Kako prepozno? Cene bi lahko spremenili že leta 2013. Morali bi jih do marca 2014. Zakaj jih niso spremenili takrat? Hja, 
lani so bile volitve in vas niso hoteli dražiti z višjimi cenami. Zakaj je do spremembe prišlo šele konec leta 2015? Nimam pojma. Tako hitro najbrž deluje 
občinska uprava.
Je to vse? Ne, nikakor. S položnico nikoli ne plačamo polne cene komunalnih storitev. Občina mimo položnic daje Komunali subvencije, ki zmanjšajo znesek 
na položnici. Saj to je dobro? Niti ne. Namreč, Občina dobi denar od vas, iz vaših davščin. Denar, ki bi šel lahko za urejanje degradiranih območij, obnovo 
vrtcev, boljšo knjižnico, razvoj gospodarstva itd. gre za plačilo naših položnic. Torej je Komunala v resnici še dražja? Da. 
Kako se določi višina subvencij? Letos se je določila s proračunom in odlokom o ceni komunalnih storitev. Dobro? Ni. V proračunu so določene drugačne 
cene kot v odloku. To pa ne gre skupaj? Točno tako. Nihče ne ve, kdo bo v resnici določil ceno subvencij in v vsakem primeru bo kršen en odlok in verjetno še 
zakon ali dva. Kdo bo torej odločil? Očitno župan. Saj on to sme? Ne. On lahko predlaga, odloči pa Občinski svet. Čudno? Natanko tako. Zato smo nekateri v 
Občinskem svetu na to opozorili, nasprotovali in glasovali proti proračunu in proti odloku. Gotovo vas je bila cela kopica? Ne. Pet Zagonovih.
Smo opravili? Za sedaj. Nedoslednosti in nedorečenosti je še več. Povezane so z volumnom vaših zabojnikov za smeti, cenami za odvoz gošče in vprašanjem, 
ali uredba MEDO velja za podjetje s koncesijo. Brez pravnika je težko reči, ali ni šlo le za kopico izgovorov za dvig cene na položnicah.
Vidite, sedaj ste začeli plačevati županovo volilno zmago, po cenah, ki niso prave, ne zakonite in ki se skrivnostno oblikujejo v županovi pisarni. Saj veste, 
dejanja štejejo. Vsak mesec pri plačilu položnice.

                           Klemen Belhar

Komunalne cene za telebane
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Tudi Tržič del 
vseslovenske Mreže 
postajališč za 
avtodome 

Petra Hladnik

Občina Tržič je v lanskem letu uredila dve 
postajališči za avtodome: nad Gorenjsko 
plažo ter v Kovorju. V želji po čim boljši 
promociji in povezovanju smo se konec v 
leta vključili v Mrežo postajališč za avto-
dome. V mrežo je trenutno vključenih 54 
slovenskih občin, ki jih druži zavest, da so 
popotniki z avtodomi dragoceni gostje, ki 
si želijo raziskovati in doživeti Sloveni-
jo od blizu, nikakor ne le z avtoceste. V 
analizi stanja je bilo ugotovljeno, da je v 
Sloveniji okoli 4.000 registriranih avtodo-
mov, v Evropi več kot 1,5 milijona, da se 
število novih registracij avtodomov v zad-
njih treh letih povečuje (+ 4,2 %), medtem 
ko se število na novo registriranih prikolic 

zmanjšuje (- 2,1 %), da Slovenijo v sezoni 
prečka približno 90.000 avtodomov, da je 
povprečna poraba 98 € na avtodom (37% 
v gostinstvu, 43% za nakupe in prehrano 
in 20% oz. 19,98 € za aktivnosti v prostem 
času (bazeni, muzeji, prireditve itd.)).
Vseslovenski projekt želi pod enotno bla-
govno znamko predstavljati Slovenijo kot 
popotnikom z avtodomi prijazno destina-
cijo. Poudarek je na sodelovanju in pove-
zovanju različnih akterjev, ki skupaj lahko 
pomembno vplivajo na to, da se Slovenija 

uvrsti na zemljevid popotnikom z avtodo-
mi prijaznih destinacij in postane zaželen 
turistični cilj.
Mreža postajališč za avtodome po Slo-
veniji se je letos predstavljala na sejmu 
CMT Stuttgart 2016 na razstavnem pro-
storu Slovenske turistične organizacije, 
promotorji MPZA SLO pa so poskrbeli, 
da so obiskovalci s seboj odnesli brošuro 
o skoraj stotih lokacijah, na katerih lahko 
popotnik z avtodomom začne svoje razi-
skovanje dežele na sončni strani Alp.

Občina Tržič sprejema 
kolesarsko strategijo

Mateja Dolžan, foto: Luka Rener

Občina Tržič ima z reliefno razgibanostjo, 
ugodnimi klimatskimi pogoji, ohranjeno 
naravo, obstoječo mrežo vzdrževanih poti 
in gozdnih cest ter ugodno lego v bližini 
večjih središč in prometnic (Bled, Ljublja-
na, Celovec, gorenjska avtocesta, letališče 
Jožeta Pučnika, …) odlične pogoje za ra-
zvoj kolesarskega turizma. Te še neizkori-
ščene možnosti so bile povod za pripravo 
strategije razvoja kolesarskega turizma v 
občini Tržič, saj je prav kolesarski turizem 
eden najhitreje rastočih segmentov turiz-
ma predvsem na področju Alp in ostalih 
gorskih regij po svetu.
Strategijo razvoja kolesarskega turizma 
v občini Tržič je v letu 2015 pripravljala 
8-članska delovna skupina v sodelovanju 
z zunanjima strokovnjakoma, Andrejem 
Žigonom iz Zavoda Aliansa, ki je spe-
cialist za marketing in svetovalec za in-
frastrukturo v adrenalinskih športih ter 
gorskem kolesarstvu, ter Janom Klavoro, 
glavnim akterjem pri vzpostavitvi združe-
nja Bike Alpe Adria in soorganizator Soča 

Outdoor Festivala, ki je danes eden naj-
večjih športnih dogodkov v Sloveniji. 
Cilji priprave strategije so bili analiza 
obstoječega stanja na področju turizma v 
občini, pregled obstoječih strateških do-
kumentov in zakonodaje, analiza stanja 
obstoječe infrastrukture, izbira najpri-
mernejših ciljnih segmentov, oblikovanje 
trženjske strategije in izdelava akcijskega 
načrta.
Sprejetje strategije bo ena od točk na mar-
čevski seji občinskega sveta. Po sprejetju 

Pri promociji tržiškega turizma sodeluje tudi Žan Košir.

strategije bo skupina, v katero bomo po-
vabili tudi zainteresirane ponudnike na-
mestitev in s kolesarjenjem povezanih de-
javnosti, nadaljevala z začrtanim delom. 
Osnutek strategije je objavljen na spletni 
strani Občine Tržič in dan v javno razpra-
vo do 6. 3. 2016. Vsi zainteresirani občani 
lahko v tem času posredujete svoje pisne 
predloge k osnutku dokumenta na naslov:
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič 
ali na elektronski naslov: 
obcina.trzic@trzic.si. 
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Tržiško pustno rajanje

Petra Hladnik, foto: Boris Novkovič, Vili Vogelnik 

Svetovni dan čebel 
združuje Slovence in 
povezuje svet

Anže Perčič 

Na pustno nedeljo so občinski atrij preplavile pustne šeme. Do-
poldanski program je bil namenjen najmlajšim, ki so zimo pre-
ganjali v družbi animatorjev iz skupine Mali Bu, popoldanski del 

Čebele so zelo pomeben del našega živ-
ljenja, saj je približno vsaka tretja žlica 
svetovne hrane odvisna od čebel. Ker je 
življenje čebel zaradi različnih dejavnikov 
vedno bolj ogroženo, je v okviru prizade-
vanj za zaščito čebel in čebelarstva Čebe-
larska zveza Slovenije (ČZS) ob podpori 
Republike Slovenije predlagala Organiza-
ciji združenih narodov (OZN), da 20. maj 
postane SVETOVNI DAN ČEBEL. S tem 
dnevom bi celoten svet opominjali na po-
membnost čebel v našem življenju.
V okviru promocije Svetovnega dneva 
čebel se je ČZS v sodelovanju s sloven-
skimi čebelarskimi društvi lotila velikega 
projekta z naslovom: SVETOVNI DAN 
ČEBEL ZDRUŽUJE SLOVENCE IN PO-
VEZUJE SVET.
V ta namen predsednik ČZS Boštjan Noč, 
podpredsedniki, člani upravnega odbora, 
nadzornega odbora in zaposleni ČZS obi-
skujejo vsa čebelarska društva v Sloveniji 
in jih informirajo o pobudi, da se 20. maj 

pa so popestrili člani Pihalnega orkestra Tržič, country plesalke 
iz Studia Korak in Country Arizona.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Nataši Jagodic s.p. za organi-
zacijo prireditve, ostalim sodelujočim ter vsem sponzorjem, ki 
so prispevali nagrade za najboljše maske. Glavno nagrado med 
skupinskimi maskami, tečaj country plesa, je dobilo »naravno 
ravnovesje«, med posameznimi pa robotka, ki jima je Avto Ši-
vic d. o. o. poklonil 7-dnevni brezplačni najem vozila Renault 
Kadjar. Zmagovalci facebook nagradne igre so postali smrkci, 
za kar so bili nagrajeni z vikend paketom za 2 osebi na Planšariji 
Pr'Florjan na Krvavcu.

Člani Pihalnega orkestra so na nastop prišli naravnost iz toplih postelj. Nagrajene maske.

Vinko Perne, Boštjan Noč, mag. Borut Sajovic.

razglasi za Svetovni dan čebel. 29. janu-
arja so obiskali občino Tržič in tržiške 
čebelarje. Ob tej priložnosti je predsednik 
ČZS Boštjan Noč poudaril, da ima Slove-
nija bogato čebelarsko zgodovino in po-
membno vlogo v svetovnem čebelarstvu. 
Če 20. maj postane svetovni dan čebel, bo 
to veliko priznanje za slovensko čebelar-
stvo, saj se je ta dan leta 1734 na Breznici 
rodil slovenski čebelar, začetnik moderne-
ga čebelarstva, Anton Janša, ki je bil prvi 

učitelj v čebelarski šoli na Dunaju. Sreča-
nja se je udeležil tudi župan Borut Sajovic, 
ki tudi sam čebelari že 40 let. Predsednik 
ČD Tržič Vinko Perne je poudaril, da tudi 
tržiški čebelarji podpiramo pobudo ČZS. 
Dogajanje so popestrili Gašper Komac z 
igranjem na harmoniko in tržiški čebelarji, 
ki so poskrbeli za prigrizek. 
Več o Svetovnem dnevu čebel si lahko pre-
berete na: http://www.czs.si/content/wbd.
Čebelarski pozdrav: NAJ MEDI!
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Dekanijsko romanje 
skozi sveta vrata v 
ljubljansko stolnico

Marjeta Hervol 

Na praznik Marijinega Brezmadežnega 
spočetja (8. 12. 2015) se je začelo jubilej-
no leto usmiljenja, ki ga je razglasil papež 
Frančišek. Svetoletna ali sveta vrata so 
vrata stolne cerkve, ki so drugače zaprta 
ali celo zazidana. Odpiranje svetoletnih 
vrat je obred ob jubilejnem letu, ki verni-
kom ponuja pomoč na poti odrešenja. 
David Jensterle, župnik v Bistrici, je orga-
niziral dekanijsko romanje v ljubljansko 
stolnico svetega Nikolaja, ki se ga je 30. 
januarja udeležilo za dva avtobusa romar-
jev iz vse dekanije. V Ljubljani smo si 
ogledali frančiškansko cerkev Marijinega 
oznanjenja s prelepimi jaslicami. Obiskali 
smo tudi semenišče, kjer živijo bogoslov-
ci, in znamenito baročno knjižnico, usta-

novljeno leta 1701. V prvi javni znanstve-
ni knjižnici na Slovenskem je shranjenih 
okrog 7000 knjig. Strop knjižnice je ču-
dovito poslikal italijanski slikar Giulio 
Quaglio. V kapeli nas je pozdravil sedanji 
rektor semenišča Roman Starc, ki je bil 
med letoma 2002 in 2015 župnik v Tržiču. 
Trenutno je v semenišču 54 bogoslovcev, 
nekateri od njih študirajo tudi v tujini. Se-
meniško kapelo krasi slika slikarja Staneta 
Kregarja, ki prikazuje stvarjenje, odreše-
nje in poveličanje.

Romarji smo se nato zbrali pred svetimi 
vrati ljubljanske stolnice. Stolni župnik 
Jože Plut nam je povedal, da so bila sve-
ta vrata ljubljanske stolnice narejena leta 
1996 ob obisku papeža Janeza Pavla II. 
Akademski kipar Mirsad Begić je na njih 
upodobil škofe Antona Bonaventuro Jeg-
liča, Božjega služabnika Antona Vovka, 
Gregorija Rožmana, Jožefa Pogačnika, 
Alojzija Šuštarja in Stanislava Leniča ter 
Devico Marijo. Skozi sveta vrata smo 
vstopili v stolnico, kjer je sveto mašo da-
roval ljubljanski pomožni škof Franc Šu-
štar ob somaševanju duhovnikov tržiške 
dekanije in gospoda Starca.

Župnija sv. Marije 
Goretti Tržič – Bistrica

nuša Kotar in župnik David Jensterle

Naselje Bistica pri Tržiču je zraslo na 
nekdanjem Bistriškem polju in je dokaj 
mlado; z naselji Ročevnica, Na jasi in Na 
Logu šteje župnija približno 5000 prebi-
valcev (od tega 3000 katoličanov).
Ustanovitelj in prvi župnik je bil msgr. 
Viktor Zakrajšek. Župnija je bila ustanov-
ljena 25. 3. 1971. Naša zavetnica je mla-
da devica in mučenka sv. Marija Goretti 
(16. 10. 1890 – 6. 7. 1902), ki goduje 6. 
julija. Smo edina njej posvečena župni-
ja v Sloveniji. Pet razlogov, zakaj jo je 
izbral za našo zavetnico, je msgr. Zakraj-
šek navedel v župnijskem listu leta 1972: 
Slovenci takrat še nismo imeli svojega, 
uradno priznanega svetnika ali blaženega; 
sv. Marija Goretti je svetnica našega časa 
(njen življenjepis ni sestavljen iz legend 
in pravljic, ampak so jo za sveto razgla-
sili ob prisotnosti njene matere, bratov in 
sestre, pa tudi njenega morilca, 45 let po 
njeni smrti 24. 6. 1950); je delavno dek-
le in zato vzor mladim družinam, kako 
živeti v težkih socialnih razmerah z juna-

ško veselostjo, delavnostjo in ljubeznijo; 
predvsem pa naj bo kot mučenka čistosti v 
današnji poplavi spolnosti postavljena za 
zgled naši mladini, da bo ohranila čistost 
srca, duše in telesa; sv. Marija Goretti nas 
uči spoštovati vse dobro v tujem narodu. 
Svetnico sprejemamo, kakor če bi bila hči 
našega naroda. Ona naj nas obvaruje na-
pačnega nacionalizma in pretiranega pou-
darjanja lastnega naroda.
Župljani svojo versko življenje lahko ži-
vijo v različnih skupinah, ki delujejo v 
župniji: ključarji, bralci Božje besede, 
jasličarji, mladinski in odrasli pevski zbor, 
župnijska karitas, oratorijski animatorji, 
ministranti, Župnijski pastoralni svet, mo-
litvena skupina, biblična skupina, gospo-
darski odbor, mladinska skupina, skupina 
za so-pomoč z Božjo pomočjo. Ob po-
sebnih priložnostih pa se družimo tudi ob 
delavnicah: izdelovanje adventnih venčk-
ov, izdelovanje baganic, oratorijski dnevi, 
čistilne akcije, priprave raznih dogodkov 
(farni dan, oratorij, celodnevno češčenje 
…). Vsako leto na dan ustanovitve župni-
je in godovnega dne župnijske zavetnice 
pripravimo prijetno procesijo z lučkami 
po Ročevnici.
Ena izmed skupin je skupina za so-pomoč 
z Božjo pomočjo. Srečuje se ob sredah 
vsake 14 dni. V to skupino so povabljeni 
ljudje, ki so se znašli na razpotju življenja: 
ob žalovanju, depresiji, utrujenosti … V 

Božji besedi iščemo pomoč in tolažbo za 
to stanje duhovne teme.
Sosed župnijskega središča je Dom Petra 
Uzarja, kamor hodijo na obiske člani žu-
pnijske karitas. Vsak drugi petek v mese-
cu je v Domu sveta maša, vsako soboto 
pa je v kapeli bogoslužje Božje besede s 
svetim obhajilom.
Vsako nedeljo se kot družina srečamo pri 
treh nedeljskih mašah (ob 7.30, 9. in 11. 
uri). Župnik David Jensterle poskrbi za 
naše duše in nam večkrat pripravi kakšno 
romanje ali izlet. Obenem pa skrbi, da vsi 
župljani dihamo in rastemo z župnijo sv. 
Marije Goretti. 

Uredništvo občinskega glasila vztrajno išče nove 
dopisnike in predstavlja nove teme. Lansko leto 
smo tako načrtno k sodelovanju povabili vse kra-
jevne skupnosti v naši občini, letos pa prostor na-
menjamo predstavitvam dejavnosti naših župnij.

SVETO LETO USMILJENJA
8. december 2015 - 20. november 2016
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Gregorjevo 2016 –  
Moč ognja in luči

dr. Bojan Knific

Gregorčki malo 
drugače

Stane Grum

Pomladne šege so vezane na obnovitve-
ne obrede, ko se iz kaosa, ki ga pooseblja 
zima, svet spet spravi v »pravi red« – red, v 
katerem se začne novo življenje. Gregorje-
vo je sodilo v čas pomladnega enakonočja 
(21. marca), a se je datum praznovanja 
zaradi menjanja sistemov merjenja časa 
spreminjal. Od 16. stoletja dalje tako prvi 
spomladanski dan, za kar velja gregorjevo, 
praznujemo 12. marca. 
Po spomladanskem enakonočju ponovno 
moč dobiva sonce, ki z gretjem in s svet-
lobo ljudem omogoča delo in življenje. 
Svetli del dneva se daljša, temni krajša. S 
podaljševanjem svetlega dela dneva se je 
v Tržiču predvsem med čevljarji razvija 

V Osnovni šoli Tržič že dolga leta z vese-
ljem sodelujemo pri praznovanju gregorje-
vega. V letošnjem letu smo soorganizatorji 
prireditve in zato smo se v šoli odločili, 
da ta dan popestrimo z dodatnimi dejav-
nostmi in programom.
Že dalj časa sodelujemo z g. Brankom 
Bandljem, inovatorjem in lastnikom dru-

šega spuščanja gregorčkov po Tržiški Bi-
strici. Čevljarji namreč od sv. Gregorja do 
sv. Mihaela (29. september) niso delali ob 
umetni svetlobi, temveč le ob sončni.
Ljudje so kresove kurili v verovanju, da 
z ognjem lahko pomagajo soncu, da bi to 
hitreje pregnalo zimo. Kurjenje kresa se je 
na gregorjevo ohranilo tudi v Tržiču. Po-
leg tega so moči sonca pomagali z vihte-
njem gorečih metel. Vrteli so jih v obliki 
osmic – Andrejevega križa –, kar je imelo 
še toliko večji simbolni pomen. Pozneje se 
je uveljavilo spuščanje gregorčkov, pred-
vsem iz lesa in papirja izdelanih hišic, ki 
danes predstavljajo najbolj prepoznaven 
znak tovrstnega praznovanja v Tržiču.
Tržiški muzej skrbi, da praznovanje gre-
gorjevega ohranja temeljne vsebine, ki 
so povezane s to šego iz predkrščanske 
dobe. Z razstavami in drugimi načini oza-
veščanja razvija na šego vezano lokalno 
identiteto, skupaj s Turističnim društvom 
Tržič, tržiškimi osnovnimi šolami in vrtci 
pa skrbi, da praznovanje iz leta v leto ob 
poudarjanju starih vsebin dobiva novo in 

sodobnemu načinu življenja primerno po-
dobo. 
Letos sodelavci Tržiškega muzeja v Kur-
nikovi hiši pripravljamo razstavo z naslo-
vom Moč ognja in luči. Na njej bo predsta-
vljena tradicija praznovanja gregorjevega 
v Tržiču s poudarkom na svetlobi in ognju, 
ki življenje človeka zaznamuje še danes. 
Ob tem bodo razstavljeni gregorčki – iz-
delki otrok tržiških osnovnih šol in vrtcev. 
V spodnjem nadstropju Kurnikove hiše bo 
s slikarjem Vinkom Hlebšem in sodelav-
ci muzeja potekala delavnica izdelovanja 
gregorčkov. Otroci bodo lahko izdelali 
svojega gregorčka z motivom ognja in ga 
spustili po Tržiški Bistrici. 
Delavnica izdelovanja gregorčkov se bo 
začela 11. marca ob 16. uri, takrat bo od-
prta tudi razstava. Razstava bo na ogled do 
konca marca, za ogled pa je, razen na dan 
odprtja, treba poklicati v Tržiški muzej 
(04/53-15-500).

žinskega podjetja Pelar, ki izdeluje eko-
loške izdelke iz lepenke. G. Branko nam 
je poklonil 750 matric iz lepenke, ki smo 
jih sestavili v prijetne hišice – bodoče gre-
gorčke. Hišice smo ustvarjalno barvali in 
krasili z naravnimi materiali. Pri tem pri-
jetnem opravilu smo sodelovali vsi učenci, 
učitelji in zaposleni v naši šoli, k sodelova-
nju pa smo povabili tudi starše, ki so se z 
veseljem odzvali. 
Vseh 750 gregorčkov bomo razstavili na 
dvorišču OŠ Tržič, nekatere tudi v Kurni-
kovi hiši. Na predvečer gregorjevega bodo 
naši učenci pripravili zanimiv program 
s pesmijo in plesom. Vrteli bodo goreče 
metle in spuščali velik goreč otok po Tr-
žiški Bistrici. Tako bomo vsem dokazali, 

da tema nima zadnje besede, kajti svetlo-
ba ima večjo moč. Pripravljamo pa tudi 
razstavo s kulturnim programom, ki bo 
potekala v Qlandiji v Kranju.
Že novembra 2015 smo ta projekt prijavili 
komisiji, ki odloča o vpisu v Guinnessovo 
knjigo rekordov. Odgovora sicer še nismo 
prejeli, po raziskovanju pa smo prepričani, 
da bo naša šola in z njo mesto Tržič to uvr-
stitev tudi dosegla. 

Vizija naše šole je: »Z delavnostjo, odgo-
vornostjo in medsebojnim spoštovanjem 
vstopamo v svet.« S tem projektom to 
dokazujemo, zato se iskreno zahvaljujem 
učencem, staršem in vsem delavcem šole 
za predano delo in sodelovanje.

Goreči gregorček na gladini Tržiške 
Bistrice, 1991. Arhiv Tržiškega muzeja.
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Pol stoletja Folklorne 
skupine Karavanke

Saša Meglič

Ni dolgo, ko smo praznovali 40-letnico 
delovanja, pa je od takrat preteklo že no-
vih deset let. Čas res hitro beži. Leto 2016 
je za nas posebno leto, leto, ko se spomi-

njamo začetkov, bivših članov, gostovanj, 
številnih vaj, nastopov in projektov ter 
vedno spodbudne publike. V petdesetih 
letih se je marsikaj spremenilo. Vsako 
desetletje je imelo svoj čar in je pustilo 
svoj pečat. Bili so vzponi in padci; bili so 
ljudje (in so še danes), ki so vztrajali, ki 
so imeli znanje, ideje, energijo in voljo, da 
so Folklorno skupino Karavanke pripeljali 
do jubileja, ki ga letos praznujemo. Pet-
deset let je dolga doba in prav je, da ga 
proslavimo skupaj.
V ta namen smo si člani Folklorne skupi-

ne Karavanke zadali kar nekaj projektov. 
Predstavitev filma o pečah na Slovenskem 
in pohod z baklami po Poti treh zvonov sta 
že za nami, pred nami pa sta fotografska 
razstava in razstava o oblačilni dediščini, 
izdaja zbornika ob 50-letnici delovanja, v 
katerem bomo na podlagi izvedenih razi-
skav predstavili plesno in pevsko kulturo 
Tržičanov, izdaja zgoščenke z ljudskimi 
pesmimi, zapisanimi v Tržiču, plesne de-
lavnice in prireditev, katere rdeča nit bo 
ljudsko izročilo Tržiča. Glavna dogodka 
ob visokem jubileju pa bosta vsekakor 
koncert ob 50-letnici, ki bo v soboto, 21. 
maja 2016, v Dvorani tržiških olimpijcev, 
in gostovanje v Franciji ob 50-letnici po-
bratenja Tržiča s francoskim mestom Ste 
Marie aux Mines. Goste iz Francije bomo 
seveda gostili tudi v Tržiču.
Dogajalo se bo veliko. Vas pa že sedaj va-
bimo na vse prireditve, ki jih pripravljamo 
posebej za vas. 
Praznujte z nami!

Prvi dokumentarni 
film o pečah na 
Slovenskem

Saša Meglič

Razstava Peče in rute – pokrivala sloven-
skih žena, ki smo jo člani Folklorne skupi-
ne Karavanke lansko leto pripravili skupaj 
s Tržiškim muzejem v Kurnikovi hiši, je 
obrodila bogate sadove. Izredno pozitivni 
odzivi obiskovalcev in številčnost le-teh 
sta temeljna pokazatelja, da smo zastav-
ljen projekt izvedli kakovostno. To je bil 
povod za sodelovanje še z drugimi orga-
nizacijami. Razstavo smo od decembra 
2015 do konca februarja 2016 na ogled 
postavili tudi v rojstni hiši Jakoba Aljaža 
v Pirničah. Idej za nadgradnjo pa s tem še 
vedno ni zmanjkalo.
Podpredsednik Kulturnega društva Jarem 
iz Medvod, g. Janez Meglič, je namreč 
predlagal, da bi o pečah posneli krajši 
dokumentarni film. In tako se je začelo. 
Prvo snemanje je potekalo v Kurnikovi 

hiši, drugo v Studiu MEG v Pirničah, ka-
mor smo del razstave preselili za potrebe 
snemanja in tretje na Gradu Bogenšperk, 
kjer smo z nekaj člani Folklorne skupine 
Karavanke posneli ples iz Valvazorje-
vega časa in prikaz zavezovanja peče. K 
videoposnetkom je piko na i dodal še dr. 
Bojan Knific, ki je prikazani vsebini dodal 
razlago o razvoju in nošenju peč na Slo-
venskem.

Ponosni smo, da smo v sodelovanju s Tr-
žiškim muzejem, Studiem MEG, KUD Ja-
rem in Javnim zavodom Bogenšperk po-
sneli prvi dokumentarni film z naslovom 
Peče na Slovenskem. Prvič je bil predva-
jan v Kulturnem domu v Medvodah, nato 
v Slovenski kinoteki v Ljubljani, v Tržiču 
pa smo ga premierno predvajali na kultur-
ni praznik v Pollakovem salonu Tržiškega 
muzeja. 
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Srečanja kulturnih 
ustvarjalcev

Boris Kuburič; foto: Jaro Miščevič

Pred slovenskim kulturnim praznikom so 
se v Tržiču zvrstila kar tri tradicionalna 
območna srečanja ljubiteljskih kulturnih 
ustvarjalcev. V Kulturnem centru se je 22. 
in 29. januarja najmlajši publiki predstavi-
lo deset otroških gledaliških skupin z vseh 
tržiških osnovnih šol, kar dokazuje, da je 
gledališče še vedno priljubljena interesna 
dejavnost tako pri otrocih kot pri učiteljih.
2. februarja je Knjižnica dr. Toneta Pret-
narja gostila 5. območno srečanje litera-
tov, tokrat z naslovom Tržiška zgodba. 
Predstavile so se namreč tri avtorice, ki so 
se svojimi kratkimi zgodbami prijavile na 
literarni razpis uredništva občinskega gla-
sila in Zveze kulturnih organizacij Tržič. 
Večer, posvečen umetniški besedi, so ob-
likovali avtorice Breda Miščevič, Romana 

Turk in Elizabeta Verdir, recitatorka Tere-
za Gosar in moderator David Ahačič.
Le nekaj dni kasneje, 5. februarja, pa so se 
tržiški pevski zbori in male vokalne sku-
pine v OŠ Bistrica srečali na že 35. sreča-
nju Tržič poje. Štirje tržiški dirigenti (Jože 
Tišler, Tomaž Meglič, Stane Bitežnik in 

Vili Bitenc) so se predstavili z desetimi 
pevskimi zasedbami, njihove nastope je 
z izbranimi recitacijami Vojteha Kurnika, 
Dorce Kraljeve in Toneta Pretnarja ople-
menitil Janez Kikel, navzoče pa je ob kul-
turnem prazniku nagovoril župan Borut 
Sajovic.

Sodobni ples v KUD Leyli

Iris Šober

Plesna dejavnost ima mnogo pozitivnih 
učinkov. Z neverbalno komunikacijo spo-
ročamo občutja in odnose do drugih, s so-
delovanjem iščemo nove rešitve, razgiba-
mo telo in misli. Gibčno in ustvarjalno telo 
pomeni tudi gibčno in ustvarjalno misel, 

kar potrjujejo tudi najnovejše raziskave na 
področju nevroznanosti. Sodobna plesna 
umetnost predstavlja vir domišljije, sode-
lovalnega ustvarjanja in občutka drug za 
drugega, kar želimo poudarjati tudi v KUD 
Leyli. V okviru projekta "Vrnimo sodobni 

ples v Tržič", ki ga omogočata KUD Leyli 
in Občina Tržič, v naših prostorih na Ba-
losu organiziramo sklop delavnic sodobne 
plesne tehnike z našim dolgoletnim čla-
nom, plesalcem, koreografom in igralcem, 
Danielom Petkovićem. Delavnice so pri-
merne za vse ljubitelje ustvarjalnega giba 
in plesno predznanje ni potrebno. Prva de-
lavnica v februarju je več kot uspela, zato 
jo bomo kmalu ponovili! Za več informa-
cij spremljajte naš FB profil, nam pišite na 
leyli.orient@gmail.com ali pokličite na 
040-865-362 (Iris).

Pisateljice Breda Miščevič, Romana Turk in Elizabeta Verdir.



marec 201612

kulturne novice

Obisk Ferija Lainščka

Marinka Kenk-Tomazin, foto: Mirko Kunšič

»Lačni smo občutkov lepega in s poezijo 
jih lahko dobimo v zgoščeni, kratki, času 
še primerni obliki.« 

9. februarja, dan za slovenskim kulturnim 
praznikom, smo si podarili pesniško glas-
beni večer s Ferijem Lainščkom, kantav-
torico Ditko Čepin in pravljičarko Vesno 
Radovanovič Ne bodi kot drugi.

Vsestranski slovenski sodobni ustvarja-
lec Feri Lainšček je bil rojen leta 1959 v 
vasi Dolenci na Goričkem, tako daleč od 
sveta, da so bili vso njegovo predšolsko 
dobo brez elektrike! Večere so barvali 
pogovori, pripovedovanja. Očetova po-
potnica je bila, da je prejel dve roki in 
glavo ter da se z njimi da preživeti. Leta 
1982 pri 23. letih izda prvenec Peronarji, 
s čimer stopi na pot ustvarjalnosti, vneme, 
iskanja lepega in lastnega življenjskega 
smisla. Ljudje z ravnine vidijo drugače. 
Neskončna ravnina daje človeku občutek, 
da ni vsemogočen, da je le majhen kos ce-
lote, ki se nikoli ne konča. 

Feri Lainšček ni le pisatelj, temveč tudi 
pesnik, dramatik, scenarist, soustvarja-
lec literarnih revij. Posamezni romani 
so prevedeni v madžarščino, angleščino, 
nemščino, hrvaščino, češčino, španski in 
katalonski jezik, pravljice pa tudi v po-
rabščino. Napisal je več kot 20 romanov, 
za roman Ki jo je megla prinesla je leta 
1995 prejel nagrado Prešernovega skla-
da, romana Namesto koga roža cveti in 
Muriša sta bila nagrajena s kresnikom. 
2011 prejme nagrado desetnica za knji-
go Pesmi o Mišku in Belamiški, doslej je 

napisal več kot 20 knjig za otroke. Tu so 
še mnoge radijske igre za odrasle in otro-
ke, prek 300 besedil za slovenske pevce 
ter skupine in scenariji za 6 celovečernih 
filmov. Film je umetnost, s katero se prib-
ližaš večini, pravi. Večina nas pozna naj-
manj dva, Petelinji zajtrk, ki je 2. najbolj 
gledani slovenski film, ter Traktor, ljube-
zen in rock´n´roll, mladi pa Hit poletja. 
Letos bodo maturanti v eseju primerjali 
njegov roman Ločil bom peno od valov s 
Tolstojevo Ano Karenino, pred leti so ga 
z Gospo Bovary. 

Prečudovita zbirka pesmi Ne bodi kot 
drugi nosi podnaslov Pesmi o dvojini. To 
so ljubezenske pesmi, ki vabijo, pojejo, 
plešejo, hrepenijo in bolijo. To so pesmi, 
ki govorijo, naj si upamo biti drugačni, 
posebni, izvirni, sicer se izgubimo med 
ostalimi. Izšle so leta 2007, že šestkrat so 
ponatisnjene, prodanih je bilo 12.000 izvo-
dov, postale so darilna knjiga. Prepričan je, 
da svet vodi duh časa; v ravnotežju z zlom, 
ki je močno in se zdi, kot da zmaguje, ga 
skozi vse dobe držita ljubezen in dobrota.

V romanu v verzih Sprehajališča za vra-
čanje (2010) pove, kaj je poezija: »Smrt 
ponavadi razumemo kot odsotnost vsega. 
Tudi besede. A prav zato jo je treba vztraj-
no vabiti na zmenke s simboličnimi po-
meni besede. Pri tem nam lahko pomaga 
le poezija. Ker njena naloga je še zmeraj 
ukvarjanje z dušo. Naloga duše – ki ni 
duh niti materija, temveč vez med njima 
– pa je soočanje s smrtjo. A poezija ne na-
staja zato, da bi nas branila pred smrtjo, 
pa tudi ne zato, da bi nam pomagala nanjo 
pozabiti. Naloga poezije je veliko večja in 
težja – dati nam želi moč in pogum, da bi 
bili pripravljeni umreti za ljubezen. Skuša 
nam pomagati, da bi vzdržali izziv smrti 
in ves svoj narcizem ob času žrtvovali za 
nekaj, kar je bolj vredno.«

Večer je zaključil prvi spev iz omenjenega 
romana: »Dol lega noč, kot da bo večna / 
in Bog bo vzel nazaj svetlobo, / ki biva 
med ljudmi nesrečna, / ker vnanjo le živi 
podobo. Ne more priti v njih, ko spijo / in 
se meso spreminja v gobo / (v  povsem 
brezkrvno letargijo). / Le redke duše so 
nemirne / in v nočnem vetru kje lebdijo, / 
želeč si spet v daljave širne …«

Naše duše bile so po tem večeru do roba 
in čez polne. In ko se bodo praznile, so tu 
knjige (tudi Lainščkove), ki si želijo biti 
prebrane, in pesmi, s katerimi se lahko 
včasih spet povabimo v neznane kraje, da 
nam bo dlan dišala. Po tebi, meni.

»Moram reči, da je tudi mene ta ve-
čer v vaši knjižnici presenetil z lepoto, 
pristnostjo in toplino, zagotovo nam bo, 
vsem nastopajočim, ostal v posebnem 
spominu.« 
   (F. Lainšček)

Društvo upokojencev Tržič in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

VAS VLJUDNO VABITA NA SPOMLADANSKE BESEDARIJE
V TOREK, 22. 3. 2016, OB 19h V DVORANO NA BALOSU 4.

ŠOPEK PISANIH BESED

za Vas pripravljajo:  
Breda MIŠČEVIČ, Franc ROZMAN, Jelka SNEDIC, Marija FRANTAR,  

Marija TERAN, Tone JANŠA, Mirjana KRSTIČ DOLENC in Tanja AHAČIČ.

PRISLUHNITE VEČERU POEZIJE IN PROZE.
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Jaka Praprotnik, 
Pezdirčev iz Kovorja

Jožica Koder, foto: iz arhiva Jaka Praprotnika

Nekoč v davnih časih
takrat je luštno blo,
v gostilno sem zahajal
in vince pil sladko. 

              ljudska

Z verzi slovenske vojaške ljudske pesmi 
začenjam zapis o Jaku Praprotniku, ki sta 
mu pri srcu slovenska pesem in beseda. 
Vojaško pesem o hauptmanu (stotniku) in 
vojaku je pred veliko leti na kovorskem 
odru zapel Jakov oče Franc. Še danes ga 
imam pred očmi. Rad je igral in lepo je 
znal peti. Jaka izhaja iz znane pevske in 
igralske družine v Kovorju.
»Pri nas doma smo vsi radi brali. Pri hiši 
so bile Mohorjeve knjige. In radi smo 
peli.« S temi besedami sem vstopila v po-
govor z Jakom Praprotnikom, mojim nek-
danjim sovaščanom. On je bil doma sredi, 
jaz pa na koncu moje ljube vasi Kovor. 
Takole so tekle besede:
“Vse se je začelo v domači hiši, rad je 
prepeval moj oče Franc, rada je prepevala 
babica Urša pa sestre Pepca, Fani in Kati. 
V družini nas je bilo dvanajst, osem ot-
rok. Oče je igral v številnih igrah, dvora-
na je bila na Iženkovem podu v Kovorju, 
to je bilo pred več kot šestdesetimi leti. 
Sam sem nastopil na kovorskem odru, ko 
še nisem hodil v šolo. Pela sva skupaj s 
sestro Pepi, zapela sva pesem Težko smo 
že pomlad pričakovali, ki naju jo je naučil 
takratni kovorski učitelj in upravitelj šole 
Jože Bertoncelj, oče učiteljice Mire Hir-
šel. Recitiral sem na vseh šolskih prosla-
vah. V času, ko je igre učil kovorski uči-
telj in upravitelj šole Stane Lampič, to je 
bilo v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, 

smo mladi v Kovorju veliko igrali.
Že pred vojaščino sem se pridružil ko-
vorskim fantom, ki so radi peli in to dob-
ro. Peli smo v poletnih večerih sredi vasi 
in dekletom pod oknom. V mladi pevski 
druščini so bili, navajam domača imena 
pevcev: Kajžarjov Toni, Mokrov Lojz, 
Škrlov Janček, Trlejov Franci (žal so naš-
teti že pokojni) in midva s Pustovim Lo-
vrencem.
Tudi pri vojakih sem veliko pel. Skupaj 
z vojakom, Italijanom, sva ob večerih v 
parku vojašnice v Trebinju pela pesem 
Tam, kjer murke cveto. Po odsluženem 
vojaškem roku, leta 1962, sem s kovorski-
mi prijatelji sodeloval pri Karavankah. 
Nastopali smo v severni Italiji. Pridružil 
sem se tudi pevcem Tržiškega okteta, ki 
ga je vodil tržiški glasbenik in zborovodja 
Franci Šarabon. Člani okteta smo bili bra-
ta Ivan in Joža Gramc, Jože Šavs, Lojze 
Gros, Janez Praprotnik, nekaj časa tudi 
Dani Zupan, vsi so že pokojni, in midva s 
Francijem. Prepevali smo na proslavah ob 
državnih praznikih, pred novim letom, na 
komemoracijah, na pogrebih … 
Da ne pozabim, zelo rad sem bil pri ko-
vorskih gasilcih, že od pionirčka naprej. 
Nekaj let sem bil tudi predsednik kovor-
skega gasilskega društva. Sodeloval sem 
še pri organizaciji Rdečega križa v Ko-
vorju. Zaposlen sem bil v Zlitu, tovarni 
pohištva, kot mizar. Leta 1977, ko mi je 
bilo 36 let, me je tovarna poslala v Ameri-
ko, v Chicago, kjer sem preživel velik del 
svojega življenja.«
Naj povzamem preostanek pogovora. V 
Chicagu je bil zaposlen v slovenskem 
podjetju, bilo je v lasti Slovenijalesa, kjer 
so sestavljali pohištvo. Tja ga je tržiško 
podjetje poslalo kot strokovnjaka. Pod 
njegovim vodstvom so delavci sestavljali 
zahtevne dele pohištva. Zato so ga v pod-
jetju zadržali skoraj trideset let. Sodelavci 
so bili na začetku Slovenci, kasneje pa 
Američani, Poljaki, Mehičani, različnih 
narodnosti. Treba se je bilo naučiti angle-
ško in tudi delno špansko. Kot delovodja 

je delal s tridesetimi in tudi 
več delavci. Skrbel je, da je 
bilo delo dobro razporejeno. 
V Chicago je prišel čisto 
sam. Pa se je kmalu vključil 
v kulturno življenje Sloven-
cev. Pridružil se je pevcem 
pevskega zbora Slovenska 
pesem. V njem so bili sami 
Slovenci, več kot dvajset jih 
je bilo. Nastopali so ob slo-
venskih praznikih. Slovenski 
center je bil najprej v središ-
ču Chicaga, kjer so imeli Slo-

venci svoje hiše, slovensko šolo, trgovi-
ne, gostilne, cerkev, dvorano za kulturne 
prireditve. Ker se je mesto Chicago širilo, 
je slovenska skupnost svoj kulturni center 
preselila v drug kraj, v Lemont. Zemljo so 
dali slovenski frančiškani. Tam je lepše, 
ker je kraj na podeželju, zato so se iz cen-
tra Chicaga v precejšnjem številu preselili 
na deželo. Tudi zaradi večje varnosti. V 
letu 1991 je bilo treba zgraditi nov dom, 
novo kulturno središče Slovencev. Zanj je 
Jaka Praprotnik pomagal narediti opremo. 
V njem je večkrat organiziral in vodil kul-
turne prireditve. Vsako leto so pripravili 
prireditev Slovenski dan, na prireditev 
so prišli Slovenci iz Michigana, Indiane, 
Ohia in Illinoisa. Takrat se je pelo, ple-
salo, prišel je kak ansambel iz Slovenije. 
V lepem spominu mu je ostal obisk dr. 
Ernesta Petriča in Marije Ahačič Pollak.
Jaka je bil sredi kulturnega življenja, vse-
skozi ga je v tujini spremljala slovenska 
pesem. Imel stike z domačimi, s pevci. 
Domov je prihajal vsako drugo leto. Za 
stalno pa leta 2007. Danes poje v pev-
skem zboru Društva upokojencev Tržič, 
v kovorskem cerkvenem zboru, v zboru 
Dobrava v Naklem, v mešanem pevskem 
zboru Lipnica v Kamni Gorici. Skoraj ni 
večera v tednu, da ne bi bilo pevskih vaj. 
Piše lepe lirske pesmi. Z njimi je sodelo-
val na tržiških Besedarijah v Knjižnici dr. 
Toneta Pretnarja, preteklo jesen tudi na 
VI. srečanju literarnih ustvarjalcev Go-
renjske v Komendi, skupaj s pesnikom 
Tonetom Janšo sta zastopala Društvo 
upokojencev Tržič.
Irma Lipovec je leta 2009 v knjigo Nek-
danja občina Kovor uvrstila njegovo pe-
sem Rodni kraj. Napisal jo je pred veliko 
leti v Ameriki. Z njo zaključujem tale pri-
spevek.

Rodni kraj

Vasica moja draga sredi polj. 
Vse bolj se misel moja k tebi vrača.
Moj Kovor, moja rodna vas domača.

Obkrožajo te polja in dobrave
in Dobrča te gleda iz daljave.
Tam hiša moja rodna še stoji.

To kraj prijaznih, dobrih je ljudi.

Ko v mislih k tebi vračam se nazaj,
na svetu zame si najlepši kraj.
Vasica moja draga sredi polj.
Pogrešam te vse bolj in bolj.Tržiški oktet. Jaka Praprotnik prvi, Franci Šarabon tretji z desne.  

Pred Paviljonom NOB, 1972.
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Jajce – simbol 
stvarjenja

dr. Bojan Knific

Bliža se velikonočni čas, ki ga zazna-
mujejo pobarvana jajca – pirhi. Težko bi 
zapisal, da imajo ti v Tržiču zelo druga-
čen pomen, vsebino in obliko, kot so jo 
imeli drugje v osredjem delu slovenskega 
etničnega ozemlja. Kljub temu pričeva-
nja o njih odkrivajo podrobnosti, ki so 
povezane s praznovanjem v preteklosti. 
Če poznamo svoje korenine in pretek-
li način življenja, lažje oblikujemo našo 
skupinsko identiteto in to je tista vred-
nost, ki jo pripisujem prizadevanjem, da 
vedenja ljudi, ki se odražajo v spominih, 
ne bi povsem prekril, zakril in odtujil čas 
sodobnosti. 
Kot pričajo zapisi Viktorja Kragla v Zgo-
dovinskih drobcih župnije Tržič, so v 
času med obema svetovnima vojnama na 
cvetno nedeljo v k blagoslovu predvsem 
šentanski in dolinski fantje prinašali iz-
redno velike in lepo okrašene bgance, 
tako velike, da je eno moralo nositi tro-
je fantov. Kot posebnost Kragl omenja 
tržiško župno cerkev, ki ni imela stolpne 
raglje in so njeno vlogo z malimi ragljami 
nadomeščali dečki – ragljači. Velikonoč-
na procesija je bila posebna v tem, da je 
kip vstalega Zveličarja vedno nosil doma-
či dijak.
Pobarvano jajce kot pomemben predmet 
Velike noči sodi med najstarejše simbole, 
povezane s samim nastankom in razvo-
jem kozmosa. Pripovedko o petelinu, ki 
je znesel jajce, iz katerega se je izvalil 
zmaj, Tržičani poznamo v več različicah, 
a te s pirhi niso neposredno povezane. Po-
sredno pa, kajti jajce je prastari simbol, ki 
ohranja svojo obliko, menja pa sporočil-
nost in funkcijo. V zgodbah, ki jim lahko 
pripišemo najstarejši izvor, je jajce pove-
zano s stvarjenjem kozmosa, povezano je 
s pomladnimi obredji, krščanstvo pa mu 
je dalo vlogo, ki se najbolj simbolično od-
raža prav v velikonočnih šegah.
Poganske šege so se s prihodom krščan-
stva preoblikovale. Jajce, ki je bil kot 
simbol, povezan z rojstvom in pomladjo, 
razširjen že v predkrščanskem času, je do-
bil nov pomen. V 12. stoletju je Cerkev 
vpeljala velikonočno blagoslavljanje jajc. 
Simbolika jajca se je prenesla na Kristu-
sa, Marijo in predstave o večnem življe-
nju. Šega krašenja jajc, ki so jih v Evropi 

barvali vsaj že v 13. stoletju, se je v obliki 
velikonočnih pirhov ohranila do danes.
Na sv. Jožefa dan so Lomljani in drugi Tr-
žičani odhajali k maši v cerkev sv. Jožefa. 
Tedaj so rekli, »da gredo namakat pirhe. 
Bil je kot en dogovor, da gredo fantje in 
dekleta skupaj k sv. Jožefu in da bodo po-
tem tudi skupaj na velikonočnem plesu.« 
Šlo je torej za »namakanje pirhov«, a ne v 
dobesednem pomenu besede, temveč pre-
nesenem. Vezano pa je bilo na velikonoč-
ni čas – na velikonočni ponedeljek, ko so 
fantje prirejali ples in nanj vabili dekleta. 
Med barvami, ki so bile najbolj prilju-
bljene pri izdelovanju pirhov, praviloma 
ni manjkala rdeča – barva krvi, strasti in 
čustev, barva življenja, sonca in ognja, ki 
ima tudi apotropejski – varovalni – po-
men. Rdeče barvani pirhi so predstavljali 
Kristusovo kri, Kristusove rane. V letih 
med obema svetovnima vojnama so pir-
he v Tržiču največ barvali z barvili, ki so 
bila prav za ta namen na prodaj v dobro 
založenih tržiških trgovinah. V času dru-
ge svetovne vojne so se tudi v tržiškem 
kmečkem okolju za krašenje pirhov uve-
ljavile sličice, ki so jih nanašali na pirhe, 
pa tudi krašenje s posebnimi tankimi pa-
pirnatimi serveti, v katere so jajca zavijali 
in jih potem skuhali v vodi. »Med Nem-
čijo so se dobili posebni papirnati serveti, 
čisto tanki so bili. V te smo ovijali jajca, 
jih dali še v tanko krpo in jih skuhali. Ti 
serveti so imeli različne vzorce. Kupovali 
smo jih v Tržiču, v trgovini pər Majd. Po 
ducat jih je bilo v enem paketu. V tej trgo-
vini smo kupovali tudi barve za barvanje 
pirhov.« Izjemoma so pirhe barvali s krep 
papirjem, ki so ga razmočili v vroči vodi, 
da se je voda obarvala in potem barvilo 
prenesla na pirhe. Poleg tega so za bar-
vanje pirhov uporabljali plavko, ki je bila 
sicer v rabi za beljenje perila. V nemških 

deželah se je v 18. stoletju razvilo okra-
ševanje pirhov na način, da so nanj napi-
sali sporočilo. V Lomu pod Storžičem je 
pisanje na pirhe v letih med obema sve-
tovnima vojnama spodbujal učiteljski par 
– zakonca Kus. 
Poleg pirhov enega močnejših atributov 
velikonočnega časa predstavlja veliko-
nočni zajec. Povezan je z mitskim izro-
čilom, je simbol plodnosti in lunarna ži-
val. Naznanja ponovno rojstvo, preporod, 
vstajenje in pomeni luč v temi. Na Slo-
venskem se je velikonočni zajec kot žival, 
ki obdaruje, pojavil vsaj že ob koncu 19. 
stoletja. »Vam bom povedala, kaj smo se 
šli gor na našem podstrešju za veliko noč. 
Tam smo zajčke nastavljal. Smo vzeli en 
peharček al en krožnik za kruh in smo dal 
mal slamce notri, in nam je zajček pri-
nesel pirhe, navadne, pa take čokoladne 
pirhke. To je bilo za Veliko noč, to je bilo 
luštən. To je bilo na nedeljo, ne na soboto, 
v soboto so se šele pirhi delal. Na soboto 
smo nastavili, v nedeljo je pa prinesel.« 
Velikonočni zajec je bil torej tisti, ki je ot-
rokom v mestu v dar prinašal pirhe, vsaj 
v sredini 20. stoletja tudi že čokoladne. 
»Med okupacijo so nemške vzgojiteljice 
vrtčarjem poskrile čokoladna jajčka med 
travo, pod grme in otroci so jih iskali.«
Pirhe so med obema svetovnima vojna-
ma razstavljali otroci v tržiških šolah. Na 
razstavah, ki jih je pripravljala Državna 
meščanska šola v Tržiču, so zbirali denar, 
tržiške šole so sodelovale tudi v vseslo-
venski Pirhovi akciji in drugih velikonoč-
nih akcijah zbiranja sredstev. Sicer pa so 
predvsem otroci in mladina pirhe štručali, 
sekali in katalucali.  
Za pripovedi, povzete med narekovaje-
ma, iskrena hvala Jožu Grosu, Rozi Pav-
lin – Kihler, Mariji Petek, Miri Primožič 
in Janezu Slaparju – Temšaku.
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Kako smo poskrbeli  
za ptice pozimi

Lomski škratki s Tatjano in Tjašo

Pri predšolskih otrocih izhajamo iz 
konkretnih okoliščin iz našega bližnjega 
okolja, zato smo v lomski enoti Vrtca tok-

rat raziskovali, kakšno je življenje ptic, ki 
zimo preživijo v našem urbanem okolju.
Opazovali smo ptice, ki so se zbirale na 
vejah dreves na našem igrišču. Otroke sva 
vprašali, kaj bi storili, da bi jim pomaga-
li in jih lahko opazovali od blizu. Odgo-
vor so hitro našli: »Narediti jim moramo 
ptičjo krmilnico in jim pomagati v mrzli 
zimi.« Na pomoč nam je priskočil g. Sil-
vo Godnov in skupaj z otroki izdelal zani-
mivo ptičjo krmilnico. Pobarvali smo jo s 
pisanimi barvami in jo obesili na drevo na 
našem igrišču. Otroci so postajali še bolj 
dojemljivi za dogajanje v našem okolju. 
Otroci vedo, da ptice hranimo samo v 
hudi zimi, drugače pa si ptice same poi-
ščejo hrano.
Prebrali smo več pravljic o tem in se na-
učili nove pesmice. Izdelovali smo ptič-
je krmilnice iz furnirja in jih nalepili na 

pluto, oblikovali smo ptice iz gline. Zbi-
rali smo različne fotografije ptic in izdela-
li plakat. Otroci so si zapomnili imena in 
značilnosti posameznih ptic, pa tudi da so 
nekatere ptice stalnice, druge pa selivke.

Uspešen sestanek 
mednarodne ekipe

Nataša Durjava, Kristina Lindav

Zadnje januarske dni smo v Vrtcu Tržič 
gostili partnerje v mednarodnem projek-
tu, ki ga iz programa Erasmus+ financira 
Evropska unija in v katerem se posve-
čamo demokraciji in pismenosti v sode-
lujočih ustanovah. Skupaj s po dvema 
predstavnikoma vsake sodelujoče države, 
torej Slovenije, Poljske, Španije in ko-
ordinatorke projekta Islandije, smo tok-

rat izvedli delovni sestanek s pregledom 
prvega obdobja našega dela ter načrtova-
njem naslednjega. Veseli smo, da sta se 
nam prvi dan pridružila tudi župan Borut 
Sajovic in okoljska inženirka Tina Božič 
s Komunale Tržič, s katerima smo načr-
tovano kratko neformalno druženje prav-
zaprav preželi z zelo pomembno temo 
promocije pitja vode iz pipe v vrtcu in 
nasploh. Oba sta gostom podarila simbol-
na darila, župan je s turističnim promocij-
skim materialom poskrbel, da se veselijo 
daljšega obiska v letu 2017, ga. Božič pa s 
steklenimi vrči za nalivanje vode iz pipe, 
da bodo tudi doma pili več vode, kar tako 
blagodejno vpliva na naše telo in okolje. 
Ravnateljica Vrtca Tržič Nataša Durjava 
pravi: »Sestanek s partnerji iz oči v oči je 

nenadomestljiv. Predstavnici islandskega 
vrtca sta za ta tridnevni sestanek prepoto-
vali skoraj 4.000 kilometrov. Dojemanje 
je čisto drugačno in dogovori imajo sami 
po sebi večjo težo, saj jih soustvarjamo 
hkrati vsi skupaj, z veliko vnemo. Projekt 
smo ljudje, strokovni delavci vrtcev in 
naši otroci, in kljub ogromnim količinam 
dokumentacije motivacija ostaja ista, bo-
gatiti delovni vsakdan obojih.«

OŠ Križe ob  
kulturnem prazniku

Erna Meglič, foto: Nataša Dovžan

Ob kulturnem prazniku so v četrtek, 4. 
2., učenci gledališkega kluba pod men-
torstvom učiteljice Simone Bertoncelj 
odigrali predstavo z naslovom Kje si, Ur-
šika zala, učenci dramskega krožka pod 
mentorstvom učiteljice Andreje Poklukar 
pa igrico Hop v pravljico. Predstavo so si 
ogledali starši učencev naše šole in drugi 
krajani.
Naslednji dan so učenci gledališkega kluba 
zaigrali še učencem cele šole. Na proslavi 
sta sodelovala tudi pevski zbor in Orffov 
orkester pod vodstvom Marka Horvata.
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27. državno 
tekmovanje mladina 
in gore

Asja Štucin in Gorazd Černilec

Lanska zmaga Gorskih petelinov na 26. 
državnem tekmovanju Mladina in gore 
v Idriji je bila razlog, da je 27. državno 
tekmovanje 23. januarja letos potekalo na 
OŠ Tržič. Pripravili so ga Planinska zveza 
Slovenije, Mladinska komisija PZS, Za-
vod za šport RS Planica, Planinsko dru-
štvo Tržič in Osnovna šola Tržič. Za do-
brodošlico smo goste postregli s tržiškimi 
flikami, ki sta jih spekli članici društva 
SVIT Marinka Damjan in Marija Kavar. 
Napetost pred tekmovanjem so s planin-
sko obarvanim kulturnim programom 
ublažili igralci in pevci OŠ Tržič, mlade 
tekmovalce pa so pozdravili ravnatelj OŠ 
Tržič Stanislav Grum, predsednik PZS 
Bojan Rotovnik, predsednik PD Tržič 
Uroš Ahačič, predstavnik ZŠRS Planica 
Boris Tomazin, župan Občine Tržič Borut 
Sajovic, koordinatorica tekmovanja Bri-
gita Čeh in načelnica Mladinske komisije 
PZS Barbara Bajcer. Štiričlanske ekipe 
osnovnošolcev in dvočlanske ekipe sre-
dnješolcev so tekmovanje začele dopol-
dne s testi iz planinskega znanja, ki so ga 

mladi pridobivali v planinskih krožkih in 
med svojim (večletnim) udejstvovanjem 
v planinstvu. Popoldne smo 140 učencev 
in dijakov z mentorji iz cele Slovenije s 
pomočjo Tržiškega muzeja odpeljali na 
zanimiv ogled kulturnih znamenitosti 
našega mesta. Potem se je v Dvorani tr-
žiških olimpijcev je šest osnovnošolskih 
ekip začelo finale državnega tekmovanje, 
ki poteka v obliki kviza. Tržiški osnovno-
šolci so letos dosegli povprečen rezultat: 
Gorski zmaji (Meta Križaj, Maja Valja-
vec, Sašo Primožič, Aljaž Soklič) so bili 
deveti, Gorski petelini (Marko Zupan, 
Matej Rozman, Ema Soklič, Daša Černi-
lec) pa 11. Zmagali so Idrski jegliči, zato 
bo naslednje leto državno tekmovanje zo-
pet potekalo v Idriji. Tržiški srednješolki 
Maša Štucin in Nuša Dovžan, ki sta si 
nadeli ime »Pancertanc«, sta se veselili 

2. mesta in pokala med srednješolskimi 
ekipami. 
Razkrili smo tudi skritega gosta - zdrav-
nika, alpinista, publicista Iztoka Tomazina 
in z njim prijetno pokramljali.
Iskreno se zahvaljujemo Občini Tržič, 
ki je sponzorirala prireditev , Mladinski 
komisiji pri PZS, PZS-ju, Planinski za-
ložbi PZS-ja, Krki, d. d. Novo Mesto. 
Alpski konvenciji, Slovenski turistični 
organizaciji, Planinskemu društvu Tržič, 
Planinskemu društvu Dovje – Mojstrana, 
Športni zvezi Tržič, Zavodu za šport Pla-
nica, založbi SIDARTA, Triglavskemu 
narodnemu parku, picerijam Pod gradom, 
Detel'ca, Smuk in Kozuc, podjetju Proalp, 
lekarni v Supernovi, Agrarni skupnosti Te-
gošče, Žitu Gorenjka in Ljubljanskim mle-
karnam. Podarili so nam lepe nagrade, s 
katerimi smo razveselili naše tekmovalce.

Tržič in gore

Asja Štucin in Vida Oranič

23. januarja smo na OŠ Tržič organizira-
li naš tradicionalni Dan Zemlje. Zaključil 
smo triletni projekt, ki smo ga poimenovali 
S'm Tržičan, daleč poznan in je letos po-
tekal pod sloganom Tržič in gore. Gostili 
smo tudi udeležence 27. državnega tekmo-
vanja Mladina in gore, o čemer poročamo 
v drugem prispevku.
Za naše učence smo organizirali različne 
delavnice in predavanja. Najmlajši so iz-
delovali pastirčke iz lesa in filca ter sesta-
vljanko, risali gorsko cvetje, spoznavali 
opremo gornikov, delo GRS in reševalnih 
psov. Poznavalec tržiških gora Janko Meg-
lič je četrtošolcem predstavil naravna bo-
gastva naše okolice, Marija Klofutar pa 
je leto mlajše učence poučila, kako mo-
ramo varovati gorsko naravo. Obiskala 
nas je Sabina Šolar iz tržiške knjižnice, 

ki je učencem petega in šestega razreda 
predstavila enega najpomembnejših Trži-
čanov, Toneta Pretnarja. Starejše učence 
so obiskali gorski vodnik Aljaž Anderle, ki 
je učence navdušil s predstavitvijo ledne-
ga plezanja, geografinja in alpinistka Irena 
Mrak  ter Primož Štamcar, ki je na slikovit 
način opisal načine reševanja gornikov in 
delo reševalcev, članov Gorske reševalne 
službe. Tudi naši učitelji so pripravili za-
nimive delavnice: učenci so z ogljem risali 
utrinke gora, izdelovali energijske ploščice 
iz suhega sadja in oreškov, sadno-zelenjav-
ne napitke, se učili o tlakologiji na snegu 
in spoznavali, kakšna so pravila obnašanja 
v gorah. 
Dan smo zaokrožili z ogledom enourne 
prireditve v Kulturnem centru, kjer smo 
uživali v Zmajski pripovedki, ki so jo za-
igrali učenci POŠ Podljubelj, občudovali 
posnetke Vilija Vogelnika s Tržiške planin-
ske poti, ki jo je na zanimiv način predsta-
vila Erna Anderle. Celotno predstavo so 
obogatili plesalci Folklorne skupine Kara-
vanke in Plesnega studia Špela ter učenci 
OŠ Tržič s petjem in recitiranjem. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem gostom, ki 
ste nam popestrili sobotno dopoldne, in 
vljudno vabljeni v našo šolo še kdaj.
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Zgradba je zelo velika, 
zgradbe se nebo 
dotika, k zgradbi 
vodijo stopnice …

Mateja Marčun; foto: Nataša Dovžan

Moč pesmi se kaže tudi v njeni univerzal-
nosti in enako velja za moč projekta Eras-
mus. Univerzalnosti prenašanja korenin 
enega naroda na drugega.
V zadnji nalogi so se učenci OŠ Križe 
spopadali z bolj ali manj tradicionalnimi 
zgradbami, z bolj ali manj nenavadnimi 
zgradbami dežel, vključenih v projekt. Po 
dolgotrajnem raziskovanju arhitekturnih 
stvaritev iz preteklosti daljnih in bližnjih 
dežel so se lotili dela. Izdelali so make-

te izbranih zgradb ter pri tem uporabili 
poljuben material (plastiko, makarone, 
les, stiropor, kovinske paličice, lesene 
plošče). Učenci 2. a so se celo seznanili 
z oblikovalcem LEGO konstrukcij Natha-

nom Sawayo ter štiri zgradbe zgradili z 
LEGO kockami.
Kako raznovrstne in univerzalne so ideje, 
si lahko ogledate na razstavi pred Eras-
mus kotičkom.

Ustvarjali smo s 
tržiškimi likovniki

Mateja Hribar 

V letošnjem šolskem letu smo tudi na 
podružnični šoli v Lomu izvajali šolski 
projekt Tržič in gore in med drugim raz-
iskovali gorsko cvetje. Zaščiteno gorsko 
cvetje smo želeli predstaviti tudi kot li-
kovni ustvarjalci. V goste smo zato po-
vabili člane Društva tržiških likovnikov 
(Francko Globočnik, Fino Ležaja, Darka 
Lausegerja, Marjana Burjo in Izidorja 
Vrhovnika), ob katerih so se 19. janu-

arja, naši učenci za nekaj ur prelevili v 
prave slikarje. Pod budnim mentorstvom 
ljubiteljskih slikarjev so nastale prave 
umetnine. Tovrstno druženje je nadvse 
pomembno tudi z vidika povezovanja 
generacij. Nastale slike smo 23. januarja 
razstavili na matični šoli OŠ Tržič, ob za-
ključku šolskega projekta Tržič in gore.
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24. Smučarski tek gospodarstvenikov, diplomatov in politikov, Pokljuka 2016

Nekaj  zanimivih utrinkov 
s prireditve

Pravljično, a ne preveč kičasto.

A veš, da letos tečemo kar 3 kroge, ampak 
dolžina je pa ista?!?!

Gospodarsko-diplomatski posvet ob 
odličnem čaju.

Organizator: Športno društvo STRELICA
Pripravil: mag. Klemen Grašič
Foto: Urban Meglič in Gregor Likozar

Celotno fotogalerijo si lahko ogledate na  
naši spletni strani: www.strelica.si

Športne družine so več kot dobrodošle.

Sproščeno in tudi spočito ob 
domačih dobrotah.

Izredno zbrano že na samem štartu.

Neizprosen boj za najboljša mesta.

Ledena umetnina..

Blažen med tekmovalkama.

Najstarejša tekmovalca.

Sladke nagrade za simpatične tekmovalke.

Najhitrejša elita z nagradami in odličji.

Druženje s prijatelji.

Na zdravje ... vseh tekmovalcev.
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Delovanje Ženskega 
rokometnega kluba 
Tržič

Magda Mandelc

Veseli nas, da ŽRK Tržič deluje že de-
seto leto. V letošnji tekmovalni sezoni 
2015/2016 naša dekleta v državnem pr-
venstvu Tekmovanje mladih sodelujejo v 
štirih starostnih kategorijah: Mlajše dekli-
ce A in B – skupina CENTER, Starejše 
deklice B – 1. državna liga in Mladinke 
– skupina ZAHOD. Treningi potekajo tri 
ali štirikrat tedensko v Dvorani tržiških 
olimpijcev in telovadnici OŠ Bistrica. Na 
vseh treh tržiških osnovnih šolah se izvaja 
interesna dejavnost »Igre z žogo – mini 
rokomet«, kamor je vključenih veliko de-
klic in tudi nekaj dečkov letnika 2005 in 

mlajših. Veseli smo, da v Tržiču rokomet 
postaja vse bolj popularen pri mladih de-
klicah, ki svoj prosti čas namenijo športu, 
zdravemu življenju, druženju s prijatelji-
cami, potovanju po Sloveniji, ... Še vedno 
vabimo deklice, ki imajo veselje do iger 
z žogo in želijo igrati rokomet, da se nam 

Plesalci PK Tržič 
uspešni na pokalnem 
tekmovanju v MTP

Jure Markič

6. februarja je plesalce MTP čakala prva 
letošnja preizkušnja na pokalnem tekmo-
vanju v Kranju. Med številnimi plesalci je 
imel tudi Plesni klub Tržič svoje predstav-
nike v kategorijah hip hop in break dance. 
Naši plesalci so dobro začeli sezono in na 
tem tekmovanju osvojili naslednja mesta: 
Marko Stegnar 7. mesto (hip hop), Anže 
Glavič 9. mesto, Marko Stegnar 9. mesto, 
Vid Zaman 17. mesto (break dance).
Plesalci PK Tržič se že pripravljajo na 
pomembna tekmovanja doma in tujini, 
konec februarja se bodo udeležili priprav, 
ki jim bodo pomagale do boljših rezulta-
tov, poleg tega bodo uživali v prijetnem 
druženju, saj poleg utrjevanja znanja in 
kondicije vzdržujemo tudi lepe in zdrave 
medsebojne odnose ter spoštovanje klub-
skih kolegov.

Hvala vsem novim članom za zaupanje. 
Želimo vam veliko plesnih užitkov v 
družbi najboljših. 

Še vedno vas vabimo v naše vrste 
(040-635-710, 
e-pošta: plesni.klub.trzic@gmail.com).

pridružijo na treningih v športni dvorani v 
Tržiču in telovadnici OŠ Bistrica (doda-
tne informacije o klubu in treningih lahko 
najdete na https://www.facebook.com/
zrk.trzic).

Pa lep rokometni pozdrav.

Tržič je in ostane športno mesto

Saša Pivk Avsec

V Občini Tržič sledijo dolgoročnim ciljem na področju športa z dvigovanjem športne 
ozaveščenosti, vključevanjem čim večjega števila občanov vseh starostnih kategorij v 
različne oblike športnih aktivnosti, z zagotavljanjem potrebnih minimalnih osnovnih 
pogojev za izvajanje in razvoj programov interesne športne vzgoje otrok in mladine, 
kakovostnega in vrhunskega športa ter športne rekreacije ter z zagotavljanjem racio-
nalne mreže športnih objektov. Za izvajanje letnih programov športa Občina Tržič letos 
namenja 180.900,79 €. Na javnem razpisu je kandidiralo 25 športnih društev, ki delu-
jejo na območju občine. Vsa so na razpisu tudi uspela. Javni razpis za sofinanciranje 
strokovnega kadra, na katerega so prispele tri vloge in kjer je za razdelitev predvidenih 
13.161,00 €, pa še ni zaključen.

»Tržič je in ostane športno mesto, število ljudi, ki se ukvarjajo s športom in rekreacijo, 
raste, tudi število društev in klubov. Veselimo se zaključka Občinskega prostorskega na-
črta, ki bo omogočil razširitev Športnega parka v Križah in nogometnega igrišča. Letos 
nas čaka še obnova igrišča pri OŠ v Tržiču, v neposredni bližini želimo urediti fitnes na 
prostem in vzporedno posodobiti še eno otroško igrišče. Na današnjem srečanju s pred-
stavniki športnih društev smo slišali številne potrebe z različnih področjih, predstavljena 
je bila tudi problematika parketa v dvorani Tržiških olimpijcev, ki kliče po zamenjavi,« 
je misli po skupinskem podpisu pogodb s športnimi društvi strnil župan Borut Sajovic. 
Želi si, da bi imeli ničelno toleranco do vandalizma, ki se pojavlja na nekaterih športnih 
igriščih, predvsem v Bistrici in Tržiču, saj gre za najbolj potratno razmetavanje težko 
prisluženega davkoplačevalskega denarja. 

Med lanskimi večjimi investicijami v športno infrastrukturo v Občini Tržič velja omeniti 
fitnes na prostem v Športnem parku Križe, za katerega je Občina iz proračuna namenila 
dobrih sedem tisočakov, investicijsko vzdrževalna dela s pridobitvijo novih športnih 
površin na igrišču ob Dvorani tržiških olimpijcev in OŠ Tržič v višini slabih 161.000 €, 
že drugo leto zapored je bilo postavljeno premično drsališče v Ravnah, kjer se je na tam-
kajšnjem balinišču uredil tudi električni priključek. Iz proračunskih sredstev so se finan-
cirala redna vzdrževalna dela v Dvorani tržiških olimpijcev in drugih športnih objektih.
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Pomoč na domu DPU 
Tržič – najpogostejša 
vprašanja 

Maja Olip

Pomoč na domu je socialnovarstvena sto-
ritev, ki jo v občini Tržič izvaja Dom Pe-
tra Uzarja Tržič. Veseli smo, da se število 
uporabnikov iz meseca v mesec povečuje 
in da sta naša podpora in pomoč tisti, ki 
v vaše domove prinašata zanesljivost in 
strokovnost. Skupaj tkemo lepe zgodbe 
staranja v domačem okolju in v Domu 
Petra Uzarja.
Poleg izvajanja pomoči na domu smo v 
letu 2015 s sredstvi Občine Tržič začeli 
s projektom regijskega gerontološkega 
centa, ki ga ljudje že poznajo kot Center 
za aktivno in prijetno staranje (CAPS). 
V njegovem okviru deluje tudi naša in-
formacijska točka, kjer smo na voljo za 
podporo in svetovanje, kadar se znajdete 
v stiski ali imate vprašanja v zvezi s sta-
ranjem (domska oskrba, pomoč na domu, 
druge možnosti, demenca, paliativna 
oskrba, aktivno staranje, kakovostno bi-
vanje, …). 
Tokrat smo za vas pripravili nekaj od-
govorov na vprašanja, ki nam jih najbolj 
pogosto zastavljate v zvezi s pomočjo na 
domu. 

Kdo vse je upravičen do pomoči na 
domu?
Upravičeni ste vsi, ki imate stalno biva-
lišče v občini Tržič in izpolnjujete enega 
od pogojev:
• ste stari nad 65 let;
• imate status invalida in ste po oceni ko-

misije upravičeni do pomoči na domu;
• imate status invalida in vam je prizna-

na pravica do tuje pomoči in nege; 
• ste kronično bolni in Center za soci-

alno delo oceni, da ste upravičeni do 
pomoči na domu. 

Kaj v okviru pomoči na domu izvajate? 
Izvajamo pomoč pri temeljnih dnevnih 
opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, 
umivanju, hranjenju, opravljanju osnov-
nih življenjskih potreb, vzdrževanju in 
negi osebnih ortopedskih pripomočkov), 
gospodinjsko pomoč (prinašanje prip-
ravljenega obroka, nabava živil, priprava 
obroka, pomivanje uporabljene posode, 
osnovno čiščenje, odnašanje smeti, pos-
tiljanje, vzdrževanje spalnega prostora) 

in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 
(vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, 
prostovoljci in sorodstvom, spremljanje 
pri opravljanju nujnih obveznosti, pripra-
va na institucionalno varstvo). 
Na prvem obisku na domu, kamor prideta 
vodja pomoči na domu in socialna oskr-
bovalka, ki bo storitve izvajala, se dogo-
vorimo, katere storitve bi potrebovali. 

Kakšna je cena? Kako je s subvencijo?
Cena med delovniki (od ponedeljka do 
sobote), ki jo plača uporabnik, znaša 4,98 
€, ob nedeljah 6,97 € in praznikih 7,47 € 
na uro. Občina Tržič sofinancira preosta-
lih 70% do polne cene storitve. Možni so 
tudi polurni obiski. 

Kolikšen je minimalen obseg obiskov?
Obseg obiskov je prilagojen željam in po-
trebam uporabnika. Glede števila obiskov 
se dogovorimo na prvem obisku na domu, 
ko raziščemo, v kakšnem obsegu potrebu-
jete našo pomoč (lahko je to ena ura na 
teden ali pa trikrat na dan). 

Ali potrebujemo mnenje zdravnika? 
Ne, mnenja zdravnika ne potrebujete. 

Če se vam je ob branju odprlo še kakšno 
vprašanje, ste vabljeni, da nas pokličete 
na tel.: 598-03-18 ali 
gsm: 051-337-818 
ali pa nam pišete na e-naslov: 
alenka.javornik@dputrzic.si. 

Tudi g. Majer, stanovalec Doma Petra Uzarja, je dalj časa lahko bival v domačem okolju ob pomoči 
na domu.

Krajane Bistrice in druge občane zato 
z veseljem obveščamo, da vam Meri 
Rozman Logar iz Lekarne Deteljica po-
darja nov avtomatski defibrilator, ki je 
nameščen pri vhodu v lekarno in je dosto-
pen ob vsakem času.

Prva pomoč, zgodnja prepoznava nena-
dnega srčnega zastoja, hitro ukrepanje s 
klicem na 112, temeljni postopki oživlja-
nja in uporaba avtomatskega ali polavto-
matskega defibrilatorja (AED) so ključ-
nega pomena za preživetje bolnika.
Oživljanje je tekma s časom. Z vsako mi-
nuto, ki preteče od nastopa zastoja srca do 
prve defibrilacije, se zmanjša verjetnost 
preživetja za okoli deset do dvanajst od-
stotkov. AED (defibrilator) je namenjen 
laikom, ki naj ne oklevajo, ko človek pot-
rebuje pomoč. Defibrilator je varna na-
prava in sama prepozna srčni ritem. Vaša 

Nov defibrilator  
v Bistrici

David Ahačič

naloga je, da čimprej namestite elektrode 
– nalepke defibrilatorja na prsni koš obo-
lelega in vključite defibrilator, ki vas bo 
usmerjal in vodil skozi potek oživljanja, 
dokler ne bodo prispeli reševalci, ki bodo 
nadaljevali z oživljanjem.
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Zahvala

Adil Huselja, foto: Urban Meglič

Sindikat policistov Slovenije se v imenu 
družin dveh policistk, mater samohranilk, 
zahvaljuje za človekoljubno gesto mag. 
Klemenu Grašiču, Športnemu društvu 
Strelica iz Tržiča ter vsem donatorjem, ki 
so jim z donacijami polepšali decembrske 
in januarske dneve. 
Podjetje BSH Hišni aparati d.o.o. Nazar-
je je že v decembrskih dneh eni družini 
podaril sodoben hladilnik, drugi pa zmo-
gljiv pralni stroj blagovne znamke Bosch, 
s čimer je obema družinama olajšal vsa-
kodnevno življenje. 
Zadnjo soboto v januarju (30. 1. 2016) 

so člani Športnega društva Strelica po-
vabili obe družini na svečano podelitev 
v zaključnem delu 24. Smučarskega teka 
gospodarstvenikov, diplomatov in politi-
kov, ki je potekal na Pokljuki. Prihod iz 
oblačne in sive doline na zasneženo in 
s soncem obsijano pokljuško planoto je 
poskrbel za iskrice v otroških očeh, saj so 
se lahko sankali in igrali na snegu. Orga-
nizatorji so poskrbeli tudi za pogostitev 
pred svečano podelitvijo priznanj najbolj-

šim tekmovalcem. Ob izročitvi potrdil o 
donaciji gospodinjskih aparatov znamke 
Bosch, so predstavniki podjetij Založba 
Didakta in Henkel obema družinama po-
darili prijetna in uporabna darila iz lastne-
ga programa izdelkov.
V Sindikatu policistov Slovenije name-
njamo precej pozornosti humanitarnemu 
in psihosocialnem področju, saj se vse 
več naših članov srečuje tudi z eksistenč-
nim stresom in okoliščinami,ki jim otežu-
jejo zagotavljanje osnovnih življenjskih 
potrebščin. Zato smo veseli plemenite ge-
ste Klemena Grašiča ter vseh navedenih, 
ki so prispevali, da bo življenje v dveh 
družinah lažje in lepše. 
Prepričan sem, da se dobra dejanja vrača-
jo z dobrim, zato se vsem še enkrat zahva-
ljujemo za to človekoljubno in plemenito 
dejanje ter želimo obilo uspehov tako pri 
poslovanju kot v življenju nasploh.

Društvo za razvoj 
Tržiča

Andrejka Belhar Polanc

Povzetek delovanja
Z lastnimi sredstvi in delom članov smo 
popolnoma prenovili in opremili sobi-
co za fanta iz naše občine. Naša kuhar-
ska ekipa je sodelovala na 7. Festivalu 
tržiških bržol. Skupaj z RK Tržič smo 
zbirali hrano, obleke in igrače namenje-
ne socialno šibkim. Ob svetovnem dnevu 
zemlje smo sadili sadno grmovje. Z Rota-
ry klubom Tržič - Naklo smo sodelovali 
ob predaji AED aparata, za katerega smo 
zbirali in finančna sredstva. Sodelovali 
smo na Tednu vseživljenskega učenja na 
Ljudski univerzi Tržič s predavanjem in 
delavnico Koristi ponovne uporabe, kar 
smo ponovili tudi v Hiši sreče na Jeseni-
cah z Društvom UP. Postavili in opremili 
smo tri knjigobežnice v Glasbeni šoli Tr-
žič, Ljudski univerzi Tržič in podružnični 
šoli OŠ Kovor. Ob koncu leta pa smo sku-
paj z društvom ADRA Slovenija in vašim 
sodelovanjem zbirali darila za otroke, ki 
smo jih potem predali Mladinskemu cen-
tru Tržič. Skrbeli smo za promocijo, ob-
veščanje in ozaveščanje članov ter ostale 
javnosti in organizirali srečanja ter aktiv-
na druženja, ki so bila v podporo našim 
dejavnostim v letu 2015.

Srečni lonec
11. marca ponovno sodelujemo na pri-
reditvi Vuč u vodo. Poskrbeli bomo za 

brezplačno pogostitev otrok z domačim 
pecivom, ki ga bomo pripravili sami. To 
bo skromen začetek naše pobude Srečni 
lonec – hrana nas povezuje, ki jo želimo 
v prihodnje razširiti in če bo le šlo, čim 
večkrat ponoviti. Srečni lonec, v tujini 
razširjen kot Potluck, je srečanje prija-
teljev, sosedov, društev ..., na katerega 
udeleženci prinesejo jed, ki jo želijo deliti 
z drugimi in hkrati poskusiti druge jedi. 
Ker bi želeli pogostiti čim več ljudi, vas 
vabimo, da se nam pridružite. Pripravite 
vaš najboljši posladek in se z njim pohva-
lite ter ga na naši stojnici delite z otroci 
in obiskovalci. Pecivo specite po svojem 
receptu. Pomembno pa je, da se lahko deli 
na manjše porcije. Naš namen je pove-
zovanje lokalne skupnosti, spoznavanje 
novih ljudi, sodelovanje in spodbujanje 
trajnosti ter solidarnosti, izmenjava izku-
šenj in idej. Naše sporočilo (hrana nas po-
vezuje) je karseda pozitivno, preprosto in 
iskreno. Sodelujejo lahko vsi. Vsak lahko 
doprinese k dogodku, po svojih zmožno-
stih. Vsak skromni prispevek šteje in je 
kamenček v mozaiku boljše skupnosti in 
družbe. Za več informacij lahko pokličete 
na 040-758-384 ali pa obiščite FB stran 
Društva ZA razvoj Tržiča.

Maškarada v 
sokolnici

Metka Kolevski; foto: Matic Aljančič

Letošnja maškarada za najmlajše v Sokol-
nici je bila že sedma zapored. 6. februarja 
so prizadevne vaditeljice Splošnega špor-
tnega društva Tržič vodile dve uri dolg 
program plesa in iger otrok, našemljenih 
v pustna oblačila. Da je bilo rajanje res 
veselo, je poskrbela glasba DJ Igorja.
Po koncu rajanja so nasmejani otroci raz-
grabili balone, s katerimi je bila okrašena 
dvorana Sokolnice, ob odhodu pa je vsak 
za popotnico prejel še pustni krof in sok.
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Dobre novice iz  
Eko sklada 

Jožef Pogačnik

V Energetsko svetovalni pisarni Tržič smo 
preverili, kakšne bodo možnosti Eko skla-
da za spodbujanje projektov za učinkovi-
to rabo energije in rabo obnovljivih virov 
(OVE) za leto 2016. Denarja naj bi bilo za 
vse vrste okoljskih naložb v letu 2016 do-
volj, tako za subvencije kot za kredite. To 
so dobre novice za občane, ki razmišljajo 
o izvedbi določenih ukrepov za rabo OVE, 
večjo energetsko učinkovitost in boljše bi-
valne razmere v svojih hišah in stanovanjih.  

V letu 2016 niti ne pričakujemo prekinitev 
ključnih pozivov za občane, saj sta npr. 
poziv za nepovratne finančne spodbude 
(subvencije) občanom za nove naložbe 
rabe obnovljivih virov in večje energijske 
učinkovitosti stanovanjskih stavb oz. poziv 
za kreditiranje okoljskih naložb občanov iz 
leta 2015 še odprta, predvidoma do objave 
novih pozivov za leto 2016. Poleg tega ne 
pričakujemo takšnih zastojev pri obravnavi 
vlog na Eko skladu kot lani, ko skoraj do 
poletja ni bilo razpisa za subvencije.
Pri večini ukrepov za 2016 niso predvidene 
bistvene spremembe glede tehničnih zah-
tev (npr. debeline izolacije), obetajo pa se 
določene dodatne spodbude, npr.: 
• višje spodbude za hkratno izvedbo naj-

manj treh ukrepov pri energijski prenovi 
stavb po načelu „več za več“;

• za priklop stanovanjskih stavb na daljin-

sko ogrevanje ne glede na vrsto ener-
genta za pridobivanje toplote;

• za izvedbo skupnih kotlovnic na lesno 
biomaso v večstanovanjskih stavbah.

V Energetsko svetovalni pisarni Tržič 
menimo, da bodo novosti zanimive in 
uporabne za občane ravno tako kot druga 
področja: ukrepi toplotne zaščite stavbe, 
vgradnja kurilne naprave na lesno bioma-
so, vgradnja toplotne črpalke in podob-
no. Zato občane vabimo, da se oglasite v 
svetovalni pisarni (za obisk se predhodno 
dogovorite po telefonu 04/59-71-552), kjer 
lahko nudimo podrobnejše informacije o 
pripravi ukrepov in o pogojih pozivov Eko 
sklada. Poudarjamo, da je poleg subvencije 
občanom na voljo tudi ugoden kredit in da 
je vlogo na Eko sklad obvezno oddati pred 
začetkom izvedbe del.

Javna luč skozi arhive 
Občine Tržič, 2. del

dr. Drago Papler

LETO 1913
Tržiški tržni občinski urad (del. št. 336), 
zapisnik seje tržiškega občinskega odbora 
6. svečana 1913: »Prošnja Jere Kramar-
šek in Ivane Pollak glede postavljenja 
električnih svetilk na hiši št. 169 in na 
poti od »Kajže« do »Jurčnika«. Prošnji 
se ugodi.«
»Po predlogu odbornika Berger napra-
vila se bode električna svetilka na hiši 
Neže Kurnik. Svetovalec Deu predla-
ga, naj se obenem tudi zgradi že davno 
sklenjena plalnica na poti »za Virjami«. 
Tudi ta predlog je sprejet in se bode plalni-
ca zgradila, ako sosed Peharz ne ugovar-
ja,« beremo v zapisniku (del. št. 1101) 17. 
junija 1913. 
Na seji je občinski odbor 26. novembra 
1913 (del. št. 2037) obravnaval zanimivo 
ponudbo: »Ponudba tvrdke Luc Licht 
Gesellschaft na Dunaju, da sme postav-
ljati brez obveze nakupa 1 do 2 sveti-
ljk. Se soglasno dovoli pod pogojem, da 
nima občina nobenih stroškov.« 

LETO 1914
»Prošnja Josipa Bukovnika za popravi-
lo pota in postavljenje svetilke na poti 
»za Virjem«: Občinski svetovalec Ma-

rinček predlaga, naj cestni pometač to 
pot popravlja in naj se postavi ena pe-
trolejka, katero pa ima Bukovnik sam 
prižigati,« vsebuje odločitev zapisnik seje 
občinskega odbora (del. št. 485) 2. in 6. 
aprila 1914. 
»Prošnja Janeza Zaplotnika in drugih 
za postavljanje električne svetilke ob dr-
žavni cesti na »cimpru«. Prošnja za pos-
tavljanje električne svetilke se v toliko 
ugodi, da se sklene isto postaviti, kakor 
hitro bo postal mir,« beremo v zapisniku 
(del. št. 1214) z dne 21. decembra 1914, iz 
katerega se čutijo zapreke, ki so se pojavile 
v prvem letu prve svetovne vojne. 
Na isti seji se je še enkrat govorilo o elek-
trični luči, ko je župan poročilo glede vpe-
ljevanja električne razsvetljave v klavnico 
in oddaje stanovanja v isti zgradbi. »So-
glasno se sklene vpeljati v klavnico elek-
trično razsvetljavo in oddati stanovanje 
mesoogledniku.«

LETO 1916
»Poročilo glede javne razsvetljave. Žu-
pan navaja, da je zares svojčas dovolil, 
da se sme luč ob 12. uri opolnoči vgasni-
ti, ker ga je za to prosil g. Sennbichler, 
ker le ta ni imel dovolj delavcev na raz-
polago. On je to mislil, da bo to veljalo 
začasno, le par tednov do časa, da se bo 
g. Sennbichlerju posrečilo, dobiti več de-
lavcev. Končno se sklene, obrniti se na 
gozdni urad pri Sv. Katarini z zahtevo, 
naj le-ta za to skrbi, da bo od sedaj nap-
rej vselej gorela luč skozi celo noč, ka-
kor je to pogojeno,« je bil sklep o javni 
razsvetljavi na seji tržiškega občinskega 
odbora (del. št. 739) 28. marca 1916. 

LETO 1917
Zapisnik seje občinskega odbora (del. št. 
2192) 13. novembra 1917: »Dopis »Qu-
ecksilbergaverkschaft« pri Sv. Ani, da se 
jim prepusti občinski svet za postavlje-
nje drogov: Dopis se prebere. Župan na-
vaja, da se občinski svet ne sme obreme-
niti brez dovoljenja deželnega odbora in 
predlaga, da se tvrdki dovoli postavlje-
nje drogov proti letnem plačilu 10 kron 
za drog, notar Marinček predlaga za 
prvo leto 5 kron za drog, kateri predlog 
pri glasovanju tudi obvelja.«

LETO 1921
»Žarnice. Župan Franc Ahačič poroča, 
da je gospod gozdarski mojster Sonnbi-
chler še poleg dopisa zastopnika baro-
na Borna došel k njemu in zaprosil, da 
občina Tržič sama nabavlja žarnice in 
plačuje poleg tega še tok. Občinski od-
bor nato soglasno prizna, da se mora 
v teh izrednih razmerah občina sama 
nabavljati žarnice in se zato sklene jih 
kupiti za 1000 kron, inštalirati jih pa le 
na najnujnejše kraje, poleg tega jih pa v 
varstvo proti tatovom primerno z mre-
žami zavarovati in s kemičnimi tekoči-
nami zaznamovati. Poleg tega se sklene 
kupiti nekaj žarnic od gospoda Mihael 
Bergerja po primerni ceni, ki jo Berger 
navaja. Zneski za žarnice se povrnejo 
iz kredita, ki ga ima občina pri deželni 
banki.« Tako se je glasil sklep v zapisniku 
seje občinskega obora (zapisnik del. št. 10) 
3. februarja 1921. 
30. marec 1921 je datum zadnjega ohranje-
nega zapisnika seje tržiškega občinskega 
odbora (del. št. 4).  

POVABILO K SODELOVANJU

Ob tej priložnosti vabim vse, ki karkoli vedo o tržiški elektriki po ustnih izročilih prednikov ali hranijo dokumentacijo, zapise ali fotografije elektrifikacije in ljudi, ki so se s 
tem ukvarjali, da se mi oglasijo preko e-pošte: drago.papler@guest.arnes.si ali mi posredujejo podatke na naslov: Senično 27, Križe 4294. 
Z izostrenim čutom za opravljeno delo stoletnega razvoja gorenjske elektrotehnike postopno z dokumentarnim zgodovinskim pristopom ohranimo in sistematično trajno 
beležimo antropološko in tehnično dediščino zanamcem. 20. stoletje je bilo resnično čarobno obdobje elektrike: od mehanike do informatike.
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Naravovarstveni 
pomen Udin boršta 
– več kot 20 let 
zavarovano območje

Maja Brozovič; foto: Zavod RS za varstvo narave OE Kranj

Leta 1985 sta skupnosti občin Kranj in 
Tržič sprejeli Odlok o razglasitvi Spo-
minskega parka Udin boršt za zgodo-
vinski in kulturni spomenik z namenom, 
»da se ohranijo obstoječa zgodovinska 
izročila revolucionarnega delavskega gi-
banja in narodno osvobodilnega boja ter 
ohrani obstoječa gozdna površina z na-
ravnimi znamenitostmi ter zgodovinski-
mi in kulturnimi spomeniki.« Zavarovano 
območje sega na območje treh sedanjih 
občin: Kranj, Naklo in Tržič. V zavaro-
vanem območju v celoti ležijo naselja 
Cegelnica na zahodni strani, na vzhod-
ni strani pa naselje Letenice ter zaselka 
Kamnjek in Novake. Na zahodni stani ob 
robu najvišjega dela terase v spominski 
park segajo le nekateri robni deli Žiganje 
vasi, Spodnjih in Zgornjih Dupelj, Strahi-
nja in Pivke ter na skrajnem južnem robu 
naselje Polica. Lokalne skupnosti ugota-
vljajo, da je odlok preživet in da ga je tre-
ba novelirati, ker onemogoča prostorski 
razvoj.
Udin boršt je s strnjenim gozdom porasla, 
do 50 m visoka ledeniško-rečna konglo-
meratna terasa, ki meri 15 km². Na njej se 
je razvil redek primer osamelega krasa v 
konglomeratih v Sloveniji. Osameli kras 
nastane na prepustni karbonatni podlagi, 
ki jo z vseh strani obdajajo neprepustne 
kamnine. Nastanek terase postavljajo ge-
ologi v starejšo ali srednjo ledeno dobo 
(pleistocen, konec pred približno 10.000 
leti). V konglomerat so sprijeti starejši 
prodniki, ki sta jih nanosili ledenodobni 
Tržiška Bistrica in Sava. Konglomeratna 
terasa iz pretežno karbonatnih kamnin 
in veziva je zakrasela, njeno površje je 
razčlenjeno z vrtačami in debelo plastjo 
prsti. Na njej so se razvile vodoravne 
jame, brezna, zatrepne in slepe doline ter 
kraški izviri na njenem robu. Pod kon-
glomeratno teraso leži neprepustna oli-
gocenska morska laporna glina (sivica). 
Opazujemo jo lahko na kraških izvirih 
ter v dolini Želinjskega potoka na robu 
terase. Terasa je tudi zaradi naravnih 
značilnosti, razčlenjenosti, pomanjkanja 
vode, nestabilnih kamnin na njenem robu 

in zakisanih tal neprimerna za kmetijsko 
pridelavo in poselitev.
Udin boršt je največji strnjen kompleks 
nižinskega gozda na Gorenjskem in eden 
večjih v Sloveniji. Oblika in površina 
gozda se v zadnjih 250 letih skoraj ni 
spremenila. Udin boršt nudi t. i. »ekosi-
stemske storitve« lokalnemu prebivalstvu 
(zdravo bivalno okolje zaradi čistega zra-
ka, zaloge podzemne vode, pomen gozda 
zaradi sprostitve in rekreacije ter nabiral-
ništva gozdnih plodov, strnjen gozd urav-
nava lokalno podnebje itd.).
Udin boršt je naravovarstveno pomem-
ben zaradi kraških pojavov v konglome-
ratu, med katerimi so tudi jame, kar je za 
slovenski kras redkost. Na območju Udin 
boršta je po dolžini druga najdaljša jama 
v konglomeratu v Sloveniji Velika Lebin-
ca (najdaljša do sedaj raziskana je Mari-
jino brezno pri Škofji Loki). Na območju 
Udin boršta je 12 znanih jam, brezen ali 
spodmolov. Večina vhodov v jame je na 
njenem najvišjem, zahodnem robu terase. 
Zavarovano območje je življenjski pros-
tor redkih in ogroženih rastlinskih in ži-
valskih vrst. Jame in kraški izviri so med 
najbolj ogroženimi življenjskimi okolji. 
Med jamskimi živalmi so največkrat opa-
ženi pajkovci, raki enakonožci, jamski 
hrošči, dvokrilci, kobilice, navadni moče-
radi in netopirji. V kraških izvirih se po-
javljajo vodne živali, npr. mladoletnice, 
enodnevnice, jamske postranice. Ti drob-
ni organizmi so zelo občutljivi na onesna-
ženje in so pokazatelji čiste vode.
Gozd rdečega bora zavzema kar polovi-
co površine Udin boršta. Posebnost so 
jelševja in javorovja, ki se pojavljajo v 
majhnih površinah ob potokih in v zamo-
čvirjenih dolinah ter na njihovih strmih 
pobočjih. Gozd je pomemben dom trem 
vrstam zavarovanih netopirjev (navadni 
netopir, mali podkovnjak, pozni netopir). 
Območje, ki obsega Žiganjo vas in seve-
rozahodni del Udin boršta z Dacarjevim 
breznom, se zaradi netopirja malega pod-
kovnjaka in jamskih živali uvršča med 
evropsko pomembna območja narave 

(območja Natura 2000). Poudariti je treba 
tudi prisotnost številnih vrst dvoživk in 
ogroženih vrst rib kaplja in potočnega piš-
kurja v Želinjskem potoku ter endemično 
vrsto školjke Bithynello robiciano. Ra-
stlinstvo Udin boršta še ni bilo popisano, 
zato se pojavljajo le posamezni podatki 
o rastiščih naravovarstveno pomembnih 
rastlin: kranjske site, pikčastoplodnega 
šaša in okroglolistne rosike. Med najbolj 
ogroženimi vrstami ptic se pojavljajo 
gozdni jereb, črna štorklja, postovka in 
kragulj. Na zavarovanem območju živi 
najmanj 9 vrst dvoživk. Med njimi pla-
ninski pupek, hribski urh, navadna kras-
tača, rosnica, debeloglavke in zelene žabe 
spadajo med ranljive vrste.
Zahvaljujoč lokalnemu prebivalstvu in 
dosedanji trajnostni rabi naravnih virov 
je zavarovano območje ohranilo naravne 
značilnosti z visoko stopnjo biotske ra-
znovrstnosti. Občine se na tem območju 
soočajo z dilemami prostorskega načrto-
vanja, poselitve in umeščanja dejavnosti 
po meri človeka. Ugotavljajo, da je ve-
ljavni odlok preživet in odpirajo pobude 
o novem zavarovanju. 
Poistovetenje z naravnimi značilnostmi 
prostora so lahko »lokalne identitete«, pa 
naj bo to konglomeratni kras s kraškimi 
izviri in jamami, ohranjen strnjen gozd 
ali ohranjene rastlinske ter živalske vrste 
(npr. netopir mali podkovnjak). Prepo-
znavanje ohranjene narave kot »lokalnih 
identitet« je lahko tudi prispevek k dvi-
gu samozavesti lokalnega prebivalstva. 
Velik delež Nature 2000 je prednost, ki 
so jo marsikje v Sloveniji (npr. Pohorje) 
že oplemenitili v turizmu, zakaj je ne bi 
tudi pri nas? Natura 2000 v naš sodoben 
način življenja uvaja trajnostni način gos-
podarjenja in nas varuje pred uničujočim 
potrošniškim življenjem, ki ima prekome-
ren vpliv na naravo in človekovo zdravo 
življenje.
Upamo, da bo nov način zavarovanja 
usklajenost med družbenim konsenzom 
in vzdržnim družbenim razvojem s pou-
darkom na iskanju »lokalnih identitet«.
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Predstavitev razpisa za razvoj gospodarstva
Občina Tržič je 26. februarja na svoji spletni strani objavila javni razpis za dodelitev spodbud za razvoj podjetništva in 
gospodarstva v občini Tržič v letu 2016. 

Cilj javnega razpisa je izboljšati konkurenčne pogoje na območju Občine Tržič za razvoj gospodarstva, spodbujati inve-
sticijska vlaganja zasebnega sektorja ter spodbujati odpiranje novih delovnih mest.
Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za: 
•	 spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (UKREP A – razpisana sredstva: 

90.000,00 EUR); 
•	 spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja (UKREP B – razpisana sredstva: 50.000,00 EUR); 
•	 spodbujanje promocije in prodora na tuje trge (UKREP C – razpisana sredstva: 10.000,00 EUR); 
•	 spodbujanje sobodajalstva (UKREP F – razpisana sredstva: 20.000,00 EUR; letos velja tudi za vlagatelje, ki imajo 

registrirano dejavnost avtokampov).

Občina Tržič skladno z osnutkom »Strategije razvoja kolesarske turistične destinacije Tržič« prepoznava izjemen poten-
cial tudi v razvoju gorsko-kolesarskega turizma. Skladno s tem turističnim ponudnikom priporočamo, da pri načrtova-
nju investicij upoštevajo strateško usmeritev Občine Tržič (npr. specializirane namestitve za kolesarje, pomožni objekti 
za kolesarje, ipd.). Novost v letošnjem letu pa je, da vlagatelji, ki so v letih 2014 in/ali 2015 že pridobili sredstva na 
razpisu za Ukrep A, v letu 2016 do teh niso upravičeni. 
Občina Tržič bo organizirala javno predstavitev javnega razpisa, ki bo namenjena predvsem odgovorom na vprašanja 
in pojasnilom. Predstavitev bo v sredo, 23. 3. 2016, ob 15. uri v veliki sejni sobi Občine Tržič.
Vlagatelji morajo oddati svoje vloge do 30. 3. 2016 najkasneje do 12.00 ure. Več informacij o razpisu si lahko preberete 
na spletni strani http://www.trzic.si/. Vlagatelji lahko vsa vprašanja pošljejo na elektronski naslov: obcina@trzic.si.

mag. Borut Sajovic, župan

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 218. c člena in 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 126/07, 
108/09, 57/12, 110/13, 19/15) ter na podlagi 15. ter 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 135/2003, 1/2005, 26/2010, 
30/2013), objavlja

JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča na območju občine Tržič za leto 2016

I.
Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Tržič za leto 2016. 
Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ter podatki o zavezancih bodo razgrnjeni (na vpogled zavezancem) v prostorih Občine Tržič, 
Trg svobode 18, 4290 Tržič, Urad za okolje in prostor, 1. nadstropje, soba 106.
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko pregledujejo podatke in nanje podajo pripombe v času od 07. 03. 2016 do vključno 25. 03. 2016, 
in sicer vsak ponedeljek od 8:00 do 11:00 in 12:00 do 14:00, sredo od 8:00 do 12:00 in od 14:00 do 16:00 ter petek od 8:00 do 12:00. Pripombe je mogoče poslati tudi po 
pošti na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

II.
Zavezanci so Občini Tržič dolžni v roku 30 dni po nastanku spremembe sporočiti podatke in poslati obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, kot so: sprememba 
zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova, kjer spre-
jemajo poštne pošiljke. 
Zavezanci so tudi med letom dolžni na navedeni naslov sporočiti vse spremembe, ki vplivajo na določitev višine nadomestila in spremembo statusa zavezanca najpozneje 
v 30 dneh od nastanka spremembe.
Če zavezancem spremembe iz zgornjih odstavkov niso nastale ali če zavezanci ne sporočijo spremembe, se za odmero uporabijo podatki, s katerimi razpolaga Občina Tržič.

III.
Zavezanci spremembe sporočajo Občini Tržič s pisno in podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko vloži na način:
- s poštno pošiljko na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
- osebno z vložitvijo v sprejemni pisarni na zgornjem naslovu ali sobi 106 v 1. nadstropju.

Vloga je lahko prosto napisana, obrazec vloge pa je na voljo v prostorih Občine Tržič in na spletni strani Občine:
http://www.trzic.si/za-obcane/vloge-in-obrazci/

V Tržiču, 17. 2. 2016
Občina Tržič

Župan, mag. Borut Sajovic

Poziv k oddaji ponudbe 
za organizacijo in 
izvedbo silvestrovanja 
na prostem 

Občina Tržič na podlagi Odloka o prora-
čunu Občine Tržič za leto 2016  (Ur.l. RS, 
št.  106/2015) obvešča, da je na spletni 
strani občine http://www.trzic.si v rubriki 
»Javni razpisi in objave« objavljen Poziv k 
oddaji ponudbe za organizacijo in izvedbo 
silvestrovanja na prostem. Prijava mora 
biti izdelana izključno na obrazcih, ki so 
sestavni del poziva in se prav tako naha-
jajo na občinski spletni strani. 

 Župan Občine Tržič
 mag. Borut Sajovic l.r.
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Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje  
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tržič za leto 2016

Občina Tržič najavlja objavo Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje ra-
zvoja kmetijstva in podeželja v občini Tržič za leto 2016 , ki bo predvidoma objavljen v začetku 
marca 2016.

Sredstva bodo namenjena:
•	 pomoči za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 

kmetijsko proizvodnjo (ukrep št. 1)  
 - podukrep 1.1:  posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
 - podukrep 1. 2: urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

•	 pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekme-
tijsko dejavnost na kmetiji - dopolnilne dejavnosti na kmetiji (ukrep št. 2)

•	 novim investicijam za delo v gozdu (ukrep št. 3)
•	 štipendiranju bodočih nosilcev kmetij (ukrep št. 4)
•	 podpori delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (ukrep št. 5)

Razpis in razpisna dokumentacija bosta objavljena na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.

Društvo invalidov 
Tržič
Društvo invalidov Tržič vabi vse 
članice in člane na redni zbor 
članov društva, ki bo v soboto, 
19. Marca 2016, v restavraciji raj 
v tržiču s pričetkom ob 10.00 
uri.

Gradivo za zbor (letno poro-
čilo društva) je na vpogled v 
društveni pisarni v času ura-
dnih ur vsak torek od 15.00 do 
17.00 ure in vsak petek od 9.00 
do 11.00 ure.

Tokratni zbor članov bomo 
združili s praznovanjem dneva 
žena in materinskega dneva, 
zato še posebej lepo vabimo 
vse članice.

Skupnost 
internirancev Dachau
obvešča, da med 30. aprilom in 
2. majem organiziramo tridnev-
ni izlet na Poljsko z obiskom 
zloglasnega taborišča Auschwi-
tz. Za informacije smo dosegljivi 
na 040-508-602 (Vesna Dobre), 
na info@skupnostdachau.si ali v 
turistični agenciji pri Boženi Pog-
rajc (05/996-92-80, 040-195-411, 
bozena@zvezdicazaspanka.si). 
Celoten program si lahko ogle-
date na spletni strani www. 
skupnostdachau.si 

Delavci Peka, ki smo 
občani občine Tržič, se 

Občini Tržič, KO Rdečega 
križa Tržič in vsem enotam 

Karitasa v Tržiču za hiter 
odziv in pomoč ob 

stečaju Peka d.d. iz srca 
zahvaljujemo. 

tržiški delavci Peka  
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Zanimivi dogodki v članicah  
združenja zgodovinskih mest Slovenije

DATUM in URA PRIREDITEV KRAJ DODATNE INFORMACIJE 

11. 3. 2016, ob 17. uri Izdelovanje gregorčkov  Kranjska hiša, Kranj Zavod za turizem in kulturo 
Kranj, 04/238-04-50

11. 3. 2016, ob 18. uri Spuščanje gregorčkov v kanjon 
reke Kokre

Kanjon reke Kokre, Kranj Zavod za turizem in kulturo 
Kranj, 04/238-04-50

11. 3. 2016, ob 18. uri Luč v vodo pred Plnado v Železnikih TD Železniki, 031-876-535

12. 3. 2016, ob 16. uri Kr'Gregorčkova kuhna Glavni trg, Kranj Zavod za turizem in kulturo 
Kranj, 04/238-04-50

17. 3. 2016 ob 18. uri Gledališka predstava za mladi-
no: Poslušaš srce ali glasbo?

Dom kulture Slovenske 
Konjice

Splošna knjižnica Slovenske 
Konjice – Center za kulturno 
prireditve, 03/758-04-37

24. 3. 2016 Velikonočni sejem Mestno jedro Slovenskih 
Konjic

JKP d.o.o. Slovenske Konjice, 
03/758-04-00

Na Gorenjski plaži cene nespremenjene, program pestrejši

Jure Zadnikar

V mesecu marcu bomo pričeli s predprodajo vstopnic za kopanje na Gorenjski plaži. Predprodaja vstopnic bo potekala v TPIC Tržič, 
Trg svobode 18, Tržič, kjer bo možno oddati tudi vloge za sezonske vstopnice. Cene vstopnic v sezoni 2016 ostajajo nespremenjene. 

Tudi letos pa vam bomo v predprodaji sezonske karte ponudili po nižjih cenah.

  cena do 1. 6. 2016 cena po 1. 6. 2016

 prenosna* 70,00 EUR 100,00 EUR

 neprenosna - otroci, dijaki, študenti,  40,00 EUR 70,00 EUR 
 upokojenci, invalidi** 

 neprenosna - odrasli 60,00 EUR 90,00 EUR

Cena plastične kartice je 3,00 EUR. 

*O pogojih nakupa več na www.bios-trzic.si, kjer je objavljen celoten cenik.
** Dijaki in študenti svoj status izkažejo z veljavno dijaško ali študentsko izkaznico, upokojenci in invalidi pa s potrdilom ali veljavno 
izkaznico. 

Sezona letnega kopališča Gorenjska plaža bo v letu 2016 predvidoma trajala od 1. junija do 15. septembra, kar pa je pogojeno z vre-
menskimi razmerami. 

V letošnji sezoni bomo za vas pripravili pester program, ki bo vseboval plesne, pevske in športne dogodke, ki bodo razporejeni prek 
celotne sezone. Organizirali bomo tudi plavalne tečaje za otroke in odrasle. Vljudno vabljeni.
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ – marec, april 2016

Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, objavljen je na 
spletni strani www.trzic.si/koledar-dogodkov/. 

RAZSTAVA
od 3. marca do 4. aprila, Galerija Atrij Občine Tržič
Slikarska razstava Milana Butine; Tržiški muzej

od 7. aprila do 2. maja, Galerija Atrij Občine Tržič
Razstava učencev Osnovne šole Bistrica; Tržiški muzej

vsak četrtek
17:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

29. februar – 4. marec
Vrtec Tržič
Vpis v novo šolsko leto 2016/2017;  Vrtec Tržič

29. februar – 2. marec
9.30 – 11.00, Vrtec Tržič
Dnevi odprtih vrat Vrtca Tržič; Vrtec Tržič

torek, 1. marec 2016
16:00, Dom Petra Uzarja
Srečanje bolnikov po možganski kapi, Klub CVB Tržič

sreda, 2. marec 2016
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Potopisno predavanje: Dejan Ogrinec - Nepozabna potovanja s kajakom; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 3. marec 2016
16:00, Osnovna šola Bistrica
Kuharska delavnica II. del;  Društvo diabetikov Tržič

18:00, Galerija Atrij Občine Tržič
Otvoritev slikarske razstave Milana Butine; Tržiški muzej

petek, 4. marec 2016
18:30, Dom krajanov Kovor
Veseli večer v Kovorju; Krajevna skupnost Kovor

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 5. marec 2016
iz Tržiča
Planinski izlet: Goli vrh (1787 m); Planinsko društvo Tržič

9:00, središče Sebenj
Vaški sejem; Krajevna skupnost Sebenje

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

11.00, iz Tržiča
Družabno srečanje z izletom ob dnevu žena: Kamnik – Stahovica,  
Planinski orel; Društvo upokojencev Tržič

18:00, Kulturni dom Križe
Občni zbor Planinskega društva Križe; Planinsko društvo Križe

19:00, Župnišče v Križah
Okrogla miza: Splav v luči usmiljenja; Dekanija Tržič in Zavod Živim

ponedeljek, 7. marec 2016 (tudi 9. in 11. marca)
18:15, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ABC računalništva za odrasle; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 8. marec 2016
17:00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Srečanje onkoloških bolnikov; Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – 
skupina za samopomoč Tržič

18:00 - 20:30, dvorana na Balosu
Izobraževanja z Iryno Stanković; KUD Leyli

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, velika dvorana
Predstavitev avtorjev in njihovih del: Vinko Möderndorfer;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 9. marec 2016
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17:00 , poligon na Čegeljšah
Vpis v pasjo šolo; Kinološko društvo Storžič

četrtek, 10. marec 2016
16:00, Osnovna šola Bistrica
Kuharska delavnica III. del;  Društvo diabetikov Tržič

petek, 11. marec 2016
13:00, pred Osnovno šolo Tržič
Gregorjevo 2016: Ogled gregorčkov za Guinnessov rekord

16.00, Kurnikova hiša
Gregorjevo v Kurnikovi hiši

18:00, Staro mestno jedro Tržiča
Gregorjevo - Vuč u vodo; zbiranje in sprevod; Turistično društvo Tržič,  
Tržiški muzej, Osnovna šola Tržič, Občina Tržič

sobota, 12. marec 2016
8:00, atrij Občine Tržič
Tržni dan; Polona Brodar s.p.

19:00, Župnijska cerkev Marijinega oznanjenja Tržič
Koncert Vokalne skupine Carniolica: Praznične pesmi;  
KD Ignacij Hladnik Tržič

nedelja, 13. marec 2016
10:00, Dom krajanov Brezje pri Tržiču
Blagoslov motorjev TOMOS; Avto moto društvo Tržič

18:00, Dom krajanov Brezje pri Tržiču
Ponovitev igre Branislava Nušića »Navaden človek«; KD Kruh Križe
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ponedeljek, 14. marec 2016
18:00;  predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše; Zdravstveni dom Tržič

sreda, 16. marec 2016
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje Patricije Levstek: Joga obraza; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 17. marec 2016
15:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov društva slepih in slabovidnih; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Pollakova kajža Tržiškega muzeja
Odprtje muzejske trgovine in vitrine meseca; Tržiški muzej

petek, 18. marec 2016
18:00; Osnovna šola Bistrica
Prireditev ob materinskem dnevu; Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 19. marec 2016
iz Tržiča
Planinski izlet za Mladinsko skupino: Pohod po Šentanski dolini;  
Planinsko društvo Tržič

iz Križev
Planinski izlet: Buzet, planinski dom Žbevnica; Planinsko društvo Križe

sobota, 19.  – nedelja, 20. marec 2016
9:00, Dom na Zelenici
Zimski planinski tabor za mlade planince; Planinsko društvo Tržič

10:00, Restavracija Raj
Zbor članov in praznovanje dneva žena; Društvo invalidov Tržič

19:00, Dvorana tržiških olimpijcev
»An fletn večer«– veliki koncert v živo;  
Agencija Media butik d.o.o. in Občina Tržič

nedelja, 20. marec 2016
17:00, Kulturni center Tržič
Polka je ukazana 2016 - Srečanje otroških folklornih skupin Tržiča in Jesenic; 
Območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti Tržič

ponedeljek, 21. marec 2016
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predstavitev avtorjev in njihovih del: fotograf Aleš Fevžer;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 22. marec 2016
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Spomladanske besedarije; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 23. marec 2016
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18:00, Glasbena šola Tržič
Nastop prvošolcev Glasbene šole Tržič ob materinskem dnevu;  
Glasbena šola Tržič

19:00, Kulturni center Tržič
Naj športnik Tržiča za leto 2016; Športna zveza Tržič

četrtek, 24. marec 2016
19:30, Kavarna Stara godba
Kreativni podjetniški večer: Kako začeti in zgraditi dober posel na  
internetu?; Občina Tržič in Ljudska univerza Tržič

Paviljon NOB
Predavanje o Siriji in begunski krizi ter fotografska razstava Cirila Jazbeca; 
Tržiški muzej

sobota, 26. marec 2016
19:00, Kulturni center Tržič
Koncert Nine Pušlar; Klub tržiških študentov

ponedeljek, 28. marec 2016
Koča na Ljubelju
Velikonočna malica v Koči na Ljubelju; Koča na Ljubelju

torek, 29. marec 2016
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje: Govorne jezikovne motnje; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

APRIL
petek, 1. april 2016
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 2. april 2016
iz Tržiča
Planinski izlet: Glinščica / Val Rosandra; Planinsko društvo Tržič

9:00, središče Sebenj
Vaški sejem; Krajevna skupnost Sebenje

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

19:00, Dom krajanov Kovor
Koncert ob 20-letnici: Šopek pesmi dvajsetih let; KD sv. Janeza 
Krstnika Kovor, Mešani pevski zbor Kres

torek, 5. april 2016
16:00, Dom Petra Uzarja
Srečanje bolnikov po možganski kapi; Klub CVB Tržič

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predstavitev avtorjev in njihovih del: večer z naslovom Ženske imajo kaj 
povedati; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 6. april 2016
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Potopisno predavanje: Jože Marolt - Po Ameriki s kolesom;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 7. april 2016
18:00, Galerija Atrij Občine Tržič
Odprtje razstave učencev Osnovne šole Bistrica; Tržiški muzej
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petek, 8. april 2016
Popoldansko kopanje v Termah Snovik; Društvo invalidov Tržič  
(prijave se zaključijo teden dni pred izletom)

sobota, 9. april 2016
8:00, Staro mestno jedro Tržiča
Tržni dan; Polona Brodar s.p.

ponedeljek, 11. april 2016
18:00; predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše; Zdravstveni dom Tržič

torek, 12. april 2016
17:00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Srečanje onkoloških bolnikov; Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – 
skupina za samopomoč Tržič

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje: Jan Bizjak o pridelavi domačega sadja in zelenjave;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 13. april 2016
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Osnovna šola Križe
Spomladanski koncert - Srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov 
Tržiča; Območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti Tržič

petek, 15. april 2016
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 16. april 2016
Koča na Ljubelju
Prebujanje pomladi s cmoki v Koči na Ljubelju; Koča na Ljubelju

iz Tržiča
Planinski izlet za Mladinsko skupino: Slavnik (1028 m);  
Planinsko društvo Tržič

iz Križev
Planinski izlet: Bevkov vrh, Ermanovec; Planinsko društvo Križe

nedelja, 17. april 2016
Križe
23. gorski tek pod Kriško goro za tržiški pokal in memorial Janka Likarja; 
Planinsko društvo Križe

torek, 19. april 2016
Pohod: Jošt nad Kranjem; Društvo upokojencev Tržič

sreda, 20. april 2016
18:00, Glasbena šola Tržič
Javni nastop učencev Glasbene šole Tržič; Glasbena šola Tržič

sreda, 20. april 2016
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predstavitev avtorjev in njihovih del: Goran Vojnović;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 21. april 2016
15:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov društva slepih in slabovidnih;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19:00, Tržiški muzej
Glasbeni večer v Tržiškem muzeju; Tržiški muzej

20:30, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Potopisno predavanje: Stanislav Valjavec in Silvester Novak - St. Petersburg; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 23. april 2016
iz Tržiča
Planinski izlet: Triglavski dom na Kredarici; Planinsko društvo Tržič

sobota, 23. april 2016
20.00, Kulturni center Tržič
Koncert: Adi Smolar; Agencija Media butik d.o.o. 

sobota, 23. april  - nedelja, 24. april 2016
9:00 – 19:00, Dom krajanov Podljubelj
Razstava ročnih del; ljubiteljice ročnih del iz Podljubelja

ponedeljek, 25., torek, 26. in četrtek, 28. april 2016
18:15, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ABC računalništva za odrasle; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
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Restavracija Firbc' okn se nahaja na Gorenjski plaži v Tržiču. 
Odprla se je konec lanskega oktobra, odprta pa je vsak dan v 
tednu. V jutranjih urah ste vljudno vabljeni na malice, v popol-
danskem času pa na kosila in večerje. Na našem jedilnem listu 
se najdejo tople in hladne predjedi, steaki, ribje jedi in pice, pa 
tudi sladice naših vrhunskih kuharjev. 
Restavracijo odlikuje predvsem ekipa, ki je vedno pripravljena 
polepšati vaš dan. Sestavljajo jo mlajši in starejši člani, ki iz-
menjujejo izkušnje ter mnenja. Pri nas ste vedno dobrodošli, 
najsi bo na nedeljskem družinskem kosilu, večeru s prijatelji ali 
pa ob sladici s svojo boljšo polovico. Restavracija ima zadostni 
prostora, da organiziramo tudi večje dogodke in obletnice. 
Naši kuharji in kuharice imajo željo po ustvarjanju novega, 
zato se bo naša stalna ponudba enkrat na leto vsaj malo spre-
menila, vi pa boste lahko vedno znova uživali ob novih jedeh. 
Nekajkrat na leto bomo organizirali tudi različne tematske ve-
čere. Prvi bo 19. marca, namreč večer dalmatinske kuhinje. Za 
pravo vzdušje bo poskrbela živa glasba. 
Potrudili se bomo, da vam pričaramo nasmeh na obraz, ko 
boste uživali ob naših jedeh in popili kakšen dober kozarec 
vina ali piva, s katerim boste zapustili našo restavracijo.
Vljudno vabljeni,
Ekipa restavracije Firbc' okn.

Nagradno vprašanje.
Kdaj je bilo uradno odprtje restavracije Firbc' okn?
1.) 17. 11. 2015
2.) 26. 10. 2015
3.) 31. 10. 2015

Prva nagrada: BON V VREDNOSTI 30 €
Druga nagrada: BON V VREDNOSTI 20 €
Tretja nagrada: BON V VREDNOSTI 10 €

Odgovore pošljite na naslov: TPIC Tržič, Trg svobode 18, 4290 
Tržič ali na informacije@trzic.si najkasneje do 14. marca.

Nagrajenci 1. letošnje številke Tržičana, ki jih 
za pravilne odgovore nagrajuje 
Cvetličarna Rož'ca, so: 

1. nagrado (šopek v vrednosti 30 EUR )  
prejme Nejka Uzar, Kovorska cesta, Tržič;

2. nagrado (šopek v vrednosti 20 EUR)  
prejme Romana Šparovec, Zvirče Tržič;

3. nagrado (šopek v vrednosti 10 EUR)  
prejme Suzana Farazin, Loka, Tržič.

Nagrajencem iskreno čestitamo, o nagradi in 
možnosti prevzema bodo obveščeni tudi po 
pošti. 

FRIZERSTVO BOLDIN

Davorka Boldin s.p.

Trg svobode 15, 4290 Tržič
GSM: 040-429-633, tel.: 04/533 41 33

Zapuže 11a, 4275 Begunje




