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Popravek

Praznik kulture

V 8. številki Tržičana v letu 2015 smo v prispevku predstavitve KS Leše
nenamerno izpustili vas Popovo. Avtorji prispevka se krajankam in
krajanom vasi Popovo se za to napako iskreno opravičujemo.

Irma Lipovec

KS Leše

Opravičilo
V zadnji številki Tržičana nam jo je pri navedbi kontaktne številke
Lovske koče na Vetrnem zagodel tiskarski škrat. Za rezervacije lahko
pokličete Janeza na številko 031 665 822.
Za nevšečnosti se vsem prizadetim iskreno opravičujemo.
Uredništvo Tržičana

KD Kruh Križe vabi na ogled
romantične komedije

Branislava Nušića

NAVADEN ČLOVEK

Sobota
6. februar 2016, ob 19. uri

Kulturni center Tržič
Vljudno vabljeni!

Na naslovnici:
Prihod dedka Mraza v Tržič, foto: Luka Rener
2 februar 2016

Umetnost in kultura – besedi, v katerih se zrcalijo najgloblje skrivnosti. Odkrivajo in opisujejo jih pesniki, pisatelji, umetniki. Odkrivamo jih
mi, čisto vsakdanji ljudje.
Z ljubeznijo sprejmimo vse, kar so za nas
ustvarili. Umetniki vsak na svoj enkraten način
predstavijo svoje videnje narave, življenja, okolja in družbenih dogajanj. Nagovarjajo nas prek
umetnosti in nas z njo opozarjajo na aktualne
probleme, na skrite resnice in lepote.
Pogosto vzamem v roke knjigo, ki sem jo že
prebrala, a vedno znova opažam, da jo berem
na popolnoma drugačen način, da jo razumem
čisto drugače. Kot da bi se mi razkrivala sporočila, za katera sem dozorela šele sedaj, v tem
trenutku.
Imela sem priložnost pokukati v Lavtižarjevo
povest Junaška doba Slovencev. Gre za zgodovinsko povest, ki se dogaja v 15. stoletju na
področju Krajevne skupnosti Križe in okolice.
Izšla je že davnega leta 1936. Skozi zgodbe in
pripovedi sem začutila hvaležnost in ponos, da
so tudi moji predniki del te junaške zgodovine. Hvaležna sem, da sem doma v Tržiču in da
me obkrožate čudoviti ljudje. Sedaj bo knjiga
ponovno ugledala luč sveta. Upam, da bo domoljubje nekaterih predanih posameznikov in
KD Kruh Križe, ki so omogočili ponatis knjige,
obrodilo sadove in da boste vsi, ki boste knjigo prebrali, začutili, da se je za naš kraj vredno
potruditi.
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 5950 izvodov.
Javno glasilo "TRŽIČAN" je vpisano v evidenco
javnih glasil, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo RS
pod zaporedno številko 1496.
ISSN 1581-4831

župan z nami

Rišem, rišem, ne dorišem,
rišite zato še vi,
da skup pridemo do hiše,
ki bo dom za vse ljudi.
(T. Pavček)
Spoštovani občanke in občani, najprej
Vam v slogu izjemne misli Toneta Pavčka,
ki poudarja moč složne skupnosti, želim
eno ustvarjalno, optimistično, zdravo, prijazno in delovno leto. V takem letu potem tudi veselja, sreče in zadovoljstva ne
manjka.
Skupaj smo uspešno zaključili leto, v
katerem smo uspeli v dejanja pretvoriti številne vaše pobude, predloge, želje,
ideje. Nekaj najpomembnejših si v sliki
in besedi lahko ogledate v nadaljevanju te

številke. Ja, dejanja štejejo, smo si rekli,
ko smo si podali roke in zavihali rokave.
Uresničitev kateregakoli od njih je vedno
rezultat sodelovanja skupine ljudi, če že
ne kar množice. Od včasih neopaženega,
pomoči potrebnega posameznika do krajevnih skupnosti, podjetij ali množice društev. Velik del bremena so pri uresničevanju prevzeli sodelavci v občinski upravi,
gospodarskih družbah in zavodih. Vsem,
res prav vsem, iskrena hvala za pomoč in
sodelovanje. Brez Vas nam pridobitve, ki
služijo v skupno dobro, ne bi uspele.
Z dvotretjinsko večino smo v decembru že
sprejeli občinski proračun. Predloge župana, ki so temeljili na skrbnem večletnem
zbiranju Vaših pobud, občanke in občani,
smo s svetniškimi predlogi še nadgradili
in v letošnjem letu prvi od njih že postajajo imenitna, potrebna dejanja. To je
izvedljivo, ker je občina, kljub znatno
zmanjšanemu financiranju države, visoko
likvidna in finančno stabilna. Vse svoje
obveznosti poravnavamo v zakonitih rokih in smo dober zgled plačilne discipline.
Zadolževanja ne bo. Vse zakonske obveze
in številne investicije znamo in zmoremo
speljati s tistim, kar je na voljo.
Še naprej ohranjamo visok standard šolske
in predšolske vzgoje, dobrega delovanja
vseh javnih zavodov, nemotenega finan-

ciranja društev ter organizacij. Povečujejo
se sredstva za šport in kulturo, vsako leto
več sredstev namenjamo tudi tržiškemu
gospodarstvu.
Težave državnega, v zadnjih desetletjih
slabo vodenega Peka nam zaradi nezmožnosti neposrednega vpliva predstavljajo
veliko skrb. Pa tudi izziv na področjih
posrednih pomoči prizadetim občanom in
dovoljenih pomoči gospodarstvu. Ukrepi oprostitve komunalnega prispevka za
razvijajoče podjetnike, tako kot davčne
oprostitve za zaposlovalce, delujejo. Tudi
letos jim dodajamo razpis za gospodarstvo, kmetijstvo in gozdarstvo. Stavimo
na obrt, podjetništvo in turizem z dodano
vrednostjo, ki skupaj z znanjem in tradicijo postajajo prihodnost mesta.
Pogorišče je vedno tudi priložnost za
nekaj novega, boljšega, donosnejšega.
Možnost za nova, bolje plačana ter varna
delovna mesta. Če je to s pravimi lastniki
dobro uspelo v nekdaj zapravljenem Kajtanovem Tokosu, pa še prej v danes uspešnem Tiku, ki se je s podvojitvijo zaposlenih, razvojem in odličnimi delovnimi
pogoji rešil iz grozečega predstečajnega
postopka prejšnjih lastnikov, potem je zagotovo tudi možnost, da tako v Peku kot
na področju BPT-ja v dobro vseh zrastejo
nove, uspešne zgodbe.

Župan pred BPT-jem (foto: Tina Dokl).
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Tržič na področju
turizma čaka lepa
prihodnost
Saša Pivk Avsec

Občina Tržič je na podlagi celostne grafične podobe tržiškega turizma “Tržič. Razkošje poti. Izberi svojo” konec lanskega
leta vzpostavila turistični spletni portal
www.visit-trzic.com in pripravila image
katalog. Razveseljivi so tudi podatki o
obiskanosti kulturnih in drugih znamenitosti v občini in številu nočitev, ki se je v
EVIDENCA NOČITEV OD 1.1.2015
DO 31.10.2015
1.1. do 31.
10. 2015
Domači
Tuji
SKUPAJ

Gosti

Nočitve

915

2.104

1.326
2.241

3.393
5.497

primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za slabih 42 %. Po podatkih, zbranih
iz mesečnih poročil o številu prenočitev in
plačani turistični taksi posameznih ponudnikov, beležimo v času od 1. januarja do
31. oktobra 2015, 2.241 gostov in 5.497
nočitev.
“Tržiški turizem raste in zaposluje. Slika
tržiškega turizma dobiva nek okvir, znotraj katerega je tudi predstavitev image kataloga. Tri tematske poti, obnova koče na
Zelenici, turistični vodnik, brezplačen internet v mestnem jedru, odlična sezona na
Gorenjski plaži. Pogoje in danosti imamo,
manjka tiste osebne in zasebne podjetnosti, zato na tem področju pomagamo tudi
s subvencijami in razpisi”, pravi župan
Sajovic.
»V image katalogu smo predstavili enajst
zgodb za posamezne produkte in krovno
turistično zgodbo »Tržič - gorsko kraljestvo zgodb in čudes«, na spletni strani pa smo dodali še koristne informacije
o poteh, zemljevide, ponudnike ob poti,
skratka celoten paket, ki ga obiskovalec
potrebuje, ko načrtuje izlet,« pravi Petra
Hladnik, strokovna sodelavka TPIC Tržič.
V letu 2016 bomo aktivnosti tako za sple-

ŠTEVILO LEŽIŠČ PO VRSTAH NAMESTITVENIH OBJEKTOV
TURISTIČNE KMETIJE
(Špan, Štorman, Rekar, Tič)
PLANINSKE KOČE IN
PLANŠARIJE
(Kofce, Šija, pod Storžičem, Kriška gora,
2x Dolga njiva, Tegoška, Pungrat)
GOSTIŠČA
(Smuk, Karavla Koren, Benk)
SOBE (B&B) IN APP
(Brodar, Bazni tabor, Lovec, Karami,
Ljubelj, Leše, Benedičič)
SKUPAJ

40

240

50
65
395 ležišč v 22 objektih + AK Tominčev
slap

tno stran kot tudi image katalog nadaljevali s prevodi v dva tuja jezika.
Med turističnimi znamenitostmi je bila
lani najbolje obiskana Dovžanova soteska, saj se je za ogled v TPIC Tržič najavilo 1.371 gostov. Sledijo Razstavno
izobraževalno središče Dolina, Taborišče
Ljubelj, staro mestno jedro in Šentanski
rudnik.
PLANINSKI DOM NA
ZELENICI
PRENOČITVE SKUPAJ

2015
1.708

domači

1.350

tuji
PRIHODI TURISTOV
SKUPAJ

358
1.402

domači

1.069

tuji
POVPREČNA DOBA
BIVANJA

333
1,22

domači

1,26

tuji

1,08

VIR: GUC Zelenica
PODATKI O OBISKANOSTI
TURISTIČNIH ZNAMENITOSTI
znamenitost

2015
1371

2014

staro mestno
jedro

341

346

Taborišče Ljubelj

466

584

Šentanski rudnik

149

138

Gozdna učna pot

0

38

Razstavno
izobraževalno
središče Dolina

1124

1027

drugo
skupaj

554

628
3706

Dovžanova
soteska

4005

945

Literarni natečaj za kratko zgodbo
Uredništvo Tržičana in Zveza kulturnih organizacij Tržič sta v novembrski številki občinskega glasila povabila občane k sodelovanju na literarnem natečaju. Tokratni razpis je bil namenjen piscem proznih besedil, da bi v obliki kratke zgodbe zapisali umetniški drobec življenja in dogajanja v domačem mestu oz. občini.
Na razpis so se do razpisanega roka odzvali le trije avtorji, zato se je na podlagi mnenja strokovne komisije (Jožica Koder, Dragica
Vesković, Sabina Šolar, Bojan Knific, Boris Kuburič in David Ahačič) organizator odločil, da zaradi neprimerljivosti prispelih
besedil ne razglasi najboljšega, vendar vse tri zgodbe in njihove ustvarjalce predstavi na literarnem večeru, ki bo v torek, 2. februarja 2016, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču. Zgodbe bodo v celoti natisnjene v priložnostni publikaciji, avtorji
pa bodo sami prebirali odlomke poslanih besedil.
Vsem trem sodelujočim avtorjem čestitamo za njihove umetniške dosežke, trud in pogum, hkrati pa že vabimo občane, da
se s svojimi zapiski in drugimi umetniškimi besedili bolj samozavestno odzovete na naslednja povabila kulturnih organizacij. Res škoda, da bi se na plodovih Vašega spomina ali domišljije nabiral prah …
4 februar 2016
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Andreja Grašič Koblar 20 let po prvi zmagi
v svetovnem pokalu
Lado Srečnik, foto: arhiv Fan cluba Andreje Grašič

Andreja je svojo tekaško pot okronala zelo
zgodaj. S 14. leti je prvič osvojila naslov
državne prvakinje na 5 km, s 15. je prvič
nastopila na svetovnem pokalu v teku na
smučeh na 10 km. Leta 1993 je prestopila
iz tekaških smučin k biatlonu. Po treh letih tekmovanja v biatlonu je dosegla prvo
zmago za svetovni pokal v Oserbliu na
Slovaškem. Ta zmaga je z zlatimi črkami
zapisana v njeni športni karieri. Andreja
je bila 22-krat državna prvakinja in 21 let
članica državne reprezentance.
V letu 1996, ko je januarja dosegla prvo
zmago, je bila tudi svetovna prvakinja za
sezono 1995/1996 na 15 km in si tako priborila mali kristalni globus, kakor ga sedaj
imenujemo. Takrat je bilo res pravo slavje
za Slovenijo, še posebej za Fan club Andreje Grašič. »Žiga-žaga, žiga-žaga, Andreja zmaga,« je odmevalo povsod, kjer je
bil Fan club z njo.
Njena zaposlitev je bila v Slovenski vojski,
za katero je tudi dosegla pet naslovov svetovne vojaške prvakinje. Še posebej je bila
ponosna na odlikovanje Mednarodnega
komiteja za vojaške športe (IMSC – Bruselj). Andreja je tudi dobitnica velike in
male statue Olimpijskega komiteja Slovenije in Bloudkove plakete. Turistično
društvo Tržič ji je podelilo naziv častne
članice.
Andreja je bila z dušo in srcem v biatlonu.
Udeležila se je štirih olimpijskih iger: Lil-

lehammer 1994, Nagano 1998, Salt Lake
City in Torino 2006. Povsod je bila uspešna.
Koblarjeva je odtekla zadnji krog na svetovnih tekmovanjih na Pokljuki in je tako
pozdravila navijače: "Hvala vsem navijačem, ki sta me vsa ta leta spremljali.
Upam, da boste tudi v bodoče spodbujali
Stopničke Andreje Grašič Koblar
na tekmah svetovnega pokala
1. mesto,
posamično

Osrblie, 1996

1. mesto,
posamično

Nozawa Onsen,
1997

1. mesto,
posamično

Östersund, 1998

2. mesto,
posamično

Lahti, 1995

2. mesto,
posamično

Anterselva/
Antholz, 1996

2. mesto, šprint

Novosibirsk,
1997

2. mesto,
posamično

Hochfilzen,
1998

3. mesto, šprint

Osrblie, 1996

slovenske biatlonce in biatlonke. Vsem
našim biatloncem želim, da bi čim prej
presegli moje izide in morda osvojili tudi
medaljo na svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah, ki je sama nisem."
Andreja se je poslovila od Slovenije in se
odselila v olimpijsko mesto Lillehammer
na Norveškem. Tam ima tri najdražje pokale: Jerneja, Tjuša in Tinusa. Športna družinica, ki živi in dela v športu. Po elektronski pošti sva naredili mini intervju.
A boš rekel, končno, pa si se le predramila
tudi za pisanje. Zdaj imamo veliko snega,

tekaško progo 5 m od hiše in hud mraz
(-18°C) - sedim pri oknu, gledam sneg in
pišem.
Kje imaš pa tvoje tri kralje?
Otroci in Jernej so šli gledat hokej, Tinus
je maskota in ima priložnost na ogrevanju
drsati in streljati na gol pri A ekipi, igrajo
pa Lillehammer proti Storhamerju.
Kako ste pa sprejeli življenje na Norveškem?
Življenje na Norveškem je predvsem bolj
enostavno in prijazno. Za Tjuša in Tinusa
je tu raj, res imata tisto otroštvo, ki bi ga v
Sloveniji s šolo izgubila. Včasih se vprašam, ali so 50 let za nami ali pa pred nami.
Otroci blazno radi hodijo v šolo. Mala dva
sta še vedno v hokeju, nadaljujeta s športom, ki ga imata rada. Vseeno imata še
vedno dovolj prostega časa za vse ostale
športe in zabave.
Kako pa tvoja športna tradicija?
Prvič sem na mojo športno kariero pomislila, ko me je kdo vprašal, kaj sem delala
prej, in ko povem, kaj sem bila in kakšne
rezultate sem dosegla, mi vsi čestitajo,
začudeni. Res cenijo dobre rezultate. Na
Tjuševih govorilnih urah so starši rekli,
da so zelo ponosni, da imajo tako osebo
med seboj. Lepo je to slišati iz drugih ust.
Norvežani so res ponosni na vse športnike.
Jernej dela, hodi po svetu, on je še vedno zelo povezan s smučarijo, je pa drugače delati, če veš, da si spoštovan, da ni
zahrbtnosti, da cenijo tvoje delo. Sama delam malo manj, grem pa spet z veseljem na
tekaške smuči.
Zdaj šele razumem, zakaj so Norvežani
tako dobri v športu. Vse polno je rolkarjev na cesti, pa jim nihče ne trobi. Pozimi
pa je obilo prog in vsi tečejo na smučkah
z malico v nahrbtniku, tukaj ni na vsake
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10 metrov gostilne, da bi šel jest. Vse v
nahrbtnik in gremo, skromno in veselo.
Ni pomembna oprema, hrana, le da greš
na smučke, na turo, kamorkoli.
In kje ste si spletli gnezdo?
Odkar smo kupili svojo hiško, je vse toliko lepše, počasi prevzemamo norveške
navade, tudi kosilo ob 5. uri popoldan.
Lillehammer je veliko, lepo in prijazno
mesto. Letos je zima malo ponagajala,
ni bilo zadosti snega. Zdaj pa nam ga je
Julenisen (Božiček) poslal in je res lepo,
pa tudi hladno, vsaj zame, otroci prenesejo vse. Ustvarili smo si nov dom, kjer
imamo občutek, da smo dobrodošli in se
niti za trenutek ne počutimo tujci. Takšno
življenje bi privoščila vsem, tako srečno
in brezskrbno.
Ali kaj pogrešate v Lillehammerju?
Ja, šibka točka naše selitve je, da ne moreš objeti prijateljev, ko si želiš. Pozdrav
vsem, še posebno pa mojemu Fan clubu.
Sem ponosna, da sem imela tak Fan klub
ob sebi.

Posledice slabega
gospodarja občutimo
predvsem tržičani
Borut Sajovic

O tovarni, ki je zaradi izjemne tradicije
na simbolen način tudi korenina, kri in
sol Tržiča, smo v teh dneh kot eno prvih
slovenskih slabih dnevnih novic lahko
prebrali skoraj vse. Stečajna upraviteljica
je pravkar stoično ugotovila, da pogojev
za nadaljevanje proizvodnje ni več ter da
bodo zaposlenim vrnili knjižice. Prepričan sem, da imamo pravico in dolžnost,
da izvemo resnico, zakaj se nekateri nekdanji vodstveni ljudje zdaj z jahtami vozijo po Floridi, naši neplačani delavci pa
stradajo. Zakaj dobro plačani predstavniki lastnikov in upravnikov v sodelovanju
z bankami za odločitve v foteljih potrebujejo leta in leta? Zakaj se je pritiskalo
na predstavnike zaposlenih, ko so opozarjali na nepravilnosti, slabo gospodarjenje,
zlorabe in provizije? Podpiram klic delavcev po pregledu in odgovornosti slabega
lastnika, upravnikov in nadzornikov. Kajti odkritje in priznanje včerajšnjih napak
je edina pot in garancija, da se nam jutri
ne ponovijo.
Mnenja so si dokaj enotna, na prošnjo
uredništva bom zapisal svoje. Dobrodošla
pa so tudi vsa druga, predvsem taka, ki
6 februar 2016

rešujejo težak in ponižujoč položaj zaposlenih, ki so največje žrtve poloma tovarne, ter odgovarjajo na problem hektarja
in pol praznih poslovnih prostorov na eni
najlepših poslovnih lokacij ob vhodu v
naše mesto.
Ob tem pa ne gre pozabiti, da imamo ta
trenutek veliko odgovornost do podjetja
PGP, kjer proizvodnja še teče, da bo tako
tudi ostalo. Prosim odgovorne, naj najprej
iskreno in odkrito podajo resnično oceno
dejanskega stanja. Skope, tudi zelo nasprotujoče informacije, ki jih pridobivamo v javnosti in od zaposlenih, ne omogočajo realne ocene. Ostanek proizvodnje
si zasluži najboljšega vodilne kadre in
najboljšega komercialista, ki jih ta trenutek lahko najdemo v državi.
Na petkovem sestanku s predstavniki zaposlenih, sindikatov in Centra za socialno
delo Tržič je bilo ugotovljeno, da bodo
nekateri mehanizmi pomoči socialne države lahko pomagali, ampak žal ne takoj.
To me jezi in žalosti hkrati. Ljudje, ki že
od novembra lani niso prejeli plačila za
svoje delo, morajo jesti, živeti in ohraniti
dostojanstvo. Ne morejo in ne smejo čakati. Ne bomo jih pustili same.
Zato sem sklical korespondenčno sejo
občinskega sveta, da zaposlenim iz naše
občine namenimo po 250 evrov takojšnje
pomoči. Znesek ustreza pričakovanju prejemnikov, izplačati pa ga želimo nemudoma preko Rdečega križa Tržič. O pozitivnem izidu seje ne dvomim, sredstva za to
v proračunu imamo.
Breme dodatnih devetdesetih brezposel-

nih ljudi bomo solidarno prevzeli in skupaj iskali rešitve. Kjer je volja, je vedno
tudi pot. Lani se je število delovnih mest
v Tržiču kljub krizi povečalo za 2,5 odstotka, kar pomeni okrog sedemdeset
novih delovnih mest. Glavna zasluga gre
vodstvom dobrih velikih in malih podjetij, ki jih ni malo. Potrebujemo jih še več.
Zadovoljen sem, da je boljše in ugodnejše pogoje pomagal soustvariti tudi občinski razpis za gospodarstvo, s katerim smo
razdelili skoraj dvesto tisočakov.
V podobno smer bomo usmerjeni tudi
letos. Poleg razpisa za gospodarstvo bo
v marcu ponovno odprt razpis za kmetijstvo in gozdarstvo. Oba skupaj presegata
dvesto tisoč evrov, kar ni majhna številka
tudi za precej večje občine. Proračun ima
rezervirana sredstva za razvoj kompleksa
BPT. V veljavi pa za zaposlovalce in graditelje s področja gospodarstva ostaja tudi
vsaj polovična oprostitev komunalnega
prispevka ter oprostitev plačila NUSZ za
nove zaposlovalce. Nekaj več prostora za
nove podjetniške in gospodarske ideje bo
dal tudi novi občinski prostorski načrt, za
katerega čakamo samo še zadnje soglasje
Ministrstva za kmetijstvo.
Izzivov in dela bo veliko. Ne bo enostavno, toda skupaj bomo zmogli. Vesel bom,
če bodo novi zaposlovalci še posebej pogledali na bivše zaposlene v Peku. Dokazali so se z vztrajnostjo, potrpežljivostjo in
veliko pripadnostjo državnemu podjetju,
ki so ga z znojem in žulji soustvarjali,
zdaj pa jih je pustilo na cedilu.

spremljamo, poročamo

Izdihljaji našega
gospodarskega
velikana Peka
dr. Bojan Knific

Peter Kozina (1876–1930), fant iz kmečke
družine, rojen v Dolenji vasi pri Ribnici,
je leta 1903 z družabniki ustanovil svojo prvo trgovsko firmo. Okoli leta 1906
je v Tržiču organiziral manjšo čevljarsko
delavnico, nekaj let pozneje pa v hudem
nacionalnem boju z nemško gospodarsko
konkurenco v Tržiču za industrijsko izdelavo obutve ustanovil prvo slovensko
proizvodno-trgovsko podjetje Peter Kozina & Co. V Tržiču je z idejo »Če se bom
odločil graditi, bom gradil najmoderneje!« dal zgraditi veliko tovarno in postal
slovenski industrialec svetovnih potez.
Za prodajo kakovostne obutve je uvedel
lastno trgovsko znamko Peko, sestavljeno
iz začetnic njegovega imena in priimka,
in v nekdanji Jugoslaviji organiziral široko mrežo prodajaln.
Danes je vsaj mlajšim nepredstavljivo,
da je bil Peko v svoji zlati dobi v tretji
četrtini 20. stoletja vodilno in najnaprednejše podjetje za izdelavo obutve – ne
le v nekdanji Jugoslaviji, temveč tudi širše v Evropi. Leta 1977 je imel Peko 120
trgovin, v katerih so prodali 3.181.000
parov obutve letno. Istega leta so v Peku
izdelali 4.990.000 parov obutve, od tega
so jo tretjino prodali na zahodno tržišče,
zaposloval je 3.890 ljudi, od tega 1.990

v Tržiču. Podjetje je bilo napredno v
vseh pogledih. Prvi računalnik so v Peku
montirali delavci IBM že leta 1969, v
sedemdesetih letih je prek Afisa svojo
obutev prodajal na zahodnem tržišču,
prek Rockporta v Ameriki. Imel je svojo
zdravstveno in zobno ambulanto, pevski
zbor, delavci so se udeleževali športnih
tekmovanj, letovanju delavcev so bile
namenjene počitniške hiše, pomagal jim
je pri zagotavljanju stanovanj, izdajal je
tovarniško glasilo Čevljar in še bi lahko
naštevali. Dobro stoletje je Peko ključno
zaznamoval razvoj Tržiča – tudi razvoj
prostora, družabnega življenja, turizma,
kulture. Skoraj ni Tržičana, ki v svojem
sorodstvu ne bi našel koga, ki je delal v
Peku, na Peko je vezana naša identiteta,
na Peko nas vežejo spomini.

Tekoči trak v Peku (okoli 1980).

A to so bila leta gospodarskega poslovanja v drugačnih družbenih razmerah,
čeprav je tedaj enako kot danes veljalo,
da je za dobro gospodarjenje potreben
razvoj, tega pa ni brez odpovedovanja
lastnim kratkovidnim interesom in znanja. Pridobivanje novih znanj in uresničevanje velikih idej ter smelih načrtov je
Peku prineslo uspeh in svetovno slavo – a

ne le slavo, uspešno delo vodstva podjetja
je dajalo kruh številnim Tržičanom.

Znan logotip Peka (med obema svetovnima vojnama).

Časi so se spremenili. Če je uspešnost in
prodornost Peka začela stagnirati v osemdesetih letih 20. stoletja, je po slovenski
osamosvojitvi zaradi mnogih razlogov začela usihati. Predstavljali smo si, da zlate
dobe, ko je Peko število izdelane obutve
štel v milijonih in število delavcev v tisočih, zlepa ne bo več, a hkrati smo upali, da
bodo postsocialistični direktorji in vodje
uprav zmogli ohraniti vsaj del tega, kar je
za Tržič tako ključnega – delovna mesta
in z njimi povezano čevljarsko tradicijo.
Motili smo se. Delavci Peka, ki so v njem
delali po osamosvojitvi Slovenije, so na
lastni koži čutili rezultate neuspešnih in
prepogosto v osebno korist usmerjenih
sanacij, opozarjali na napake v odločitvah
vodstva podjetja, a zgodilo se je tisto, kar
smo si Tržičani najmanj želeli. Peko je na
poti v stečaj.

Oddelek šivalnice Peka (dvajseta leta 20.
stoletja).

Tovarna Peko (1924).

Kot kaže, bomo obutev, ki jo je izdal
Peko, lahko še nekaj časa nosili in jo
hranili v garderobnih omarah, o Pekovi
mogočnosti bo pričala njegova stavbna
dediščina, preteklih časov se bomo lahko
spominjali v Tržiškem muzeju. Upam, da
se znanja tržiških čevljarjev kljub temu
ne bodo izgubila in da bodo na pogorišču
Peka vzklile bilke, ki bodo Tržiču – mestu
z najbogatejšo čevljarsko tradicijo – ponudile nov razcvet.
tržičan 7
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V spomin - prof. Janez
Šter (1950-2015)
Jana Babšek

5. decembra 2015 se je od nas poslovil
gospod Janez Šter, izjemen človek in dolgoletni kustos, vodja muzejske enote ter
krajši čas tudi direktor Tržiškega muzeja.
Janez Šter se je rodil pred 65 leti na Britofu pri Kranju, kjer je preživel mladost.
Zatem se je šolal v Kranju ter se vpisal
na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer
je leta 1975 diplomiral. Po poklicu je bil
profesor umetnostne zgodovine in sociologije.

Kot umetnostni zgodovinar je bil desetletja vodja galerijske dejavnosti, ustvaril si
je širok krog prijateljev med slovenskimi
likovnimi umetniki, ki jim je pripravil
številne vrhunske razstave. V muzeju je
deloval tudi kot kustos, podrobno je poznal in dopolnjeval vse naše zbirke, še posebej se je angažiral pri gasilski. Dediščino je znal približati ljudem, imel je izrazit
smisel za ljudi in poučevanje. Ljudje se
še danes spominjajo njegovih živih, zanimivih in šegavih razlag. Njegovi delovni
listi za mlade obiskovalce so bili novost
v muzejih nasploh, ne samo v Tržiškem
muzeju. Njegovi didaktični primeri so
vzbudili zanimanje tudi na drugih ravneh,
na posvetih o muzejskem pedagoškem
delu je bil priznan in zaželen sodelavec.
Pomembno področje njegovega dela je

bilo tudi izobraževanje tržiških turističnih
vodnikov. Od vsega začetka je z Občino
Tržič sodeloval pri seminarjih zanje, jim
predajal znanje o tržiški kulturni dediščini
in s tem vzgojil na desetine vodnikov.
Vrsto let je v društvu gluhih in naglušnih
AVRIS organiziral umetniške razstave,
spodbujal ustvarjalnost likovnih umetnikov in s tem pomembno prispeval h
kulturnem razvoju v tej skupnosti. Prav
zaradi tega, kot tudi za dolgoletno muzejsko dejavnost, mu je Občina Tržič v letu
2014 podelila občinsko priznanje. S svojo
strokovnostjo in posredovanjem znanja je
spodbujal rast umetnosti, kulture in muzejske dejavnosti, zaradi svojega bogatega dela ter toplega človeškega pristopa bo
ostal z nami za vedno.

Pomemben preobrat v njegovem življenju
je pomenila zaposlitev v Tržiškem muzeju, zaradi katere je prišel v naše kraje in
si tu ustvaril dom in družino. V muzeju
je bil od decembra 1975 zaposlen več kot
trideset let in je v njem in med Tržičani
zapustil neizbrisen pečat. Bil je velik humanist, odlično izobražen, eden največjih
poznavalcev tržiške zgodovine, starega
mestnega jedra in njegovih značilnosti.
Njegovi nasledniki se pri delu vseskozi
srečujemo z njim, v zapiskih, v zbranem
dokumentarnem gradivu in ob prebiranju
številnih publikacij ter katalogov, ki jih je
napisal ob svojem muzejskem delu, največ za tržiške likovne umetnike.

Midva z Janezom sva bila nekako sorodni duši, pa čeprav po poklicih popolno nasprotje. Našla sva se pa v naglušnosti, saj so
si naše zgodbe velikokrat zelo podobne in tudi podobno boleče. Ko smo pred dobrimi desetimi leti v Tržiču odprli informacijsko pisarno Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj, je bil Janez med prvimi, ki so vstopili
v pisarno. Ni prišel po pomoč ali kakšne nove informacije, njegove prve besede so bile: "Kako vam lahko pomagam?" Prva
skupna organizirana prireditev, ki je bila predstavljena tudi v oddaji "Prisluhnimo tišini", je bilo vodenje naših članic in članov s prevodom v slovenski znakovni jezik po tržiških ulicah in muzeju, ki smo si ga vsi prisotni zapomnili zaradi Janezovih
iskrivih razlag. In tudi kasneje so se kulturni dogodki pod njegovim skrbnim vodstvom kar vrstili, pomagal nam je ob izvedbi
Mednarodnega dneva gluhih Tržič 2010, ko je v dežnem nalivu neumorno pripovedoval zgodbe o tržiških veljakih, šuštarjih,
oštarijah in obrtnikih, kljub temu, da je bil že dodobra premočen. Še pred dogodkom pa je razlagal domačinom, turističnim
in gostinskim delavcem, kako naj se pripravijo na komunikacijo z gluhimi in naglušnimi.
Bil je gonilna sila skupine samopomoči, saj nas je navduševal z osebnimi zgodbami o tem, kako kljub gluhoti iznajdljivo
opravlja svoje obveznosti. Bil je človek vedrega duha, znal se je pošaliti tudi na svoj račun in zato ne preseneča njegova ideja
o zbirki anekdot iz sveta gluhih in naglušnih, ki smo jo na njegov predlog pred leti natisnili v našem društvu. Meni je bila od
nekdaj najbolj simpatična tista tipično njegova hudomušna predstavitev "rojen na britofu, stanujoč v grabnu" (rodil se je na
Britofu pri Kranju, kasneje pa z družino stanoval na naslovu Graben 1 v Kovorju pri Tržiču).
Sodeloval je na naših razstavah, najprej kot postavljalec in kritik, kasneje pa tudi kot predan mentor mladim gluhim umetnikom ter iskren in dober prijatelj mnogim gluhim in naglušnim umetnikom v Svetu tišine. Iz tega skupnega sodelovanja je
nastala tudi ideja o dobrodelni razstavi tržiških umetnikov, katere izkupiček je šel za izgradnjo nove koče na Zelenici.
Hvala ti za vse, Janez, lepo te je bilo poznati in v čast nam je bilo sodelovanje s teboj, počivaj v miru in spokoju.

Boris Horvat Tihi
8 februar 2016
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50 let od zadnje
vožnje »Tržičana«
dr. Bojan Knific, foto: arhiv Tržiškega muzeja

15. januarja 1966 je iz Tržiča zadnjič odpeljal vlak, ki je biser med gorami, kakor
je poetično opisan Tržič, po železniški
progi povezoval s svetom. Starejši Tržičani se ga dobro spominjajo, saj so se mnogi
z njim vozili v Kranj in od tam naprej v
Ljubljano, na morje in drugam. »Tržičana«, kot so imenovali vlak, je vlekla
»Tržiška fajfa« – na fajfo spominjajoča
lokomotiva, iz katere se je valil gost dim.
Na progo, ki je iz Kranja preko Nakla in
Dupelj vodila do Križev in mimo Mlake
naprej do tržiškega kolodvora nasproti najstarejše stavbe Peka, spominja ime
ceste med Križami in Trajbahom – nekateri ji še vedno rečejo »štreka«. Po tej trasi
se je vlak iz Tržiča vzpenjal proti Križam,
klanec pa je vlaku zlasti tedaj, ko je so bili
vagoni polno naloženi, povzročal težave.
Zgodilo se je namreč, da so lokomotivi
pred vrhom klanca pojenjale moči in se je
vlak ustavil. Danes se nam zdi skoraj nepredstavljivo, a ni šlo drugače, kot da se
je vlak vrnil do kolodvora po ponovni zalet, močno so zakurili in povečali paro, da
je tako premagal klanec, ki se nam danes
ne zdi ravno velik. Resnica pa je, da so
bili ljudje vseh muh polni. Da so si pripravili zabavo, so tirnice namazali z mastjo
in tako so se kolesa Tržiške fajfe začela
vrteti v prazno, kar je premagovanje dolgega klanca dokončno onemogočilo. Živi
so spomini na vožnjo z vlakom, ki je vsaj
mlajšim težko predstavljiva – vlak je namreč marsikje vozil počasi, da so ljudje
skočili z njega tudi med potjo. Da je vozil
počasi, pričajo tudi spomini na napise, ki
so bili ob progi, npr. »Med vožnjo trgati cvetice se ne sme«. Ker ni več vlaka,

so iz rabe izginile narečne in praviloma
iz nemščine prevzete besede za postajo
(štacjon), kurjača (mašinfirer), kurilnico
(mašinhaus), tire (glajsi), sprevodnika
(kondukter), vlak (cug), hrastov tram pod
železniškimi tiri (švelar) ipd.
Vlak je iznajdba prve polovice 19. stoletja. V Slovenijo je prvi vlak pripeljal leta
1846, in sicer iz Gradca v Celje. Prizadevanja, da bi Dunaj povezali s Trstom prek
Celovca in Tržiča, niso obrodila sadov,
čeprav so tudi v Tržiču več desetletij iskali poti za uresničitev te ideje, prvič izražene že leta 1843. Da bo šla železnica čez
Ljubelj, je bilo načrtovano leta 1863, pot
do Tržiča je predvidevala Rudolfova železnica – železniška povezava industrijskih
in rudarskih središč osrednje Avstrije in
severozahodne Slovenije. Imenovala se
je po prestolonasledniku princu Rudolfu
Habsburškem, a se je Tržiču izognila in
se z Gorenjsko progo, odprto 1870, Tržiču najbolj približala pri Podnartu. Ideja,
da bi peljala do Križev in Kovorja, ni bila
uresničena.
A tržiški podjetniki – ti so bili namreč za
železniško povezavo najbolj zainteresirani – niso obupali. V devetdesetih letih 19.
stoletja je vlada naročila izris trase za lokalno progo in leta 1893 je bil oblikovan
konzorcij za gradnjo lokalne proge Kranj
- Tržič. Leto pozneje je bil odobren denar
za gradnjo, a do izvedbe ni prišlo vse do

leta 1908. Vlak je v Tržič prvič pripeljal v
nedeljo, 5. julija 1908, okoli 11. ure. Slovesnost je bila velika. Po njej so se gostje
odpeljali obiskat Carla Borna, v njegovem gradu v Jelendolu so imeli namreč
slavnostno kosilo. Na Bornovem gradu
so ostali do poznega popoldneva, ko so
se vrnili v Tržič in se ob 18.15 odpeljali
nazaj proti Kranju. Dogodka so se udeležili eminentni gostje – županu ter domačim industrialcem in posestnikom so se
pridružili baron Schwegel, deželni glavar
Šuklje, grof Chorinsky, deželni odborniki
Šusteršič, Ivan Tavčar, vladni in dvorni
svetnik itd., lokomotiva pa je bila, kot je
poročal časnik Slovenec, vsa »v zelenju
ovita in z zastavami okrašena«. »Hrib nad
kolodvorom je bil poln občinstva, ki ga
je venčalo v pisanem kolobarju. Bil je res
krasen pogled. Na kolodvoru je stala požarna bramba, došle goste pa je pozdravil
župan Mally. Pred kolodvorom so čakali vozovi. Deželni predsednik in deželni
glavar sta sedla v avtomobil, drugi so se
razvrstili po vozovih, in so se peljali skozi
Tržič k Sv. Katarini v razkošno grajščino
barona Borna, kjer je bil prirejen obed,
med katerim je svirala vojaška godba iz
Gorice.«
Tako je bilo, ko je vlak prvič pripeljal v
Tržič, manj slovesno, čeprav prav tako
z vrsto radovedneži, je bila pospremljena njegova zadnja pot pred petdesetimi
leti. Tire so s trase kmalu odstranili, ostali so v Bombažni predilnici in tkalnici
Tržič, kjer je še desetletja vozila Trzina,
kakor so imenovali predelan vagon, ki so
mu dodali Volkswagnovo mašino, da so z
njim transportirali blago iz konfekcije v
skladišče gotovih izdelkov.
V Tržiškem muzeju v sodelovanju z
Vzgojno varstvenim zavodom Tržič spomin na vlak obeležujemo z razstavo v
Atriju Občine Tržič, ki bo odprta od 4. do
29. februarja 2016. Občasne razstave na
temo zadnje vožnje Tržičana je v Križah
pripravil Lado Srečnik.
tržičan 9
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Dve novi knjigi
dr. Bojan Knific

Ob koncu leta 2015 je Zgodovinski arhiv Ljubljana v seriji Gradivo in razprave izdal knjigo Gorazda Stariha Tržič v
arhivskem gradivu fonda Občina Tržič
(1860 – 1920), Tržiški muzej pa knjigo z
naslovom Usnje vseh barv, avtorja pričujočega prispevka. Knjigi sta bili predstavljeni v Jakopinovi sobi v Tržiškem muzeju 14. januarja 2016.

Dr. Gorazd Stariha je arhivski svetnik,
zaposlen v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, Enoti za Gorenjsko v Kranju, kjer
se pri delu s starejšim in pravosodnim
arhivskim gradivom srečuje z raznovrstnimi zgodbami in usodami ljudi iz preteklosti. Trenutno pripravlja monografijo
o rokovnjaštvu oziroma razbojništvu na
Kranjskem, za spoznavanje Tržiča pa je
zanimiva knjiga Tržič v arhivskem gradivu fonda Občina Tržič, ki na bralcu
izjemno prijeten način razkriva listine, ki
so nastale v Tržiču med letoma 1860 in
1920. Besedilo je razdeljeno v poglavja,
v katerih je obravnavano delo občinskega
odbora in občinskih uslužbencev, avtor
piše o denarju in poslovanju, gozdarskih
vprašanjih, domovinstvu, častnem meščanstvu, šolstvu, dimnikarstvu, gasilstvu, telekomunikacijah, komunali, vodnjakih in vodovodih, mesarjih, revežih,
zdravstvu, odnosih z Borni in s predilnico, gostilničarstvu, neredih v mestu itd. V
knjigi so še prav posebej zanimivi prepisi
z zanimivih listih, pisanih v slovenščini,
prav tako tudi prevodi v nemščini pisanih
dokumentov. Gre za strokovno delo, a je
zaradi prijetnega načina podajanja vsebin
hkrati zanimivo kratkočasno branje.
Tržiški muzej je septembra 2015 odprl
prenovljeno stalno razstavo z naslovom
Usnje vseh barv, ki ji sledi istoimenski
katalog s podrobnejšim opisom razvoja
usnjarstva v Tržiču, načinom predelave
kož v usnje in rabo usnja. V nadaljevanju

Vinko Hlebš razstavlja
v Begunjah
Jožica Koder, foto: iz arhiva Vinka Hlebša

Pred božičem je bila v dvorani Psihiatrične bolnišnice v Begunjah otvoritev
87. razstave del tržiškega slikarja Vinka
Hlebša, namenjena pacientom bolnišnice.
V lepem prostoru za kulturne prireditve je
Vinko Hlebš postavil 17 slik izredne izpovedne vsebine, ki jo je slikar ustvaril s
svojimi oblikami rastlinja in s pestrostjo
barv. V kulturnem programu otvoritve so
zapeli pevke in pevci Mešanega pevskega
zbora iz Ljubnega pod vodstvom zborovodkinje Irene Kosmač.
K razstavi del sta Vinka Hlebša povabili
vodja kulturnih dogodkov Monika Štefelin, uslužbenka v bolnišnici, in diplomi10 februar 2016

rana medicinska sestra Lepa Pibernik, ki
na Ljudski univerzi Tržič obiskuje likovno šolo pod mentorstvom našega slikarja.
Na Ljudski univerzi
pa je na ogled njegova
86. razstava; z motiviko pokrajine in gora.
Barve so nanešene s
slikarsko lopatico.
Monika Štefelin je
zbranim orisala življenjsko in umetniško pot Vinka Hlebša,
ki je v bolnišnici prvič
razstavljal leta 2003,
ko je razstavo ocenil
priznani likovni kritik dr. Cene Avguštin.
Razstava v Begunjah
bo na ogled do konca
meseca februarja.
Vinko Hlebš je res
poet rastlinskega sve-

so predstavljeni začetki predelave kož v
usnje, podrobneje sta obravnavani tehnologija usnjarskega dela in tržiška usnjarska tradicija. V samostojnem poglavju je
opisano življenje tržiških usnjarjev, v poglavju Usnje v rabi pa usnjena obutev in
usnje v oblačenju. Besedilo dopolnjujejo
odlomki časopisnih člankov iz 19. stoletja
in številne zanimive zgodbe Tržičanov, ki
so se spominjali nekdanjih gerbarjev, kot
so rekli usnjarjem, in dela v usnjarnah.
Knjiga je primerna za vse bralce – tako za
otroke kot za poznavalce usnjarske tradicije. Katalog bogati prek sto starih in novih fotografij ter barvne ilustracije, ki si
jih je mogoče ogledati tudi na stalni razstavi Tržiškega muzeja v Pollakovi kajži.
ta, kot je v svoji kritiki že pred več kot
desetimi leti zapisal žal že pokojni prof.
Janez Šter.
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Sprehod med
snežinkami
Jaro Veselinovič, foto: Luka Rener

Na zadnjo soboto minulega leta se je v
Dvorani tržiških olimpijcev odvil tradicionalni koncert Pihalnega orkestra Tržič
z naslovom »Sprehod med snežinkami«.
Čeprav bi naslov koncerta lahko šaljivo
označili za rahlo zavajajočega (cel dan
nas je grelo malodane spomladansko sonce), je članom orkestra s pomočjo izvirne
okrasitve, ki je bila plod njihovega dela,
in odlične izvedbe raznolikega repertoarja
uspelo pričarati pravo praznično vzdušje.
Pod taktirko dirigenta Nejca Bečana nas
je orkester popeljal po stezah Straussovih
valčkov in polk v dunajskih gozdovih, na
poti, ki se je vila tudi med skladbami kla-

Adventus redemptoris

sičnega značaja, pa se tržiški pihalni orkester s pesmijo Veter nosi pesem mojo ni
pozabil pokloniti lani preminulemu Slavku Avseniku . Sprehodu med snežinkami
je piko na i postavila gostja večera Eva
Černe, ki je zahtevno tržiško občinstvo
navdušila z izvedbo dveh arij in nekaterih
glasbenih uspešnic. Ob koncu koncerta

so se godbeniki zvestim obiskovalcem,
ki s svojimi prostovoljnimi prispevki pomagajo pri delovanju orkestra, zahvalili s
simboličnim darilom. Obiskovalcem se v
imenu orkestra še enkrat iskreno zahvaljujemo, vse omenjeno pa naj služi tudi kot
vabilo na hitro se bližajoči spomladanski
koncert!

poslušalci, hvala, ker ste del naših nastopov in nam dajete navdih za vedno nove
izzive. Vse dobro v letu 2016!

nih izkušenj v poučevanju plesa, danes je
kot predavateljica baleta, orientalskega
plesa in zgodovine plesa zaposlena tudi na
Akademiji za ples v Ljubljani.
V KUD Leyli bomo z Iryno organizirali več izobraževanj svetovnih folklor, ki
bodo vključevala predavanja in praktični
prikaz ter bodo odprta za vse, ki se želijo še bolj medkulturno izobraziti. Na prvi
tak dogodek vas vabimo v soboto, 27. 2.,
od 16:00 do 18:30 v prenovljeno dvorano
na Balos 4. Tema izobraževanja bo turški folklorni ples karsilama, ki izhaja še
iz Otomanskega cesarstva, njegov naziv
pa pomeni »srečanje, dobrodošlica, pozdrav«. Projekt omogočata Občina Tržič
in KUD Leyli. Prijavite se lahko na leyli.orient@gmail.com ali na 040/865-362
(Iris), kjer smo na voljo tudi za vse informacije glede otroških, mladinskih in odraslih plesnih tečajev, prihajajočih izletov,
izobraževanj, mednarodnih festivalov in
drugih Leyli projektov.

Andreja Meglič, foto: Zvone Pelko

Letošnji božični koncert MePZ Ignacij
Hladnik z dirigentom Tomažem Megličem je bil drugačen kot naši dosedanji tradicionalni božični koncerti.
Zatemnjena cerkev Marijinega oznanjenja
in soj sveč sta nastopu dala poseben čar
ter poslušalce popeljala v obdobje korala
- za samostanske zidove. Predstavili smo
začetek melodičnega podajanja krščanskih besedil s tematiko adventnega in božičnega časa. Starodavna glasba - koral,
ki predstavlja temelj poznejšemu večglasnemu petju, pri nas sicer ni dostikrat slišana, je pa izredno zanimiva in človeka
popelje v drugačno čustveno odzivanje, ki
ga lahko doživi le ob poslušanju tovrstne
glasbe. Poslušalci so lahko prisluhnili izvedbi osnovnega korala v moški, ženski in
mešani izvedbi, prepleteni s solističnimi
vložki, ter različne glasovne kombinacije izvajanja korala. S programom smo se
vsebinsko sprehodili skozi adventni in božični čas, saj so besedila v latinščini opisovala pričakovanje Jezusovega rojstva,
dogodke pred tem ter sam sveti večer s
prihodom Odrešenika.
S koncertom smo poslušalcem želeli še
bolj skrivnostno in globoko približati toplino božičnega vzdušja – sodeč po zadovoljnih obrazih, nam je to uspelo. Dragi

Iryna Stanković v
Tržiču
Iris Šober

V Tržič bomo povabili strokovnjakinjo na
področju svetovnih folklor, Iryno Stanković. Iryna prihaja iz Ukrajine in že več let
dela tudi v Sloveniji. V Kijevu je zaključila fakulteto za kulturo in je po poklicu
učiteljica tradicionalnih plesov sveta, orientalskih plesov ter predavateljica zgodovine plesa. Delala je kot plesalka v profesionalnih folklornih skupinah v Ukrajini
in vodila plesne skupine umetniškega centra »Zorec«, v okviru katerega je sodelovala tudi na največjih in najbolj priznanih
odrih Ukrajine. Ima več kot 25 let delovtržičan 11
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Križe - pogled
skozi čas
Lado Srečnik

Razstavo fotografij »Križe nekoč in danes
– Od nekdanje Občine Križe do današnjega okoliša Osnovne šole Križe« je pripravil Lado Srečnik, član Foto kluba Tržič, v
sodelovanju z več kot 50 krajani in ustanovami.
Občina Križe je med letoma 1880 in 1952
(72 let) povezovala 15 krajev od Pristave
in Križev do Golnika in Dupelj. Danes ima
šolski okoliš kraje 4 manj. Šola v Križah je
že od leta 1859 (156 let), danes deluje že
v četrti stavbi. V svoji zgodovini je imela
17 ravnateljev.
»Drevo je pravi simbol našega življenja,
saj raste v zemljo in nebo. Le dobro zakoreninjeno drevo kljubuje viharju. Ko
čez gozdove zahrumijo viharji, se drevo
spomni svojih korenin.« Tako so zapisali
Grabnevi in Kajževi, ko so zbirali podatke in ustvarili družinsko drevo. Prvi s 400,
drugi s 100 člani. Podatke o sorodnikih je
najlažje zbirati sproti, enako je tudi s fotografijami, ki so brez podatkov mrtve.
Na razstavi je na 23 panojih predstavljenih več kot 300 fotografij in dokumentov.
Zanimiva je zgodovine Pošte Retnje (1899
- 1923), ki je bila za gostilno pri Jaku. Tudi
Pošta Križe je bila na tej lokaciji. Leta
1939 se je preselila v nov Prosvetni dom
v Križe. Pošta in občinski urad sta bila
v spodnjih prostorih. Prej je bil občinski
urad v gasilskem domu v Križah. Na raz-

stavi so tudi poštni žigi pošt Križe, Duplje
in Golnik.
Druga zgodba je tržiški vlak. 5. julija 1908
je prišel in 15. januarja 1966 ob 15. uri je
zadnjič odpeljal. V Križah sprva ni bilo
postaje, vlak ni ustavljal. Po letu 1920,
ko so zgradili sanatorij Golnik, se je vlak
ustavljal tudi v Križah. Karte so prodajali
v gostilni pri Jaku do pričetka II. svetovne
vojne, ko je bila zgrajena tudi železniška
postaja.

Junaška doba
Slovencev
Kulturno društvo Kruh Križe bo ob
slovenskem kulturnem prazniku
predstavilo ponatis knjige Josipa
Lavtižarja Junaška doba Slovencev.
V slovenskih knjižnicah je najti samo
še deset originalnih izvodov knjige.
Lavtižarjeva zgodovinska povest, ki
je izšla leta 1936, govori o času turških vpadov na Gorenjsko v 15. stoletju. Zgodba, ki vsebuje veliko verodostojnih zgodovinskih podatkov,
se dogaja v krajih pod Kriško goro
in Dobrčo, s središčem dogajanja v
Križah. Lavtižarjevi povesti je dodal
izvrstno zgodovinsko, literarno-zgodovinsko in geografsko spremno
besedo dr. Miran Hladnik. Lavtižarjev
jezik v knjigi je zanimivo razčlenila
Jožica Koder in dodala mali narečni
slovarček. Uvod k ponatisu je napisal
Slavko Bohinc. Knjigo je lektorirala
Jožica Koder, ponatis je uredil Janez
Kavar, natisnili pa so jo v 500 izvodih v Tiskarni Uzar Tržič. Predstavitev
knjige bo potekala v nedeljo, 7.2. ob
18. uri v Kulturnem domu Križe.

Terminski plan razstav:
Osnovna šola Križe
Kulturni dom Križe
Mežnarija župnije Križe

od 12. januarja 2016
od 7. februarja 2016
od 20. februarja 2016

do 5. februarja 2016
do 9. februarja 2016
do 5. marca 2016

50 let od odhoda vlaka iz Tržiča
Osnovna šola Križe
Kulturni dom Križe
Mežnarija župnije Križe

od 5. februarja 2016
do 15. februarja 2016
od 20. februarja 2016 do 5. marca 2016
od 5. marca 2016
do 19. marca 2016

Razstava v šoli je odprta v dopoldanskem času, v kulturnem domu vsak dan od
15. do 19. ure, v mežnariji bo ogled možen po svetih mašah. Za večje skupine
se lahko dogovorite s predsednikom KS Križe Slavkom Bohincem (tel.: 041-861427).
Oglejte si razstavo, zbirajte stare fotografije, zabeležite si utrinke iz zgodovine
babic in dedkov, sodelujte, da bodo imeli naši zanamci napisano pravo zgodovino in da bodo ponosni na svoje prednike.
12 februar 2016

Tudi o Tosovi skakalnici, prevozništvu,
vojašnici v Križah, raznih običajih, predvsem pa o okolici in objektih, ki so bili slikani pred desetletji in danes iz istih mest.
Manjka pa še kaj o šuštarjih, ki jih je bilo
več sto v tem okolišu.
Veliko je že knjig o Križah in Križanih, vendar spomini in podatki v Zgodovinskem arhivu Slovenije, Nadškofijskem
arhivu Ljubljana in arhivu OŠ Križe kličejo po nadaljnji obravnavi.
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Vabilo
»Dnevi odprtih vrat«
V času od 29. 2. do 2. 3. 2016
vas vljudno vabimo, da obiščete
naš vrtec, kjer si boste lahko
ogledali in začutili utrip
vsakdana otrok.
DNEVI ODPRTIH VRAT BODO
POTEKALI PO SLEDEČEM
RAZPOREDU:

Vpis za novo šolsko leto 2016/2017
Spoštovani starši!
Vrtec Tržič vabi k vpisu predšolskih otrok za šolsko leto 2016/2017, za
vstop 1. septembra 2016.
Vpis bo potekal v prostorih svetovalne službe vrtca na upravi Vrtca
Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28, od 29. 2. 2016 do 4. 3. 2016, v
ponedeljek, torek in četrtek od 6.30 do 14.30, v sredo od 6.30 do 16.00
in v petek do 13.00.
Sprejemali bomo tudi vpisne liste za otroke, ki bodo dopolnili starostni
pogoj: starost 1 leta oziroma 11 mesecev po 1. 9. 2016.
Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:

ENOTA PALČEK in ENOTA LOM:
v ponedeljek, 29. februarja
2016, med 9.30 in 11.00.
ENOTA KRIŽE: v torek, 1. marca
2016, med 9.30 in 11.00.
ENOTA DETELJICA: v sredo, 2.
marca 2016, med 9.30 in 11.00.
PRIDRUŽITE SE NAM V
NAŠEM VSAKDANU.

Sodelovanje z
zamejskimi slovenci
Maja Ahačič, foto: Nace Pirjevec

V preteklem letu smo v podružnični šoli
Podljubelj (OŠ Tržič) večletno sodelovanje z zamejskimi Slovenci iz Italije razširili še z zamejskimi Slovenci iz avstrijske
Koroške.
V marcu smo se na pobudo dr. Silva Tischlerja sestali predstavniki Ljudske šole
iz Celovca z ravnateljico Marico Hartman
in učiteljice podružnične šole Podljubelj
z ravnateljem Stanetom Grumom. Učenci podljubeljske šole so se dopisovali z
učenci iz Ljudske šole Celovec. 10. junija
2015 smo skupaj preživeli naravoslovni
dan. Povzpeli smo se na razgledni stolp
Pyramidenkogel v Lindnu, se peljali z
ladjico po Vrbskem jezeru, obiskali Evropa park in zaključili s kosilom v njihovi
šoli. Učitelji, starši in učenci smo hvaležni za vse, predvsem donatorjem za kritje
stroškov. Stroške avtobusa smo poravnali
s sredstvi, zbranimi na dobrodelnem koncertu KUD Podljubelj, vstopnino, slado-

DNEVNI PROGRAM za otroke od 1. do 3. leta (trajanje 6–9 ur)
DNEVNI PROGRAM za otroke od 3. do 6. leta (trajanje 6–9 ur)
POLDNEVNI PROGRAM za otroke od 3. do 6. leta (trajanje 4–6 ur)
CICIBANOVE URICE za otroke v starosti od 3. do 6. leta (v obsegu do
160 ur letno)
Dodatne informacije dobite na upravi Vrtca Tržič, telefon: 04 59 71 607
ali 04 59 71 606.
Vabljeni na polet v veliki svet!
led, vožnjo z ladjico, kosilo pa so nam
plačali gostitelji dr. Silvo Tischler in svet
staršev LŠ Celovec.
V aprilu smo zaključili skupen projekt z
učenci šole s slovenskim učnim jezikom
iz Bračana v Italiji. Projekt je pod vodstvom Irenke Ferlat trajal 3 leta, dali smo
mu naslov Slovenci, kje smo doma. Prvo
leto nas je finančno podprl tudi Urad za
zamejske Slovence RS. Tako smo obiskali Goriško, Furlanijo, letos spomladi pa tržaško pokrajino. Ta je bila najbolj zanimiva, saj smo naravoslovni dan preživeli ob
morju. S starim, lesenim tramvajem smo
se iz Opčin odpeljali v Trst in si ogledali

znamenitosti. Potem smo se odpeljali v
Sesljanski zaliv, kjer so nas gostili člani
slovenskega jadralnega kluba Čupa.
Pevski zbor iz Ljudske šole Celovec smo
junija 2015 povabili na Dan državnosti in
Dan šole. 19. junija smo se na povabilo
dr. Silva Tischlerja v koči na Ljubelju
srečali učitelji treh dežel: Ljudske šole iz
Celovca, Nižje državne šole s slovenskim
učnim jezikom iz italijanskega Bračana in
naše podružnične šole iz Podljubelja. To
je bilo prvo srečanje treh šol, treh dežel
s slovenskim učnim jezikom, naslednjega
pa načrtujemo maja letos na naravoslovno
-športnem dnevu v Podljubelju.

tržičan 13
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Dobrodelnost
Maja Ahačič

V podružnični šoli Podljubelj smo z donatorskimi sredstvi kupili električni klavir.
Del sredstev smo pridobili s spomladanskim dobrodelnim koncertom Kulturno
-umetniškega društva Podljubelj, ki sta ga
pripravila predsednica KUD Podljubelj
Irena Romih in idejni vodja prireditve
Miha Lindav.
Del sredstev za električni klavir nam je
decembra podarila Petrolova črpalka Bistrica - zahod, ki je sredstva za poslovna
darila namenila podružnični šoli. Ček je
ravnatelju Stanetu Grumu predala članica
sveta staršev OŠ Tržič Nataša Krenner, ki

je zaposlena na Petrolovi črpalki.
Učenci in sodelavci podljubeljske šole se

Novice iz Osnovne šole Križe
Mateja Marčun, Mojca Kralj, Katja Konjar

Koncert virtuozov 2. a
Sonce je že dodobra ogrelo vršace v okolici OŠ Križe, ko so
se učenci 2.a začeli pripravljati na koncert. Na barvne liste so
lično izpisali skladbe in izvajalce, naredili so tudi karte, določili
napovedovalca, mojstra luči, pripravili dvorano, iz ozadja se je
slišala pritajena glasba Mozarta ... Zvonec! Dvorana se je odprla
in "obiskovalci" so zavzeli svoja mesta. Napovedovalka je ob
pozdravu namenila vzpodbudni nasmeh izvajalcem Viti, Katarini
in Nejcu. Koncert je potekal brezhibno. Mali virtuozi so pokazali
neizmerno znanje in koncentracijo in na koncu bili tudi nagrajeni
z bučnim aplavzom. Pravo doživetje za predpraznični december.
Bonne année!
Dopisni prijatelji iz pobratenega mesta Sainte-Marie-aux-Mines
so nas razveselili z božičnimi voščilnicami in okraski. Vsem
francoskim in slovenskim prijateljem želimo »Bonne année«.

14 februar 2016

zahvaljujemo KUD Podljubelj in Petrolovi črpalki Bistrica - zahod.

Četrtošolci in družina Barbapapa
Tudi četrtošolci se že spoznavamo z nemščino. Učiteljica nam je
kot uvod v temo »družina« predstavila družino Barbapapa. Bila
nam je tako všeč, da je postala del naših ur. Sedaj si večkrat pogledamo kakšno risanko na temo, ki je na učnem programu. In
nobena ura nemščine ne mine več brez teh simpatičnih figur. Ker
so nam tako všeč, smo jih tudi sami izdelali … (Učenci 4. a in
4. b razreda.)

pregled leta 2015

Občina Tržič v letu 2015
Saša Pivk Avsec

V letu 2015 smo v Občini Tržič s številnimi projekti poskrbeli za
boljšo kvaliteto življenja občank in občanov. Nekaj večjih objavljamo v spodnjem foto zapisu.

Obnovljeno je vozišče na relaciji Retnje – Smuk in cesta do Svetega
Jožefa.

Sanirali smo most čez Tominčev potok, zgradili oporni zid »Pr Lenart« v
Dolini, uredili odvodnjavanje na Zgornjem Vetrnem.

Obnova ceste »Kukovniška pot«
Konec oktobra se je zaključila zelo zahtevna obnova Kukovniške poti, na
kateri se je preplastilo vozišče v dolžini 370 m, uredilo vzdolžno in prečno
odvodnjavanje, naredilo izogibališča ter obnovilo obstoječe dotrajane
podporne zidove.
Ureditev 3. berme na deponiji Kovor.

V Dovžanovi soteski smo namestili lovilne mreže, na Popovem pa
sanirali usad pod lokalno cesto.

Izgradnja vodohrama na Zgornjem Vetrnem.
tržičan 15
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Ureditev vaškega jedra v Križah.

Dodatno tlakovanje poti na tržiškem pokopališču.

V mestnem jedru smo sofinancirali prenovo dveh fasad.

Na Gorenjski plaži je zaživel tudi lepo urejen gostinski lokal.

Postavitev fitnesa na prostem v Križah

Prenova športnega igrišča ob Dvorani tržiških olimpijcev

Šestnajst športnih pripomočkov na 170 m omogoča različne težavnostne stopnje vadbe vsem generacijam občanov. Pri postavitvi in
načinu izvedbe igral ter prilagoditvi treningov, je aktivno sodeloval tudi
tržiški olimpijec Žan Košir in njegovi trenerji.
2

16 februar 2016

Največja lanska investicija v šolske objekte je bila obnova športnega
igrišča ob Dvorani tržiških olimpijcev in OŠ Tržič. Poleg urejene
nogometne ploščadi, igrišča za ulično košarko in skakališča v daljino, je
investicija zajemala tudi postavitev varovalnih ograj.

pregled leta 2015

Celovita prenova Paviljona NOB

Izgradnja Doma krajanov v Kovorju

Na Paviljonu NOB je prenovljen ovoj stavbe, zamenjani so vsi stekleni
elementi in vrata, nova je izolacija obstoječe fasade in streha. Objekt
je ogrevan z novo toplotno črpalko zrak-voda. V prvem nadstropju je
izjemen galerijski prostor mesta, v kleti pa prenovljena dvorana ter
manjši pisarniški prostori za potrebe delovanje društev ter KS Tržič –
mesto.

Krajani Kovorja so z novim večnamenskim objektom bogatejši za
informativno in multimedijsko središče.

Učenci in učitelji v POŠ Podljubelj imajo boljše pogoje za delo in učenje
Prenova dvorane na Balosu 4
V večnamenski telovadnici, ki je v najemu in v uporabi Folklorne skupine
Karavanke, je omogočeno boljše delo folklornikom. Dvorana, v kateri
so obnovljene stene, stropi in tlaki, montirane nove luči in projektor,
radiatorji in elektro inštalacija, pa bo na voljo tudi za večje in bolje
obiskane prireditve, ki jih pripravlja tržiška knjižnica.

V tržiških vrtcih je bilo tudi lani, z dodatnimi investicijami, prostora
za vse otroke. Največja investicija je bila obnova centralne kuhinje v
Križah. Energetsko sanacijo smo izvajali tudi v šolah v Bistrici, Kovorju in
Križah. Podružnična šola v Podljubelju pa je novo šolsko leto dočakala z
rekordnim številom otrok in prenovljeno podstrešno učilnico.

Turiste privabljamo z image katalogom in novim turističnim spletnim
portalom
Nakup novega kombija za PGD Leše
V PGD Leše so avgusta lani slovesno prevzeli novo gasilsko vozilo – kombi
za potrebe izvajanja operativnih nalog in prevoz moštva PGD Leše, ki je
s to pridobitvijo sodobneje opremljeno in uspešnejše pri varovanju ljudi
in premoženja.

Glavni poudarek nove turistične spletne strani www.visit-trzic.com je
na različnih poteh, na katere se obiskovalec lahko poda in na katerih
spozna Tržič in njegove naravne ter kulturne znamenitosti, ponudbo
kulinaričnih storitev in namestitev. Podrobneje so opisane v image
katalogu. V pripravi je tudi Osnutek strategije razvoja kolesarske
turistične destinacije Tržič. Ponudbo Tržiča vsako leto predstavimo tudi
na sejmu Herbstmesse v Celovcu.
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V okviru Tržiških poletnih prireditev in drugih dogodkov smo gostili
številne ustvarjalce. S poslovilnim koncertom smo se poklonili častni
občanki, Mariji Ahačič Pollak in stopili skupaj za Tomaža Ahačiča Fogla.
Za turiste sta urejeni postajališči za avtodome nad Gorenjsko plažo in v
Kovorju,.

Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju, ki so od aprila do avgusta 2015
potekali v okviru Tržiških poletnih prireditev, pod pokroviteljstvom
Občine Tržič, so gostili Nuško Drašček, Ota Pestnerja, Uroša Periča, Nino
Strnad ter Romano Krajnčan in Jureta Ivanušiča.

Dnevi evropske kulturne dediščine prvič tudi v Tržiču
Z bogatim programom se je Dnevom evropske kulturne dediščine lani
prvič pridružila tudi Občina Tržič. .

Sprejem tržiških nosilcev medalj s svetovnih prvenstev
Občina Tržič in Športna zveza Tržič sta konec marca pripravili sprejem
za dobitnike medalj na svetovnih prvenstvih v sezoni 2014/2015. Tržiški
športniki, Žan Košir, Rok Šmejic, Uroš Ban in Matej Bečan so jih osvojili
kar pet.
18 februar 2016

Drugo leto zapored je zaživelo drsališče na Ravnah.
V prvi sezoni ga je obiskalo skoraj štiri tisoč drsalcev.

športne novice

Uspešno leto za
Plesni klub Tržič
Jure Markič

Plesalci in trenerji Plesnega kluba Tržič
so že začeli z rednimi treningi za novo
plesno sezono. V pretekli smo bili uspešni
tako na rock and roll kot na MTP tekmovanjih. K nazivom državnih prvakov in
odličnim uspehom na tekmovanjih v tujini v obeh plesnih zvrsteh smo decembra
dodali še en dosežek plesnega para Teje
Gajski in Teja Štruklja na svetovnem pokalu v Franciji, kjer sta osvojila 3. mesto.
S tem rezultatom sta na svetovni lestvici za leto 2015 zasedla odlično 5. mesto.
Na istem tekmovanju sta Lejla in Jure v
članski A kategoriji osvojila 25. mesto.
Čestitke!

20. 12. 2015 smo s starši, Občino Tržič,
sponzorji in donatorji organizirali božični
ples PK Tržič. Na odru Kulturnega centra Tržič je plesalo več kot 130 plesalcev!
Ljubitelji plesa so tudi tokrat pokazali, da
je Tržič res plesno mesto; da bo tako tudi
ostalo, se bomo trudili v PK Tržič in še
naprej opravičevali zaupanje naših zvestih sponzorjev in donatorjev ter lokalne
skupnosti. Zahvala velja Občini Tržič za
brezplačen najem dvorane, ter vsem, ki
ste pomagali pri izvedbi prireditve.
Če te zanima, kako delamo v PK Tržič,
nas obišči na urah jazz baleta v začetni ali
nadaljevalni skupini, v hip hop skupini,
break dance skupini, rock and roll tekmovalni ali dekliški formaciji, v najmlajši
skupini v Tržiških vrtcih, ponujamo pa
tudi rojstnodnevne zabave …
Info.: 040 635 710
ali
plesni.klub.trzic@gmail.com

Plesni studio Špela
v novem letu
Špela Mandelc

Od decembra do februarja se je v Plesnem
Studiu Špela brez prestanka plesalo, migalo, nastopalo in športalo.
Vsi naši tekmovalci so že pridno zakorakali v tekmovalno obdobje in na prvem
pokalnem turnirju in svetovnem prvenstvu smo si priplesali kar nekaj stopničk
ter uvrstitev med 10 najboljših. Še enkrat
iskrene čestitke vsem.
Kljub tekmovanjem smo si vzeli čas za
nastope. Zaplesali smo na obeh dobrodelnih koncertih za Tomaža Ahačiča, na
rojstnem dnevu Radia Gorenc, tržiške

otroke pa smo zabavali tudi na Božičkovem plesnem žuru 23. decembra v atriju
Občine, kamor smo priklicali tudi samega
Božička.
18. decembra je Kulturni center Tržič pokal po šivih, saj smo vsi plesalci PS Špela že četrto leto zapored priredili plesno
predstavo Čakajoč Božička. S plesom so
nas v čarobni božični večer popeljale sne-

žinke, jelenčki, Božičkovi škratje, snežaki, itd. Bilo je nadvse čarobno.
Vsi, ki bi radi plesali ali športali v naši
družbi, ste še vedno vabljeni v Plesni studio Špela, na najboljše plesne in športne
vadbe v mestu.
Upam, da se vidimo že v mesecu februarju.
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Spektakularen
začetek drsalne
sezone na Ravnah
Dušan Kavčič

Občina Tržič je tudi v tej zimski sezoni
investirala v pripravo montažnega umetnega drsališča na Ravnah in ga zaupala
v upravljanje Balinarskemu klubu Tržič
AC Žepič.
Tokrat se je drsalna sezona pričela že
konec novembra in sicer s prijateljsko
hokejsko tekmo med veterani Jesenic in
domačimi hokejisti. Poleg ostalih legend
jeseniškega in tržiškega hokeja sta se
tekme aktivno udeležila tudi donedavni
kapetan državne reprezentance Tomaž
Razingar in tržiški župan Borut Sajovic,
v mlajših letih tudi sam aktiven hokejist,
ki je pomembno sooblikoval to prireditev.

Tribuna in okolica drsališča sta bili polni
obiskovalcev, ki so uživali ob hokejski
predstavi bivših asov obeh ekip.
Poleg rekreacijskega drsanja je Balinarski
klub Tržič AC Žepič v decembrskih dneh

organiziral tudi tradicionalen obisk sv.
Miklavža, v soorganizaciji s svetom KS
Ravne obisk Božička, na Silvestrovo pa
je v dopoldanskih urah vse drsalce presenetil še obisk Dedka Mraza.

[PORTNA ZVEZA TR@I^

[PORTNA ZVEZA TR@I^

Poletni tabor Savudrija
1. 7. – 6. 7. 2016
Športna zveza Tržič in Ljudska univerza Tržič bosta tudi letos
organizirali poletni tabor na morju, kjer se bodo otroci razgibali na svežem zraku ter se naučili česa novega. Na podlagi
pozitivnih izkušen iz preteklih letovanj se bomo imeli prav gotovo super. Letošnja novost tabora je, da bo tabor izveden v
Savudriji. Tabor je namenjen otrokom starim od 7 do 15 let.
Potekal bo od 1. 7. do 6. 7. 2016 in bo športno, likovno ter plesno obarvan.
Prijavnico lahko dobite na Športni zvezi, Ljudski univerzi, v pisarni TPIC Tržič ter na spletnih straneh www.sztrzic.si in www.
lu-trzic.si.
Rok za prijavo je 31. 3. 2016. Število mest je omejeno,
zato bomo upoštevali vrstni red prijav.
V kolikor bo Športna zveza Tržič uspešna pri prijavi na razpisu
Fundacije za šport, bo končna cena izvedenega programa še
nižja.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 051354-064 (Biserka) ali 031-330-404 (Metka).
Vabljeni, da se nam pridružite tudi letos.

Spoštovani!
Športna zveza Tržič bo v sodelovanju z Občino Tržič organizirala razglasitev »naj športnika« in »naj
perspektivnega športnika Tržiča« za leto 2015. Po
sklepu Izvršnega odbora se upoštevajo doseženi rezultati od 1. 1. do 31. 12. 2015.
Prosimo vas, da nam posredujete 5 najboljših rezultatov, doseženih v omenjenem obdobju za vse
športnike, ki pridejo v izbor v skladu s Pravilnikom
o priznanjih Športne zveze Tržič, do srede, 10. februarja 2016.
Lepo vas pozdravljamo in se vam zahvaljujemo za
sodelovanje.
Tržič, 3. 1. 2016

ŠZ Tržič in LU Tržič
Biserka in Metka
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Razpis za izbor
»Naj športnika« občine Tržič
za leto 2015

Boris Tomazin, predsednik

med ljudmi

Žive jaslice v
Žiganji vas
Alenka Golmajer Terziev, foto: Luka Rener

KS Sebenje je že peto leto zapored organizirala prireditev Žive jaslice, tokrat v
Žiganji vasi pri cerkvi sv. Urha.
Prireditev je potekala 18. in 19. decembra. Na začetku nas je pozdravilo pritrkavanje zvonov podružnične cerkve, ki
je bila v tem času še posebej osvetljena.
Nagovorili so nas predsednik KS Sebenje Marko Poljanc, vodja organizatorjev
Ana Gradišar in v soboto tudi podžupan
Občine Tržič Dušan Bodlaj, vsem navzočim je blagoslov podelil kriški župnik Ivo
Kožuh.
Božično zgodbo so nam zaigrali člani
gledališke skupine Kajzerice, ki delujejo v okviru KD Kruh Križe, z božičnimi

V spomin - dr. Bogdan
Horvat
Melanija Primožič

Kmalu po začetku novega
leta nas je presenetila smrt
sokrajana, pri
katerem smo
bili vajeni, da
z veliko ljubeznijo opravlja
svoje delo ter
nam kaže pravo
smer pri iskanju rešitve problema.
Ne glede na to, da je bil visoko izobražen
(doktor bioloških znanosti, raziskovalec,
muzejski svetovalec), je bil za nas, ki smo
se srečali z njim na njegovi prekratki življenjski poti, predvsem dober človek.
Znal se je spustiti do malega človeka in
mu s svojim pedagoškim znanjem pokazati različne poti do pridobitve znanja,
ljubezni in spoštovanja življenja vseh živih bitij. Ob večernih urah, ko se je vračal
iz svoje službe v Prirodoslovnem muzeju
Slovenije v Ljubljani, je vedno našel čas
za prijatelje ob svojem omizju v bistroju
v Tržiču in jim pripovedoval o tem, kaj

pesmimi so nas razveselili pevci mešanega cerkvenega zbora iz Križev pod vodstvom Tine Bohinc. Otroci so se seveda
najbolj razveselili Božička. Letos je v
Žiganjo vas prišel kar peš, saj je jelenček
Rudolf baje dobil gripo. Otroci so mu v
zahvalo za obisk in obdarovanje podarili
risbice, pesmice, vesele nasmehe ...
Obiskovalci so na stojnicah lahko kupili

domače pridelke, za glasbo je pokrbel DJ.
Organizatorji smo veseli, da si je prireditvi ogledalo tolikšno število obiskovalcev. V soboto so se nam pridružili tudi
pohodniki, ki so pred prireditvijo prehodili celotno Pot treh zvonov. Veseli nas,
da naše Žive jaslice niso le lokalna prireditev, temveč se je glas o njih razširil tudi
po sosednjih občinah.

so novega odkrili, ali opisoval čudežni
svet narave. Kot odličen pedagog je znal
pritegniti poslušalce, ne glede na njihova
znanja in zanimanja.

Bogdan je bil tudi radodaren človek,
človek s pretanjenim etičnim čutom za
sočloveka in tak nam bo tudi ostal v spominu. Naj počiva v miru.

Izmenjava otroških
oblačil za prehranske
izdelke za otroke
Po vzoru primerov dobre prakse tudi v Tržiču uvajamo IZMENJEVALNICO. Gre za
projekt, s katerim želimo širiti zavest o reciklaži in krepiti odgovornost do soljudi. Ker
na Rdečem križu Tržič večkrat primanjkuje hrane, oblačil pa imamo dovolj, smo se
odločili, da uvedemo izmenjavo rabljenih otroških oblačil, ki smo jih z vašo pomočjo
zbrali na RK Tržič, za prehranske izdelke (mleko, jogurt, kosmiči, čokolino, čokoladni
namaz …).
Kako poteka izmenjava?
Prinesete izdelek in zanj dobite kupon:
1 l mleka (3,5%)
=
1 kupon
1 l jogurt (navadni)
=
2 kupona
kosmiči
=
2-3 kupone
čokolino
=
4 kuponi
čokoladni namaz
=
2-4 kupone
Kupone zamenjate za:
hlače, zimski puloverji
=
4 kuponi
majice, spodnji del trenerk, pižame (2 kosa)
=
3 kuponi
pajkice, žabe, rokavice, kape (2 kosa)
=
2 kupona
Oblačila za dojenčka (5 kosov)
=
2 kupona
Izmenjevalnico bomo v prostorih Rdečega križa Tržič izpeljali v petek, 5. februarja
med 16. in 19. uro ter v soboto, 6. februarja med 8. in 12. uro.
Toplo vabljeni!
Rdeči križ Tržič
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Decembrski utrip v
krajevni skupnosti
Bistrica pri Tržiču
Marija Krapež

V začetku decembra je bila v prostorih
KS organizirana delavnica izdelave novoletnih voščilnic in darilc v organizaciji prostovoljk. Pripravili smo program
in pogostitev oskrbovancev doma Petra
Uzarja. Po pozdravnih govorih predsednikov KS Bistrica pri Tržiču in KS Kovor
so dogajanje popestrili člani Folklorne
skupine Karavanke ter ljudska godca g.
Benčina in g. Knep. Na koncu je vse prisotne obiskal še dedek Mraz. Prireditev
je povezovala učenka OŠ Bistrica Nika
Krištof.

Srečanje letnikov 1934.
22 februar 2016

Kot vsako leto je bila v OŠ Bistrica prireditev za najmlajše prebivalce KS. Program so popestrili otroci OŠ Bistrica z
igrico Čebelica Maja in sobna muha.
Letošnjemu programu in obdarovanju se
je pridružilo SLOVENSKO ŽENSKO
DRUŠTVO ZA MIR V SVETU s predsednico Sonjo Grčar. Društvo izvaja programe za vse starostne skupine in se zavzema
za meddruštveno sodelovanje ter obdarovanje otrok. Članica tega društva je tudi
gospa Sanu iz Južne Koreje, ki že nekaj
let živi v Kranju in je na koncu zapela dve

korejski pesmi v tradicionalnih oblačilih
njene domovine. Za popestritev programa
je poskrbel harmonikar Andrej Pivk. Seveda so se otroci najbolj razveselili dedka
Mraza, ki jih je obdaril z manjšimi darili.
Ob tem je potrebno omeniti založbo Didakta, ki je dedku Mrazu podarilo nekaj
otroških knjižic. Prireditev je povezovala
učenka OŠ Bistrica Tia Dobrin.
Organizirali smo tudi koledovanje od
prostorov KS do kapelice v stari Bistrici.
Program so popestrili koledniki iz Dupelj
in Naklega, zapele so pevke ženskega
pevskega Društva upokojencev Tržič v
spremstvu ansambla. KS je pohodnike
pogostila s čajem in kuhanim vinom na
Deteljici in pri kapelici. Zelo razveseljivo
je, da se prireditve vsako leto udeleži več
krajanov.
Tudi na krajane, ki so v tem letu dočakali
častitljivih 90 let ali več, nismo pozabili.
V KS Bistrica je takšnih kar 18, vse smo
razveselili z obiskom, manjšimi darili in
voščilom.

Novoletna večerja onkoloških bolnikov (Marko Perko, foto: Toni Čebron).
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Srečanje starejših
krajanov v
Podljubelju
Franci Janc, foto: Joža Romšak

KORK Podljubelj je v začetku decembra
pripravilo že 19. tradicionalno srečanje
starejših vaščanov. Vabilo smo poslali
vsem, ki so starejši od 70 let in so člani
KORK, vedno pa se nam pridružijo tudi
člani GD. Od 76 povabljenih se jih je srečanja udeležilo 47. Tiste, ki se srečanja
zaradi slabšega zdravja niso mogli
udeležiti, so prostovoljke obiskale na
domu in jih tudi obdarile.
Ob prihodu so vsi so udeleženci dobili
zelo lepe obeske, ki so jih
izdelali učenci podružnične šole; ti so
tudi pripravili pester kulturni program.

Srečanje starejših
in Antonov koncert
v Lomu
Mira Čemažar, foto: Anže Haler, Erika Čemažar

Krajevni odbor Rdečega križa Lom je
7. januarja pripravil srečanje za krajane,
starejše od 70 let. Kulturni program so
pripravili otroci iz POŠ Lom. Zaigrali
so igrico o kozi in treh kozličkih, otroški
pevski zbor je zapel, peli in plesali pa so
tudi otroci iz vrtca. Na harmoniko sta zaigrala Rok Meglič in Tilen Markič.
Krajane so pozdravili predsednik KS
Lom Matej Slapar, podžupan Dušan
Bodlaj in pomočnik ravnatelja OŠ Tržič
Drago Zalar. Predstavili so jim vizijo
razvoja krajevne skupnosti in pomembnejše investicije, ki jih želijo uresničiti.

Program pa so popestrili tudi Fantje s
treh bregov. Prisotne so pozdravili predsednica KORK Podljubelj Marija Janc,
predsednica sveta KS Podljubelj Alenka
Roblek,podžupan Občine Tržič Dušan
Bodlaj in pomočnik ravnatelja OŠ Tržič
Drago Zalar. Vsi so se strinjali, da je tako
medgeneracijsko srečanje izredno pomembno.
V preteklem letu je kar nekaj naših članov
praznovalo visoke jubileje: Kati Golma-

jer, Dora Leban in Milena Kavčič 85 let,
Frančiška Polajnar 92 let, Frančiška Ahačič 93 let, Anica Golmajer 96 let, Tinca
Ogris 104 leta, Edi Perko 85 let in Marjan
Japelj 90 let. Vse smo obiskali na domu
ali v Domu Petra Uzarja.

Janez Slapar - Temšak je predstavil nekaj
literarnih zanimivosti v želji, da bi ohranjali pesmi in zgodovino naših prednikov
ter jo predstavili tudi mlajšim rodovom.
Obiskal nas je dedek Mraz, prisluhnili pa
so tudi ubranemu petju skupine Gaj les iz
Loma. Za veselo razpoloženje so poskrbeli lomski glasbeniki, postregli pa smo
tudi s hrano in pijačo.
V Lomu živi 64 krajanov, ki so dopolnili
vsaj 70 let. Imamo štiri krajanke, starejše
od 90 let. Micka Rozman jih bo dopolnila
90, Urša Klemenc 91, Neža Kralj in Jožefa Meglič pa 92 let.
Vsem čestitke za visoke jubileje v želji,
da ostanejo zdravi in se še poveselijo z
nami.
Ista organizacija je nekaj dni kasneje, 16.
januarja, pripravila še Antonov dobrodelni koncert. Nastopili so domači glasbeniki: mladi Tilen Markič na harmoniko,
starosta harmonikarjev Jože Meglič, otroci iz vrtca, šolske pevke s harmonikarjem
Rokom Megličem, Fronova družina Mojca, Job in Jože Tišler,
Sebastijan Meglič s
svojim ansamblom.
Osrednji gostje so
bili Majda in Marjan
Petan ter ansambel
Pr'jatli iz Moravč. S
plesom so se jim pridružili plesalci v narodnih nošah, zakonska para Pogačnik in
Frelih. Obiskovalce
so pozdravili predse-

dnica KO RK Lom Mira Čemažar, predsednik KS Lom Matej Slapar, podžupan
Občine Tržič Dušan Bodlaj in predsednik
OZ RK Tržič Igor Grguraš, lomski župnik
Silvo Novak pa je predstavil pomen praznika sv. Antona.
Prostovoljne prispevke smo zbirali za organizacijo izleta starejših krajanov Loma.
Zahvalili bi se radi sponzorjem in vsem,
ki so pomagali, da je prireditev uspela.

KORK Podljubelj želi v novem letu vsem
vaščanom veliko dobre volje, zdravja in
čim manj težav. In hvala vsem, ki so pripravili program novoletnega srečanja.

Adventno romanje po
rožnovenski poti
Marija Lavtar

12. decembra smo se podali na romanje
po ROŽNOVENSKI POTI izpred bazilike na Brezjah po dopoldanski sv. maši. To
je bilo četrto romanje, organizirano v letu
2015. Zbralo se nas je 55 iz raznih krajev Slovenije. Ob izredno lepem vremenu
smo se z molitvijo, pesmijo in branjem iz
knjižice »Ignacij Hladnik – Božji orglar«,
ki jo je izdala Zveza kulturnih organizacij
Tržič in podprla Občina Tržič, spomnili
tega pevovodja, glasbenega pedagoga, organista in skladatelja, ki je bil rojen pred
150. leti v Križah pri Tržiču.
Na romanju smo se v družbi župana Boruta Sajovica, ki nas je pozdravil na ekološki kmetiji Ovsenik pri sv. Neži, spomnili tudi praznika občine Tržič.
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Po poteh soške fronte
Miro Roblek, foto: Tomaž Pirjevec

Območno združenje Slovenskih častnikov Tržič se je tudi letos udeležilo tradicionalnega spominskega pohoda »Po poteh
soške fronte«.
Pohod je bil 5. 12. 2015 na območju zaledja fronte, v okolici Ajševice. Pot nas je
vodila do Loke pri Novi Gorici do vojaškega pokopališča avstro-ogrske vojske,
ki je nastalo za prvo frontno črto po 6.
soški bitki (avgust 1916), ko se je fronta
premaknila na Panovec. Italijanska oblast
je posmrtne ostanke svojih vojakov prenesla v kostnico na Oslavju, ostalo pa je
692 grobov avstro-ogrskih vojakov.
Nadaljevali smo proti letališču, ki je začelo delovati v maju 1915 po vojni napovedi Italije, saj je morala avstro-ogrska obramba sorazmerno hitro postaviti

9. tržiški pohod v
Dražgoše
Valentin Klemenčič

10. januarja 2016 je bil v organizaciji Občine Tržič, Občinskega združenja Slovenskih častnikov Tržič, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Tržič,
Policijskega veteranskega društva SEVER - Gorenjska, Zveze borcev za vrednote NOB Tržič in Združenja vojaških
gornikov Slovenije organiziran 9. Tržiški
pohod v Dražgoše.
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nove okope. Letalske enote iz Gorice so
se nastanile na letališču pri Ajševici, ki je
imelo odlično lego za obrambo goriškega
mostišča. Letališče je delovalo do avgusta
1916. Nad izvirom potoka Lijak so imeli
strelska urjenja, kjer se je ponesrečil tudi
mlad pilot, ki se je preveč približal steni.

Ob strugi potoka Lijak smo se odpravili
proti začetku poti, kjer smo dobili za okrepčilo zelo okusno joto. Ob slovesu smo
si obljubili, da se vidimo naslednje leto na
Sabotinu. Radovednosti in novih poti po
poteh soške fronte nam še ne bo zmanjkalo.

141 pohodnikov je bilo od blizu in daleč, pridružili sta se skupini pohodnikov
iz Nove Gorice in s sosednje Koroške.
Kolono sta vodila člana GRS Tržič Jože
Godnov in ElemirZrim. Na čelu je bila
tržiška zastava, pri cerkvi sv. Jedrt so se
priključili še prapori OZSČ Tržič, OZVVS
Tržič in Policijskega veteranskega društva
SEVER.
Začetek pohoda je bil ob 5.50 izpred gasilskega doma v Bistrici pri Tržiču, potekal
pa je na relaciji Tržič – Podnart – Češnjica
– Jamnik - Dražgoše. Na prvem postanku
v Podnartu je župan Borut Sajovic podelil
spominske značke osmim pohodnikom, ki
so se pohoda udeležili petič.
Na cilj smo prispeli po 5 urah in pol. Kot

vsako leto je za delitev čaja in malice
poskrbel Alojz Glavič s svojo že uigrano
skupino. Za varnost pohodnikov je skrbela
ekipa z vozilom GRS Tržič, pod vodstvom
Matije Perkota. Tudi dobra županova kapljica ni manjkala.
Ob 74. obletnici dražgoške bitke je na
proslavi spregovoril akademik in pisatelj Sašo Vuga. Kulturni program je letos
zasnoval in povezoval Andrej Kokot.
Vsi pohodniki, ki želite fotografije s pohoda, te lahko dobite na zgoščenki pri Foto
Čebron v Tržiču. V imenu organizacijskega odbora čestitam vsem prejemnikom jubilejnih značk.
Vidimo se naslednje leto na jubilejnem 10.
Tržiškem pohodu v Dražgoše

naše okolje

Obnovljivi viri
energije – neto
meritve
(net metering)
mag. Samo Cotelj

Net metering je mehanizem, ki temelji
na kompenzaciji proizvedene energije s
porabljeno. Proizvajalec, ki proizvaja električno energijo, uporablja omrežje kot
hranilnik energije - ko proizvodnja presega porabo, viške oddaja v omrežje in jih
jemlje iz omrežja, ko jih rabi za svoje potrebe. Poračun energije se izvede na letnem
nivoju, presežki energije na letnem nivoju
ostanejo v omrežju. Sistem neto meritev
bo v praksi zaživel sredi januarja 2016,
ko bosta stopila v veljavo Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih
virov energije in Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno
energijo iz obnovljivih virov energije, ki

Javna luč skozi
arhive Občine Tržič
dr. Drago Papler

Uvedba električne sile v obratih tujcev v
Podljubelju leta 1893 in v Jelendolu leta
1895 Tržičanov očitno ni spodbudila k
modernizaciji lastnih obratov. Leta 1901
se je tržiški lesni trgovec Matevž Lončar odločil, da na svoji žagi na Mošeniku vgradi dinamo, ki je zmogel moč 3,8
kilovata. Z Občino se je pogodil, da bo
razsvetlil tržiške ulice. Sam je založil celo
za napeljavo, Občina pa se je obvezala, da
mu bo deset let plačevala po 400 kron za
odplačilo investicije in za dobavljeni tok.
Tako je v začetku maja 1901 zasvetilo na
tržiških ulicah 51 žarnic in 4 obločnice.
Po zmogljivosti stroja in specifični porabi takratnih žarnic (3,5 W na svečo) lahko
sklepamo, da žarnice niso imele več kot 16
sveč (ta velikost je bila takrat normalna),
obločnice pa so porabile morda po 100 W.
Kakšna je bila ta cestna razsvetljava, si je
danes težko predstavljati.
100 let tržiške električne razsvetljave
»Električno razsvetljavo po ulicah je Tržič
deloma dobil leta 1901. Prvikrat je zasvetilo po Tržiču dne 1. maja 1901 le 51 žarnic

določata osnovne pogoje in varnostne zahteve, da posameznik lahko priključi naprave za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo.
Sistem neto meritev je namenjen izkoriščanju obnovljivih virov energije: za male
sončne, vodne in vetrne elektrarne. Naprave za samooskrbo so namenjene predvsem
gospodinjstvom, zato je nazivna moč naprave navzgor omejena na 11 kVA, pri tem
pa ne sme presegati nazivne moči električnega priključka stavbe. Proizvajalec električne energije bo proizvedeno energijo
porabljal v lastni stavbi, viške energije pa
bo oddajal v omrežje (ki nastopa kot hranilnik energije). Pri takih sistemih se bo
porabljena električna energija obračunavala na koncu koledarskega leta, kot porabljena električna energija bo obračunana le
neto prejeta delovna energija, torej razlika
med dovedeno in oddano energijo. V primeru, da bo proizvajalec na letnem nivoju
oddal v omrežje več energije kot jo bo iz
omrežja prejel, bo ta neto presežek odstopil dobavitelju električne energije brezplačno. Ker proizvajalec ne bo izstavljal
računa za oddano energijo, ne bo potrebe
po registraciji fizičnih oseb za opravljanje

dejavnosti, saj se samooskrba z električno
energijo ne šteje kot pridobitna dejavnost.

in 4 obločnice,« je zapisal Viktor Kragl v
knjigi Zgodovinski drobci župnije Tržič
leta 1936.
Tržičani so očitno hoteli preizkusiti novo
luč na ulicah, medtem ko so se v svojih
domovih in delavnicah še nekaj let držali
»stare svečave«. Dve leti zatem, leta 1903,
je Lončar priključil na svoje omrežje še
uradne prostore tržiške Občine. S tem in
nekaterimi drugimi priključki je nastala
potreba po večjem stroju. Čez nekaj let je
Lončar vgradil močnejšo turbino in dinamo 9,42 kW.
Ob sistematičnem pregledu tiska izpred
sto let sem ugotovil, da je moral dogodek
biti za takratne razmere zelo pomemben,
saj o tem poročajo kar trije takratni slovenski časniki, Slovenec, Slovenski narod in
Gorenjec. »Elektriško razsvetljavo v Tržiču so otvorili v nedeljo, 23. junija 1901.
Tržič razsvetljuje 5 obločnic in 50 elektriških svetilk,« je zapisal Slovenec 25. junija 1901.

1870 v rokopisu v nemškem jeziku. Prvi
zapisnik tržiškega občinskega odbora v
slovenskem jeziku in natipkan na pisalni
stroj je z dne 27. septembra 1912 in s podpisom župana Franca Ahačiča. V zapisu
povzemam obravnavo tematike javne luči
skozi arhive Občine Tržič v letih 1912 –
1921, ko je zadnji ohranjeni zapisnik seje
tržiškega občinskega odbora.

Nadaljnje raziskave v zgodovinskem
arhivu
Sto let tržiške električne razsvetljave smo
obeležili z razstavo mojih fotografij Luč –
svetloba – energija v tržiški galeriji Atrij
22. junija 2001.
Pri nadaljnjih raziskavah v Zgodovinskem
arhivu Ljubljana, enota za Gorenjsko,
sem v fondu Občina Tržič KRA-1 (1632
– 1947) pregledal dokumente Občine Tržič. Sejni zapisniki občine Tržič so od leta

Z uvedbo sistema neto meritev bo omogočena celotna ali delna samooskrba z
električno energijo za gospodinjstva in
male poslovne odjemalce, seveda pa se
od samooskrbnega sistema pričakuje tudi
povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe fosilnih goriv. To je
pomembno še zlasti ob sprejetih zavezah
nedavne Pariške podnebne konference,
ki zahteva izkoriščanje vseh razpoložljivih virov obnovljive energije (vode, sonca, vetra), če hočemo, da bo segrevanje
ozračja še vzdržno tudi za naše zanamce.
Pomembno je zavedanje vsakega posameznika, da lahko pripomore k zmanjšanju
rabe fosilnih goriv in povečevanju rabe
obnovljivih virov energije.
Več informacij o učinkoviti rabi energije
in rabi obnovljivih virov energije lahko
dobite v Energetsko svetovalni pisarni v
Tržič, ki deluje vsako sredo od 15. do 17.
ure, za obisk se predhodno dogovorite po
telefonu (04/59-71-552), lahko pa nam pišete na e-naslov samo.cotelj@gmail.com.

Leto 1912
»Prošnja Jožefa Bukovnika za postavljanje svetilke in popravo poti za Virjami:
Enoglasno se sklene, Bukovnika o tem obvestiti, kar je baron Born na vprašanje županstvu odgovoril. Če on zahtevo barona
Borna izpolni, je tudi občina pripravljena
eno električno svetilko je postaviti, kakor
bo to odločil stavbni odsek. Drugače se
pa, kje postavi ena petrolejska svetilka,«
je pod korespondenčno št. 1291 zapisnika
seje občinskega odbora tržiškega z dne,
27. septembra 1912, ki ji je predsedoval
župan Franc Ahačič, v originalu malo
komplicirano zapisal tajnik Josip Weber.
»Odbornik Peharz predlaga, naj se postavijo na poti »za Virjami« 3 električne
svetilke. Svetovalec Deu predlaga, da se
nabava odloži vsled pomanjkanja potrebnega pokritja na poznejšo dobo. Se sklene
z večino glasov,« piše v zapisniku nadaljevanja seje tržiškega občinskega odbora
(del. št. 1646) 28. oktobra 1912.
(Se nadaljuje)
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Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10,
75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15, 76/15 –ZSPDSLS), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11,
42/12, 24/13, 10/14), Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2016 ter Sklepa Občinskega sveta, sprejetega na 11. redni
seji dne 17. 12. 2015, naslednjo

JAVNO DRAŽBO
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
2. Opis predmeta prodaje: Nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 2 v stavbi št. 372 k.o. 2144 - BISTRICA (ID 5707277) z ID znakom 2144-372-2; dvosobno
stanovanje v 2. etaži, s pripadajočo kletjo v 1. etaži, v izmeri 59,44 m2 (po SIST ISO 9836), v stanovanjski stavbi na naslovu Kovorska cesta 21, Tržič, z ident. številko
stavbe 2144-372, stoječe na parc. št. 226/3 k.o. 2144 – Bistrica. Izklicna cena: 50.065,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja cene je 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: Kupec je dolžan kupnino poravnati v roku 30 (trideset) dni od dneva sklenitve pogodbe.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v sredo, dne 2. 3. 2016, s pričetkom
ob 15.30 uri.
8. Varščina: Dražitelji morajo najkasneje do srede, 2. 3. 2016, do 12.00 ure plačati varščino v višini 10 % izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Tržič, št. SI56 0133 1010 0006 578, ki je odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »Varščina za dražbo stanovanja – Kovorska 21«. Plačilo varščine v zgoraj
navedenem roku je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in
ne bodo pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba veže dražitelja do zaključka
dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti.
9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača
kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brez obresti najkasneje v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe.
10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu stanovanja, ki je predmet javne dražbe, seznanijo pri Tomažu Ropretu,
tel. 04 5971 527.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek
javne dražbe brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
12. Pogoji javne dražbe: Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU. Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki bodo osebno ali priporočeno po pošti na Občino Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je potrebno navesti ''Javna dražba stanovanja Kovorska 21 - NE ODPIRAJ'', posredovali prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti na Občino Tržič najkasneje do srede, dne 2. 3. 2016, do 12.00 ure. Prijava mora vsebovati:
- fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta - osebne izkaznice ali potnega lista (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike),
- številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
- redni izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra (le za pravne osebe in samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od 30 dni do dneva javne dražbe,
- notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec,
- potrdilo o plačilu varščine za stanovanje, ki ga dražijo,
- pisno in podpisano izjavo, da dražitelj sprejema vse pogoje te javne dražbe.
V kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni iz
postopka.
13. Drugi pogoji:
- Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
- Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja.
- Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
- Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina Tržič v 15 dneh po končani dražbi sklenila prodajno pogodbo. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino.
- Davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu, strošek vknjižbe v zemljiško knjigo in ostale stroške v
zvezi s pogodbo krije kupec.
- Izročitev nepremičnine v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine.
- Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo poskrbel prodajalec.
- Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine.
14. To besedilo javne dražbe se objavi v glasilu Tržičan in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.
V Tržiču, dne 14. 1. 2016
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Občina Tržič
Župan, mag. Borut Sajovic
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Javni razpis za dodelitev
spodbud za razvoj podjetništva
in gospodarstva v občini Tržič
za leto 2016
Občina Tržič najavlja objavo Javnega razpisa za dodelitev
spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Tržič
za leto 2016, ki bo predvidoma objavljen konec februarja oz.
v začetku marca 2016.
Sredstva bodo namenjena:
- spodbujanju začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (UKREP A);
- spodbujanju odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja (UKREP B);
- spodbujanju promocije in prodora na tuje trge (UKREP C);
- spodbujanju sobodajalstva (UKREP F).
Razpis in razpisna dokumentacija bosta objavljena na spletni
strani Občine Tržič www.trzic.si.
Občina Tržič

Cvetličarna Rož'ca
Cvetličarna Rož'ca že 16 let lepša življenje v Tržiču in po svetu. V majhnem kotu Hipermarketa
Mercator je konec devetdesetih let prejšnjega stoletja zrasla velika ideja o svojevrstni cvetličarni
in olepševalnici. Postavila jo je aranžerka Sabina Zagoršek, ki je dotlej svoj izjemen oblikovalski
čut izpopolnjevala z urejanjem predstavitvenih prostorov znanih slovenskih podjetij. Njena
čutna estetika je služila tudi promociji slovenske hrane in prehrambene industrije po svetu.
Z Gospodarsko zbornico Slovenije so se namreč mnogokrat postavili na ogled v Moskvi, New
Yorku, Parizu, Kölnu, Veroni, ...
Zdaj pa Sabina, Maja in še kakšna rož'ca skrbijo predvsem za lepši vsakdan Tržičanov in Tržičank.
Njihovi izdelki nedvomno puščajo močan vtis ob posebnih življenjskih dogodkih. Že vrsto let so
dobro znani tudi slovenskim organizatorjem porok, saj zanje pripravljajo nepozabne in sodobne
aranžmaje. Svetovni trendi zdaj narekujejo naravne materiale in minimalizem, kar je že vrsto
let prepoznavni stil olepševalnice Rož’ca.
Prav zdaj pripravljajo olepšave za spomladanske dni. Letos poseben poudarek namenjajo
svojim unikatnim šopkom. Pred vrati so Valentinovo, Dan žena in materinski dan, šopke cvetja
za te priložnosti bodo v Rož'ci pripravili s svojim posebnim stilom.
Z malo sreče lahko šopek za 8. marec dobite brezplačno, če pravilno odgovorite na nagradno
vprašanje.
Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga v približno 100 državah praznujejo vsako leto 8.
marca. Je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk.
V začetku so ga praznovali 19. marca, kar je predlagala nemška feministka in socialistka Clara
Zetkin.
Nagradno vprašanje:
Katerega leta so prvič praznovali dan žena?
1. nagrada: šopek v vrednosti 30 €,
2. nagrada: šopek v vrednosti 20 €,
3. nagrada: šopek v vrednosti 10 €.

Nagrajenci 8. številke Tržičana, ki jih za pravilne odgovore nagrajuje
MESARIJA ZUPAN,
Zupan Gašper s.p., so:
1. nagrado (mesne izdelke
v vrednosti 25 EUR) prejme
Judita Knific, Tržič;
2. nagrado (mesne izdelke
v vrednosti 15 EUR) prejme
Barbara Kern, Tržič;
3. nagrado (mesne izdelke
v vrednosti 10 EUR) prejme
Ana Ahačič, Podljubelj.
Nagrajencem iskreno čestitamo, o nagradi in možnosti prevzema bodo obveščeni tudi po pošti.

Odgovore pošljite do 15. februarja 2016
na naslov TPIC Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič
ali na e-naslov: informacije@trzic.si
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LETNO POROČILO O PITNI VODI IZ VODOVODNIH SISTEMOV, S KATERIMI UPRAVLJA
KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., ZA LETO 2015 in NAČINI OBVEŠČANJA UPORABNIKOV V LETU 2016
Skladno s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, s spremembami; v nadaljevanju Pravilnik) smo kot upravljavec sistemov za oskrbo s pitno vodo
vezani, da vas enkrat letno obvestimo o skladnosti pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora.
Iz vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju Komunale Tržič, se oskrbuje 11.969 prebivalcev.
Med največje vodovodne sisteme sodijo Žegnani studenec, Črni gozd in Mestni vodovod.
V skladu z zakonodajo je na javnih vodovodih, ki jih upravlja Komunala Tržič, vzpostavljen notranji nadzor po načelih HACCP sistema.
V sklopu notranjega nadzora se je v letu 2015 izvajal redni mesečni odvzem vzorcev za mikrobiološke in fizikalno-kemijske preiskave, katerih obseg je prav tako
določen s Pravilnikom.
Za mikrobiološko in kemijsko preiskavo je bilo v letu 2015 v okviru rednega notranjega nadzora odvzetih 141 vzorcev pitne vode iz vodovodnih virov in omrežij
javnih vodovodov. Od tega je bilo 113 vzorcev odvzetih za mikrobiološke preiskave in 28 vzorcev za fizikalno kemijske analize. Od 113 vzorcev odvzetih za
mikrobiološke preiskave je bilo 8 vzorcev neskladnih s Pravilnikom, večina na manjših vodovodnih sistemih.
Uspešnost izvedenih ukrepov smo potrdili s ponovno odvzetimi vzorci, ki so izkazali skladnost pitne vode s Pravilnikom.
V primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih morebitnih nepravilnosti na vodooskrbnih sistemih smo uporabnike obveščali v skladu z navodilom Nacionalnega inštituta za varno zdravje (NIJZ). Tudi v letu 2016 bomo uporabnike vezano na navodilo NIJZ, Zdravstvenega inšpektorata RS in Nacionalnega laboratorija za
okolje in hrano obveščali po ustaljeni praksi, upoštevajoč novo verzijo z decembrom 2015 izdanega navodila, ki vam jo podajamo v tabeli 1.
Tabela 1: Načini obveščanja uporabnikov pitne vode iz sistemov, ki so v upravljanju Komunale Tržič d.o.o.
ČLEN PRAVILNIKA

VZROK ZA OBVEŠČANJE

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

9.

Vzrok neskladnosti pitne vode
hišno vodovodno omrežje ali
njegovo vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v
sedmih dneh

1. Osebno s kratkim obvestilom
2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika(-ov) hišnega
vodovodnega omrežja
3. S pisnim obvestilom uporabnikom hiš. vod. omrežja
(lahko tudi po e-pošti)

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

21.

Obveščanje v primeru
omejitve ali prepovedi
uporabe pitne vode

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

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

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

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

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v
enem dnevu

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

Obveščanje v primeru
odstopanja

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v
sedmih dneh

1. Radio Gorenc
2. Spletna stran www.komunala-trzic.si
3. S pisnim obvestilom uporabnikom hiš. vod. omrežja
(lahko tudi po epošti)

Letno poročilo o skladnosti
pitne vode

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31. marca)

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

22.

31.

34.

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

Vse lastnike oz. upravljavce pomembnejših javnih objektov bomo obveščali preko SMS sporočil ali elektronskih sporočil.
Na naši spletni strani http://www.komunala-trzic.si/ se lahko vključite v brezplačno elektronsko ali SMS obveščanje.
Na spletni strani v zavihku Pogosta vprašanja>Vodooskrba boste našli tudi Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja,
Navodila o prekuhavanju vode in Navodila za dezinfekcijo vodovodnega omrežja. Poleg omenjenih vsebin lahko pridobite več informacij tudi z drugih področij
vodooskrbe:
- nazive vodovodnih sistemov z naselji/ulicami/cestami, ki jih napajajo,
- informacije o trdoti vode na posameznem vodovodnem sistemu.
28 februar 2016

Pristava, Mlaka 6, SI – 4290 Tržič
T.: 04 59 71 300, F.: 04 59 71 320
www.komunala-trzic.si

koledar prireditev
10:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
MERJENJE KRVNIH PARAMETROV; Društvo diabetikov Tržič
15:00, Sokolnica
PUSTOVANJE ZA NAJMLAJŠE; Splošno športno društvo Tržič

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ – februar 2016
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, objavljen je na
spletni strani www.trzic.si/koledar-dogodkov/.
RAZSTAVA
od 4. do 29. februarja, Galerija Atrij Občine Tržič
TRŽIČAN S TRŽIŠKO FAJFO, MINILO JE 50 LET OD ZADNJE VOŽNJE TRŽIŠKEGA
VLAKA; Tržiški muzej
vsak četrtek
17:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
torek, 2. februar 2016
9:00, Ljudska univerza Tržič
RAČUNALNIŠKO SVETOVANJE; Ljudska univerza Tržič
16:00, Dom Petra Uzarja
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič
18:00, pisarna Društva diabetikov Tržič
MERJENJE KRVNIH PARAMETROV; Društvo diabetikov Tržič
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
5. OBMOČNO SREČANJE TRŽIŠKIH LITERATOV;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 3. februar 2016
18:00, Glasbena šola Tržič
NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ V POČASTITEV
SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA; Glasbena šola Tržič
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
POTOPISNO PREDAVANJE: MATEJ MEGLIČ – ŠKOTSKA;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 4. februar 2016
18:00, Galerija Atrij Občine Tržič
ODPRTJE RAZSTAVE: TRŽIČAN S TRŽIŠKO FAJFO, MINILO JE 50 LET OD ZADNJE
VOŽNJE TRŽIŠKEGA VLAKA; Tržiški muzej
19:00, Osnovna šola Križe
PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU - GLEDALIŠKA PREDSTAVA: KJE SI,
URŠIKA ZALA; Osnovna šola Križe
petek, 5. februar 2016
Osnovna šola Bistrica
35. TRŽIČ POJE 2016 - SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV; OI JSKD Tržič

19:00, Kulturni center Tržič
PONOVITEV IGRE BRANISLAVA NUŠIĆA »NAVADEN ČLOVEK«;
Kulturno društvo Kruh Križe
nedelja, 7. februar 2016
10:00 in 15:00, Atrij Občine Tržič
PUSTOVANJE; Občina Tržič in Nataša Jagodic s.p.
18:00, Kulturni dom Križe
PRIREDITEV V POČASTITEV KULTURNEGA PRAZNIKA: JUNAŠKA DOBA
SLOVENCEV; Kulturno društvo Kruh Križe
ponedeljek, 8. februar 2016
Kriška gora - Tolsti vrh
10. SPOMINSKI POHOD ŠTEFANA BUKOVCA; Planinsko društvo Križe
10:00 do 18.00, 18:00, Tržiški muzej
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK V TRŽIŠKEM MUZEJU – BREZPLAČNI OGLEDI
IN PREDVAJANJE DOKUMENTARNEGA FILMA PEČE NA SLOVENSKEM;
Tržiški muzej in KD Folklorna skupina Karavanke
18:45, Podružnična šola Kovor
DELAVNICA: NEŽNA PRAKSA JOGE IN GONG KOPEL; Teja Gašperin in Tia
Ambrožič
torek, 9. februar 2016
9:00, Ljudska univerza Tržič
RAČUNALNIŠKO SVETOVANJE; Ljudska univerza Tržič
17:00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Slovenije –
skupina za samopomoč Tržič
18:00, Glasbena šola Tržič
PUSTNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; Glasbena šola Tržič
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
NE BODI KOT DRUGI: PESNIŠKO GLASBENI VEČER S FERIJEM LAINŠČKOM IN
KANTAVTORICO DITKO; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19:00, Župnišče v Križah
PREDAVANJE: DRUŽINA VZGAJA, Župnija Tržič
sreda, 10. februar 2016
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 13. februar 2016
Kriška gora
JUNAKI KRIŠKE GORE, ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZA LETO 2015; P
laninsko društvo Križe

sobota, 6. februar 2016
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: VIŠEVNIK (2050 M); Planinsko društvo Tržič

8:00 do13:00, Staro mestno jedro Tržiča
TRŽNI DAN; Občina Tržič in Polona Brodar s.p.
tržičan 29

koledar prireditev
ponedeljek, 15. do četrtek, 18. februar 2016
10:00 do 12.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
POČITNIŠKA DELAVNICA ZA OTROKE: PREPODIMO DOLGČAS;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ponedeljek, 15. februar 2016
18:00, Zdravstveni dom Tržič
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič
torek, 16. februar 2016
9:00, Ljudska univerza Tržič
RAČUNALNIŠKO SVETOVANJE; Ljudska univerza Tržič
18:00, pisarna Društva diabetikov Tržič
MERJENJE KRVNIH PARAMETROV; Društvo diabetikov Tržič
sreda, 17. februar 2016
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
PREDAVANJE NUŠE ROMIH MASNOGLAV O METODI FELDENKRAIS;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 18. februar 2016
10:00, Ljudska univerza Tržič
PREDAVANJE IRME LIPOVEC: TELO KOT CELOTA; Ljudska univerza Tržič
15:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; Knjižnica dr. Toneta
Pretnarja
petek, 19. februar 2016
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 20. februar 2016
iz Križev
PLANINSKI IZLET: MREŽCE, POKLJUKA; Planinsko društvo Križe
mežnarija Župnije Križe
RAZSTAVA: JUNAŠKA DOBA SLOVENCEV; Lado Srečnik

19:00, župnijska cerkev Marijinega oznanjenja
DOBRODELNI KONCERT ZA ETIOPIJO; Dekanija Tržič
torek, 23. februar 2016
9:00, Ljudska univerza Tržič
RAČUNALNIŠKO SVETOVANJE; Ljudska univerza Tržič
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
PREDSTAVITEV AVTORJEV IN NJIHOVIH DEL: MIHA MAZZINI;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 24. februar 2016
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 25. februar 2016
16:00, Osnovna šola Bistrica
KUHARSKA DELAVNICA I. DEL; Društvo diabetikov Tržič
18:00, Dom krajanov Kovor
PREDAVANJE KLEMENA PREMRLA; Krajevna skupnost Kovor
sobota, 27. februar 2016
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET ZA MLADINSKO SKUPINO: SANKANJE V TAMARJU;
Planinsko društvo Tržič, Mladinski odsek
GUC Zelenica
DVODNEVNI TEČAJ ZIMSKEGA GORNIŠTVA NA ZELENICI;
Planinsko društvo Tržič
ponedeljek, 29. februar do 4. marec 2016
Vrtec Tržič
VPIS V NOVO ŠOLSKO LETO 2016/2017; Vrtec Tržič
9:30, Vrtec Tržič
DNEVI ODPRTIH VRAT VRTCA TRŽIČ – ENOTI PALČEK IN LOM;
Vrtec Tržič

Zanimivi dogodki v članicah
združenja zgodovinskih mest Slovenije

DATUM in URA

PRIREDITEV

KRAJ

DODATNE INFORMACIJE

6. 2. 2016, ob 11. uri

8. Istrski karneval / 8. Istrska pustna
povorka

Koper

Mestna občina Koper (Turistična
organizacija Koper), 05 664 62 42,
info@istrski-karneval.si

6. 2. 2016, ob 19. uri

Svečana akademija ob slovenskem
kulturnem prazniku

Dom kulture Slovenske
Konjice

Splošna knjižnica Slovenske Konjice –
Center za kulturne prireditve, 03 758
04 37, info@knjiznicakonjice.si

9. 2. 2016, med 9. in 11. uro
in od 15.30 dalje

Pustni torek v mestnem jedru
Slovenskih Konjic

Mestno jedro
Slovenskih Konjic

Društvo prijateljev mladine
Slovenske Konjice, 03 575 31 08,
dpmkonjice@gmail.com

30 februar 2016

oglasi

Vsak trenutek je lahko nov
začetek!

DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA

Jutranja telovadba
»1000 gibov za
zdravje«
Krajevna skupnost Kovor vas v četrtek, 25. 2. 2016, ob 18. uri vabi v
dvorano Doma krajanov Kovor na predavanje Klemena Premrla.
Klemen je eden najboljših lednih plezalcev na svetu, ki je premagal pet najtežjih lednih
smeri, osvojil ledene gore Grenlandije ter ledene jame največjega evropskega ledenika
Vatna na Islandiji.

Vstopnine ni!

Dobrodelni misijonski koncert
V Etiopiji so letos katastrofalne razmere. Podobna suša je bila leta
1984, ko je zaradi lakote umrlo preko 1,5 milijona ljudi. Samo letos
je preko milijon ljudi zapustilo svoje domove in odšlo iskat boljše
življenjske razmere.
Iz misijonov v Etiopiji so zaprosili za pomoč, zato tržiška dekanija
organizira dobrodelni koncert, ki bo v soboto, 20. februarja 2016
ob 19. uri v župnijski cerkvi v Tržiču. Na koncertu bodo sodelovali:
Slovenski zbor Madagaskar, Kvintet bratov Smrtnik iz Železne
Kaple na Obirskem, pevski zbor Ignacij Hladnik iz Tržiča in cerkveni
pevski zbor župnije Križe. Vaše prostovoljne prispevke bomo
posredovali neposredno v misijon, kjer sta delovali Neža Studen iz
Sebenj in Urša Žonta iz Tržiča.

KAJ JE TO?
To je jutranja telovadba po metodi
Nikolaya Grishina, dr. med., ki se v
vseh letnih časih ob vsakem vremenu
izvaja na prostem. Po vsej Sloveniji
trenutno telovadimo v 102 skupinah
na različnih javnih površinah.
Vaje so preproste in primerne za
vsakogar, izvajamo jih stoje. V 30
minutah razgibamo vse dele telesa.
Začnemo pri dlaneh, končamo pri
podplatih. Z vajami ohranjamo funkcionalne sposobnosti in izboljšujemo
gibljivost telesa in ravnotežje. Vsakdo
telovadi po svojih zmožnostih in
sposobnostih.
Vadba je brezplačna, nobenih rekvizitov ne potrebujemo, pod milim
nebom je prostor zastonj, sonce in
zrak tudi. Obvezna je le dobra volja.
KDAJ IN KJE?
V Tržiču se od ponedeljka do petka
dobivamo ob 7.30 ob gradu Neuhaus.
V Križah je vadba dvakrat tedensko na
športnem igrišču poleg OŠ Križe, ob
torkih in četrtkih ob 8. uri.
KDO?
Vsi. Zjutraj vstanite, pridite pogledat,
vztrajajte en mesec, pa bo jutranja
telovadba postala del vašega vsakdana! Za udeležbo na telovadbi ne
potrebujete predhodne telesne kondicije in drage športne opreme.
Sami lahko največ naredimo za
svoje zdravje.
Projekt podpira:
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