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uvodnik

Februar ali svečan je poseben mesec v letu, 
najkrajši po številu dni, a letos je za dan 
daljši, saj je prestopno leto. Ime svečan 
izhaja iz praznika 2. februarja, ko po stari 
navadi po cerkvah blagoslavljajo sveče.

8. februar je za Slovence prešerno Pre
šernov dan. Le nekaj držav v Evropi ima 
tudi praznik kulture, mi ga imamo. Uspeš

ni smo v vseh vejah drevesa umetnosti. Tudi tržiški umetniki so na 
vrhu krošnje. Za mnoge je to dela prost dan, družina je skupaj, kul
turne ustanove pa široko odprtih vrat. Vstopite! Prešernovi Vrba, 
Ribnica, Ljubljana in Kranj se še posebej potrudijo. Pripravijo tudi 
dejavnosti za zdravo telo v zdravem duhu. Naj bo tako celo leto.

14. februarja goduje sveti Valentin, ki ima ključ od korenin. To 
upoštevajo le vrtičkarji. Mnogi pa prisegajo na valentinovo, dan 
zaljubljencev, ko z darili izkazujejo naklonjenost, trgovci pa si 
manejo roke. Stisk roke, topel objem in iskren pogled ne stanejo 
nič, a so vredni bogastva. To je ljubezen. Tržičani pa slavimo tudi 
gregorjevo.

21. februar je mednarodni dan maternega jezika. Vsak naj spoš
tuje svojo materinščino. Dr. France Prešeren je živel v času, ko so 

»Februar«
TANJA AHAČIČ

meščani, slovenskih korenin, na Kranjskem govorili nemško. Pre
šeren je bil gospod, zavedal se je svojega porekla in pesnil v mater
nem jeziku, v slovenščini. Veliki pesnik je postal nesmrten. Sloven
ščina je zahteven jezik, v slovnici nam dvojina povzroča težave, v 
življenju pa je sobivanje z ljubljeno osebo najlepša dvojina.

25. februar pust, veselih ust. Maškare, šeme rajajo že v soboto in 
nedeljo. V sprevodih so male princeske, gasilci, klovni, pošasti, ža
bice. Pusteži so pa doma.

Dragi moji Tržičani in 
Tržičanke!
Hvala vsem, ki ste mi pomagali in me podpirali na iz-
boru Miss Sveta! Hvala za vsako delitev FB objave, vsak 
všeček, vsak glas, vsako vzpodbudno besedo in pozitivno 
misel!

HVALA iz srca!

Vaša Špela Alič

NAGRAJENCI NAGRADNE 
IGRE REFLEKSOTERAPIJE 
Irene Romih:
ALOJZ ROZMAN iz Tržiča

IRENA MEGLIČ iz Križev

IVANKA NOVAK iz Tržiča

BORIS ALJANČIČ iz Tržiča

NATAŠA UČAKAR z Golnika 

GORAZD KODERMAN PODBORŠEK iz Radomelj.

Iskrene čestitke!

FOTO: arhiv Špele Alič
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župan z nami

Pogumno, aktivno, optimistično in 
odločno v novo leto
V enem dnevu ne moremo spremeniti veliko. V 366 dneh pa 
zmoremo z iskrenimi nameni, odločnimi dejanji, pravo mero 
poguma in sočutno besedo spremeniti tisto, za kar nam je 
resnično mar. To zgolj navidezno tišino vsak izmed nas nosi v 
srcu… Prisluhnimo mu.

To je ena od lepih misli, prejetih v začetka letošnjega leta. 
Vanj stopamo pogumno, aktivno, optimistično in odločno. 
Naj Vam vsem, drage občanke in dragi občani, prinese tudi 
veselja, zdravja in osebne sreče.

voljenj, lastnikom zemljišč pa za plačana soglasja. Želim si,  
da z gradbenimi deli, ki morajo biti končana do konca leta 
2023, začnemo ob zaključku leta.

Planirana je dodatna sprostitev prostora z odstranitvijo ne-
katerih nezavarovanih objektov. Jeseni začnemo z gradnjo 
ceste skozi območje , ki bo povezala nov severni most z dobro 
delujočim krožiščem pri Sokolnici. Začela se bo gradnja ko-
lesarskega poligona z grbinami in mestnega parka na mestu 
nekdanje odstranjene upravne stavbe. Projektu, ki je sofinan-
ciran z evropskimi sredstvi, se bo dodala kolesarska postaja 
za izposojo koles.

V turizmu še vedno rastemo na področju nočitev in novih 
nas tanitvenih kapacitet. Kar nekaj že zgrajenih objektov čaka 
pridne, pogumne in odločne investitorje. 

V novo leto smo vstopili tudi z glasbo v srcu – Pihalni orkester Tržič z Nuško 
Drašček (FOTO: arhiv Občine Tržič).

V občinski upravi smo se s sodelavci nanj že skrbno pripra-
vili in že na novembrskem občinskem svetu z veliko sloge 
sprejeli letošnji proračun. Omogočil bo normalno redno delo 
na področju prav vseh javnih zavodov, še vedno tudi dvig in 
rast tako družbenega kot osebnega standarda. V tržiške vrtce 
smo ob vpisu ob začetku šolskega leta v septembru ponovno 
sprejeli vse otroke. Nov in prenovljen oddelek v Pristavi je del 
te zgodbe. Zaključili bomo z drugo fazo energetske sanacije 
vrtca Deteljica. Na področju šolske vzgoje bo največja zgod-
ba projektiranje in gradbeno dovoljenje za nov šolsko športni 
center v Križah, kjer se poleg novih učilnic za potrebe šole in 
vrtca območje  posodablja za prihodnja desetletja. Proaktivno 
iščemo rešitve za več prostora za dejavnost ljudske univerze 
in glasbene šole, z rušitvijo Bedinove hiše želimo povečati in 
olajšati dostopnost do našega muzeja.

Na področju komunalne infrastrukture pridobivamo še zad-
nja od kar dvajsetih gradbenih dovoljenj za nov kohezijski 
projekt, pod črto katerega se bo na koncu zapisalo kar dva-
najst kilometrov novih kanalov za odvajanje odpadnih voda, 
pet kilometrov novih vodovodov in prav toliko obnovljenih 
cest. Hvala UE Tržič za sodelovanje pri izdaji gradbenih do-

Z deli nadaljujemo tudi na območju BPT ja, tako na javnem kot na zasebnem 
delu (FOTO: arhiv Občine Tržič).

Srečanje ponudnikov turističnih namestitev v Glamping Mountain Fairytale 
je potrdilo dobro sodelovanje med ponudniki v tržiškem turističnem 
gospodarstvu in Občino Tržič (FOTO: Gašper Golmajer). 

Občina ima v Podljubelju tudi stavbno zemljišče, ki omogoča, 
po vzoru presežnega glampinga v Bistrici, gradnjo namesti-
tev kot tudi ribogojstvo. Spomladi bomo odprli informacijsko 
točko pred Dovžanovo sotesko, lahko se bo preizkusilo tudi 
po ujmi obnovljene lepe pridobitve. Trudimo se, da bi bili tudi 
generator kulinarične obogatitve, saj gre turizem tudi skozi 
želodec. Dobro smo na poti certifikaciji za novo zeleno des-
tinacijo.

Sanacija po ujmi se nadaljuje. Dokončna višina sredstev za 
občinsko infrastrukturo in obnovo vodnih objektov mora biti 
znana v nekaj mesecih. Želim si, da bi z gradnjo lahko zače-
li že pred poletjem. Prednost pri obnovi bodo imeli dotrajani 
mostovi in najbolj prizadeti deli ceste. Želim si, da se zmanj-
šajo tudi posledice obremenitev s strani težkih kamionov, saj 
je cesta na številnih mestih še vedno zelo izpostavljena in 
da povzročitelji povečanih obremenitev s sistemsko rešitvi-
jo končno nekaj prispevajo v skupno vrečo. Žal mi je, ker se 
največji lastniki gozdov niso pridružili solidarnostni obnovi 
javne cestne infrastrukture. Možnost in upanje še obstajata.

Vsem ob začetku leta želim veliko sodelovanja in prijatelj-
stva, saj je v življenju malo stvari, ki jih lahko rešimo sami, 
prav vse pa lahko rešimo skupaj.
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iz dela občinske uprave

Novi prostori za Gorsko reševalno službo Tržič
SAŠA PIVK AVSEC

V četrtek, 16. januarja, je v Pristavi potekala primopredaja pros-
torov med Občino Tržič in Ministrstvom za obrambo. V spodnjih 
prostorih nekdanje upravne stavbe Komunalnega podjetja Tržič 
bo ministrstvo uredilo nove sodobne prostore za potrebe Gorske 
reševalne službe iz Tržiča. »Želimo si, da bi bilo v nadaljevanju v 
teh prostorih tudi volišče in morda tudi občasna srečanja Sveta 
krajank in krajanov Krajevne skupnosti Pristava,« je ob tem po-
udaril župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic in nadaljeval: »Po-
tem ko se je Gorska reševalna služba znašla v težavah, ji je občina 
priskočila na pomoč in od komunalnega podjetja smo iz sredstev 
proračuna za okrog 70.000 evrov odkupili prostore, ki jih sedaj 
prenašamo na državo, ki jih bo s svojimi sredstvi, kot lastnik, tudi 
obnovila. Računamo, da bo približno enak znesek potreben tudi 
za obnovo in potem bo na primerni lokaciji status službe, ki za-
pušča Policijsko postajo Tržič dolgoročno tudi rešen.«

tem je potrebno tudi povedati, da se na Ljubelju do zapolnitve 
še vedno lahko parkira na zemljiščih drugih lastnikov, ki še niso 
opremljena s parkomatom. V skladu z odlokom in zakonom pa 
so znane tudi oprostitve, da so parkirnine oproščene intervent-
ne službe državnih in občinskih organov,« je še povedal župan 
Sajovic.

UREJANJE POGORIŠČA STARE STRAŽNICE V  
MEDVODJU
»Na Občini Tržič smo zadovoljni, da se končno ureja tudi po-
gorišče, pred leti v požaru prizadete, stare stražnice v Medvod-
ju,« z zadovoljstvom pojasnjuje župan Sajovic in dodaja: »Njeno 
lastništvo sicer še ni dokončno urejeno. Ta trenutek je lastnik in 
upravljalec Ministrstvo za obrambo. Veseli pa smo, da se sedaj 
pogorišče sanira, pospravlja in da se bo nad ostankom objekta 
zgradila tudi začasna streha.«

Novi prostori za Gorsko reševalno službo Tržič (FOTO: arhiv Občine Tržič).

NA PLATOJU LJUBELJ IN NAD GORENJSKO PLAŽO PO 
NOVEM PLAČLJIVO PARKIRANJE
Občina Tržič je konec leta 2019 na svojem parkirišču na plato-
ju Ljubelj in na parkirišču za kamperje in osebna vozila nad Go-
renjsko plažo postavila parkomat. »Odločili smo se za postopen 
prehod na plačevanje, do sedaj sta bila parkirišče in parkomat v 
praktično poskusnem obratovanju, v naslednjih dneh in tednih 
pa bomo tam poostrili nadzor s službo Medobčinskega inšpek-
torata in redarstva v Kranju,« pojasnjuje župan Sajovic in do-
daja: »Dejstvo je, da je Občina Tržič imela kar znatne stroške s 
pluženjem, vzdrževanjem, košnjo, pospravljanjem in urejanjem 
lastniških razmerij na parkirišču. Naj spomnimo, da iz tega par-
kirišča odvažamo tudi odpadke, kar ni zastonj.«

Občina Tržič je v preteklosti na tej priljubljeni točki postavila tudi 
klopi in mize za počitek. »Kot županu se mi zdi prav, da vsi tisti, 
ki so uporabniki nekaj prispevajo, cene za uporabo pa so relativno 
nizke,« je jasen župan Sajovic. Občina Tržič bo v naslednjih me-
secih uvedla tudi možnost nakupa letne karte za omenjeno par-
kirišče na Ljubelju, ki bo finančno ugodno in dostopno vsem. »Ob 

Gre za pomembno križišče turističnih, kolesarskih in rekreativ-
nih poti. Nenazadnje pa tudi izgled na pogorišču zagotovo ni bil v 
ponos lastnikom kot tudi ne turistični podobi občine. »Pričaku-
jemo, da se lastništvo oz. nerešene denacionalizacijske zadeve na 
tem območju med državo in zasebnimi lastniki čim prej uredijo, 
kajti lokacijo vidimo kot potencialno zelo zanimivo in atraktivno 
za izboljšanje in nadgradnjo turistične ponudbe v Občini Tržič,« 
še dodaja župan Sajovic.

IZPLAČILO SREDSTEV KOT POMOČ PRI ODPRAVI ŠKODE 
NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH PO UJMI V LETU 2018
Ujma, ki je del občine Tržič prizadela konec leta 2018, je poleg 
škode na cestah in vodotokih močno poškodovala tudi kmetij-
ska zemljišča. Za pomoč pri odpravi te škode je Občina Tržič v 
začetku meseca novembra 2019 objavila »Javni razpis za dode-
ljevanje sredstev kot pomoč za nadomestilo škode na kmetijskih 
zemljiščih po ujmi v oktobru 2018«, na katerega so se lahko pri-
javili vsi, ki so po ujmi prijavili škodo in je bila evidentirana v sis-
temu za ocenjevanje škode Ajda. 

Na razpis se je prijavilo 33 upravičenih oškodovancev, od tega 
štirinajst iz Loma, dvanajst iz Grahovš, eden iz Slapa, štirje iz 
Doline in dva iz Čadovelj.

Pogorišče stare stražnice v Medvodju (FOTO: arhiv Občine Tržič).
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spremljamo, poročamo

Po pravnomočnosti vseh odločb in podpisu pogodb je Občina Tr-
žič oškodovancem v ta namen konec leta 2019 izplačala skupno 
19.529,46 EUR.

AKTIVNOSTI SPREJEMNE PISARNE NA OBČINI TRŽIČ 
Zaposlene v sprejemni pisarni na Občini Tržič se vsak dan trudijo, 
da vas, občanke in občane, usmerijo in vam pomagajo. V sprejem-
ni pisarni se z odprto in prijazno komunikacijo strankam vedno 

Navijači na Rogli spodbujali Žana Koširja
PETRA HLADNIK, FOTO: PETRA HLADNIK

V soboto, 18. januarja, so se najboljši deskarji na snegu v paralel-
nih disciplinah borili za najvišja mesta na tekmi svetovnega po-
kala v paralelnem veleslalomu. Ob podpori Občine Tržič se je tja 
odpravil tudi poln avtobus zvestih navijačev Žana Koširja. 

Žan je kvalifikacije začel na modri progi, kjer je dosegel odličen 
5. čas, v drugi vožnji, na rdeči progi, je postavil 11. čas, kar pa žal 

ni zadoščalo za uvrstitev v izločilne boje. Tekmo je tako končal na 
končnem 20. mestu. 

Do konca sezone deskarje v alpskih disciplinah čakajo še 3 pa-
ralelni slalomi, 4 veleslalomi in 3 ekipne preizkušnje na šestih 
prizoriščih, prav na vseh pa naj bodo Žanu v spodbudo tudi pozi-
tivne misli in stisnjene pesti iz domačega Tržiča.   

želi pomagati, hkrati pa nuditi administrativno pomoč vsem ura-
dom na Občini. Vodi se tudi tekoča in stalna zbirka dokumentar-
nega gradiva in je prostor, kjer se hranijo rešene zadeve.

V letošnjem letu smo začeli s postopkom izločanja in uničenja 
dokumentarnega gradiva, kateremu so potekli roki hrambe v 
skladu s potrjenimi Strokovnimi navodili iz leta 2017 ter potr-
jenim seznamom pristojnega arhiva. Z začetkom letošnjega leta 
smo na Uradu za splošne zadeve pridobili novo strokovno-teh-
nično pomoč.

Plesni Studio Špela spet odlično v novo sezono
ŠPELA MANDELC, FOTO: ARHIV PLESNEGA STUDIA ŠPELA

Za nami je že prvi pokalni turnir (Ljubljana), kjer smo si med 
močno konkurenco priplesali kar nekaj odličnih rezultatov.

1. mesto Rika Dolžan Hiphop solo mladinke in Hiphop Battle

2. mesto mala otroška skupina THE BEST

2. mesto Žan Zupan Hiphop solo člani

3. mesto Kaja Kalan Andolšek in Nina Petrušič pari mladinci

5. mesto Maša Colja street solo mladinke in HH Battle

6. mesto Bor Radovančevič Hiphop solo člani

Čestitke tudi ostalim tekmovalcem za odlične rezultate.

Še vedno pa vabimo vse ljubitelje plesnih tečajev in športnih vadb, 
da se nam pridružite in v tej sezoni migate z nami. Urnike in pro-
grame najdete na naši spletni strani www.plesnistudiospela.si.
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Srečanje starejših vaščanov Podljubelja
JANA ANZELJC, FOTO: MAJA AHAČIČ

Tudi letos je Krajevna organizacija RK Podljubelj, pod vodstvom 
nove predsednice Jane Anzeljc, organizirala srečanje krajanov, 
starih nad 70 let. Zbrali smo se 11. 12. 2019. Druženja se je ude-
ležilo 65 starostnikov.

Podžupan Dušan Bodlaj je kot predstavnik Občine Tržič poz-
dravil prisotne, v imenu Krajevne skupnosti Podljubelj pa Joži 
Meglič. Noelle Kavčič se je srečanja udeležila kot predstavnica 
RK Tržič.

Sodelovali so učenci, učenke in učiteljice Podružnične šole Pod-
ljubelj. Vsem udeležencem so podarili ročno izdelan obesek, 
potem pa so zaigrali igrico Snežak in zapeli nekaj pesmic. Za-
ploskali smo jim, saj so vse zelo lepo in z navdušenjem predsta-
vili. Nekaj izvirnih pesmi so zapeli in zaigrali tudi Fantje s treh 
bregov. Ob dobrem programu je čas hitro minil in gospa Marje-
ta s sodelavci Firb`c okna nam je pripravila okusno malico. Za 
piškote in pijačo so poskrbele prostovoljke. Malo smo še pose-
deli, kakšno pametno rekli, se malo nasmejali, potem pa smo 

se poslovili z upanjem, da se prihodnje leto zopet srečamo. Do 
takrat pa vsem skupaj: »Hvala!«

Demenca, naš vsakdan
MANCA BERNIK

Vabimo vas, da se pridružite SKUPINI ZA SAMOPOMOČ SVOJCEV,
ki v domačem okolju skrbijo za svojca z demenco in svojcem sta-
novalcev Doma Petra Uzarja, ki se srečujejo z demenco. Srečanja 
bodo potekala vsako prvo sredo v mesecu ob 15. uri v Uzarjevi 
sobi Doma Petra Uzarja Tržič.

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ omogoča svojcem obolelih z demen-
co izmenjavo izkušenj in iskanje rešitev na drugačen način ter 
pomoč kako sebi in obolelemu z demenco zagotoviti kvalitetno 
življenje v domačem okolju. Na srečanjih svojci pridobijo infor
macije in znanje za načrtovanje lažje prihodnosti ob osebi z de
menco ter razbremenjevanje pri osebnih stiskah.

Skupaj lahko pripomoremo k temu, da bo sobivanje z osebo z demenco 
prijetno in manj stresno. Skupino za samopomoč svojcev, ki v domačem 
okolju skrbijo za svojca z demenco, vodi Manca Bernik, dipl. delovna 
terapevtka. Podrobne informacije lahko dobite na telefonski številki  
030 600 158.

VSAK PONEDELJEK OD 11.00 DO 11.45 VAJE ZA SPOMIN 
IN KONCENTRACIJO (SREDNJE TEŽKE VAJE)
VSAK TOREK OD 11.00 DO 11.45 VAJE ZA SPOMIN IN 
KONCENTRACIJO (ZELO TEŽKE VAJE)
6. 2. ob 15.30 – kulturna prireditev ob Prešernovem  
dnevu.

Erasmus ni »mus«, je plus
KRISTINA ZUPAN, FOTO: KRISTINA ZUPAN

Ljudska univerza Tržič je v prejšnjem letu praznovala 60 let 
obstoja in  kljub svoji majhnosti se vztrajno drži na pestrem trgu 
izobraževalne ponudbe. Zadnjih 15 let pa je naše delovanje vedno 
bolj projektno, zato je povezovanje in sodelovanje z organizaci-
jami za lokalni, regionalni, državni in evropski ravni ključnega 
pomena za uspešno delovanje in obstoj.

V leto 2020 smo tako vstopili s kar dvema novima dvoletnima  
Erasmus+ projektoma, kar je za najmanjšo ljudsko univerzo v Slo-
veniji izjemnega pomena. Erasmus+  je program na področju izo-
braževanja in usposabljanja, ki podpira mobilnost posameznikov, 
omogoča pa tudi mednarodna partnerstva med različnimi organi-
zacijami z namenom modernizacije področja izobraževanja. Zato 
se, polni pričakovanj, pripravljamo na prve sestanke v februarju 
in marcu, ko se bomo partnerji obeh projektov prvič srečali. V prvi 
projekt EDU+ smo vključene države iz Poljske, Španije in Slove-
nije. Glavni cilj projekta pa je razvijanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc, ki jih potrebujemo za kakovostno opravljanje dela in 
osebni razvoj v stalno razvijajoči se družbi. 

Drugi projekt z naslovom Global ageing: a triumph and a chal-

lenge (GLO.AGE) pa združuje kar 8 partnerjev, in sicer iz Španije, 
Grčije, Turčije, Švedske, Slovenije, trije partnerji pa so iz Italije, 
vključno s koordinatorjem projekta. Namen projekta je dvigniti 
in spodbuditi aktivno udeležbo starejših v izobraževanju in jih 
motivirati, da se vključijo v izobraževalne programe o zdravem, 
kvalitetnem in aktivnem staranju. 

Veselimo se obeh novih evropskih projektov, saj bosta v organi-
zacijo prinesla pozitivne učinke, nove didaktične izkušnje, stro-
kovno izpopolnjevanje, nova prijateljstva in znanja. Pomembno 
pa je tudi to, da bodo naši evropski partnerji spoznali Slovenijo 
in Tržič.
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Hmeljska princesa zasijala ob 40-letnici pevskega delovanja
ANDREJA MEGLIČ, FOTO: BORUT WEBER

Zadnji dan v novembru 2019 je KD Ignacij Hladnik Tržič na odru 
Kulturnega centra Tržič premierno uprizorilo opereto Hmeljska 
princesa skladatelja Radovana Gobca. Prvo ponovitev so si gle-
dalci lahko ogledali 1.12.2019, drugo pa 11.1.2020. Vse tri izvedbe 
pa so napolnile  dvorano Kulturnega centra. 

Opereto smo pod taktirko Tomaža Megliča uprizorili ob 40-let-
nici delovanja Mešanega pevskega zbora Ignacij Hladnik. Pose-
ben izziv nam pevcem je bila ponovno igra in odlična režiserka 
Nana Peharc je v nas znala prebuditi igralsko žilico. Seveda smo 
ob tem potrebovali kar nekaj vaj in spodbude, da smo začutili po-
samezne like. Še enkrat  se je pokazalo, da smo dihali za skupni 

cilj, začutili ekipni duh in s tem opereto pripeljali do izvedbe, ki 
so si jo v Tržiču lahko ogledali številni navdušeni gledalci. 

Hmeljska princesa nas je navdihnila zaradi lepe glasbe in roman-
tične zgodbe. V Tržiču je bila v »Našem domu« na Skali uprizor-
jena pred petinšestdesetimi leti in je zato del tržiške polpretekle 
zgodovine ter kulturne dediščine. Zelo pa smo ponosni, da smo 
ob našem jubileju lahko tudi mi postali del nje.

Zato hvala Vam, draga publika, za tako številčen obisk vseh treh 
predstav. Hvala za vse pohvale, čestitke in aplavze, ki so za nas 
neprecenljiva nagrada in vzpodbuda za nadaljnje delo. 

KONCERT T.M.S. Crew
MAJA TEKAVEC, FOTO: JOŠT BELHAR

“Kaj ti bo zlato, če nikol dost ne svet se?
Začaran krog, mene odpele zvok,
sprehod v naravo, kjer sem živu kot otrok ...” 
[Dušanka]

V soboto, 18. januarja, so prostore kavarne PLATZ v Tržiču s svo-
jimi novimi potencialnimi hiti in zvesto publiko, po enoletni pav-
zi od odra, zapolnili člani skupine T.M.S. Crew. 

V prvem delu nastopa so se že poznanim članom; vokalistoma 
Luku Leglerii in Joštu Urbancu (Joe-Joe), Teu Peternelju in Nejcu 
Peharcu (Peho) na kitari, Simonu Robleku (Sine) na basu, Toma-
žu Elerju (Tomi) na bobnih in Maruši Eler na flavti pridružila še 
dva nova člana, vokalistka Leila Aleksandra Jelić in Simon Šenk 
na trobenti. Na nekaj novih pesmih je svoj vokalni rockovsko - 
bluesovski pečat dodal še Miha Zore.

 Dinamična vokalista Luka in Joe - Joe sta, kljub malemu odru, 
na domačih tleh dvignila vzdušje že s prvo pesmijo »Stand up«, 
ki napoveduje izid druge plošče. Publika se je pridružila tudi pri 
manj poznanih refrenih, s katerimi je skupina počasi razkrivala 
novi material. Razveselili so se tudi že (po)znanih pesmi »Ker se 
cenim« in »Dušanka«.

Po premoru je sinergija v prostoru zazibala domačo publiko v 
skupne ritme s pesmimi s prvega albuma »Kdo miži«, ki je od leta 
2013 postregel s spevnimi, hudomušnimi in družbeno - kritič-
nimi sporočili  kot so: »Moj krog«, »Naumi«, »Kdo miži«, »Kva 
hočte od nas«, nenazadnje »Pad u feeling not«, idr.

Pod vtisi prijetnega večera v domačem okolju vabijo v ljubljansko 
Cvetličarno, na dogodek AntiValentinovo, kjer bodo oder zasedli 
13. februarja.
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Pretnarjevo leto 
MARINKA KENK-TOMAZIN

Knjižnica neguje spomin na dr. Toneta Pretnarja, rojaka, filologa, 
raziskovalca verzologa, profesorja, prevajalca, po katerem nosi 
ime od leta 1993. Avgusta 2020 bi dr. Tone Pretnar praznoval 75 
let. Občane Tržiča, obiskovalce knjižnice, člane ljubiteljskih kul-
turnih društev … pozivamo, da se naučijo na pamet (vsaj) eno To-
netovo oktavo iz prelepe monografije Tržiča V sotočju Bistrice in 
Mošenika - Tržič v 100 slikah in 100 oktavah. Pripovedovali (si) 

jih bomo vse leto. Morda bodo 
člani  Foto kluba Tržič videli 
izziv, da  prispevajo nove fo-
tografije k oktavam, 28 let mi-
neva od prejšnjih. Leto 2020 
razglašamo za »Pretnarjevo 
leto«.

Obiski knjižničarke Martine v tržiških vrtcih
MARTINA KLEMENČIČ

Knjižničarji se dobro zavedamo, da je srečanje s knjigo in pisano 
besedo ter lepimi ilustracijami že v najzgodnejšem obdobju ot-
roka zelo pomembno. Prav tako se tega zavedajo tudi vzgojitelji-
ce v tržiških vrtcih, zato vsak mesec knjižničarka obišče njihove 
skupine. Na izbrano temo pripravi pravljico, igrico, s seboj vedno  
prinese cel kup knjig, ki jih otroci z zanimanjem pregledujejo in 
listajo. 

V decembru se je knjižničarka Martina prelevila v Božička in 
obis kala 20 skupin. Ko je najmlajšim pripovedovala pravljico o 
tem, kako je Božiček dobil v dar dudo, je tudi marsikateri otrok 
prinesel svojo dudo Božičku. V februarju bo knjižničarka zavrte-
la čas nazaj in se preoblekla v Franceta Prešerna. V obleki in s 
poezijo bo otrokom približala življenje in delo našega največjega 
slovenskega pesnika, kateremu bo posvečen cel mesec februar.

Izdaja publikacij v občini Tržič 
VALERIJA RANT-TIŠLER

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja opažamo porast novo izdanih 
publikacij v občini Tržič.

Vse, ki se s tem srečujete prvič, želimo spomniti, da je vsak, ki 
izda publikacijo, dolžan 4 izvode posredovati v NUK. »Zavezanec 
za obvezni izvod publikacij je vsaka pravna ali fizična oseba, ki 
izdaja publikacije – založnik, izdajatelj, distributer, samozalož-
nik.« (NUK) Več o tem si lahko preberete na: https://www.nuk.
uni-lj.si/informacije/obvezni-izvod-fizicni-nosilci-zapisa

Ob tem vas prosimo, da tri izvode prinesete v knjižnico, kjer 
bomo enega shranili v DEPO, druga dva pa bosta na voljo za iz-
posojo. S tem bo vaše gradivo trajno hranjeno in hkrati na voljo 
širšemu krogu bralcev.

Knjižnica je namreč dolžna, da zbira, obdeluje in hrani do-
moznansko gradivo. Domoznansko gradivo vključuje knjižnič-
no gradivo, ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih kriterijev, ki 
se navezujejo na območje, ki ga knjižnica s svojo domoznansko 
dejavnostjo pokriva:

1. gradivo se po svoji vsebini nanaša na to območje – Tržič, 

2. avtor gradiva je živel in deloval oziroma živi in deluje na tem 
območju ali iz njega izhaja,

3. gradivo je nastalo na tem območju, torej je bilo na tem 
območ ju napisano, natisnjeno ali razmnoženo oziroma zalo-
ženo.

BREZPLAČNO ČLANSTVO V KNJIŽNICI IN KNJIGA NA 
DOM 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič obvešča, da je članstvo v 
knjižnici, za starejše nad 75 let brezplačno. Vabimo vas k vpisu.

Ob tej priložnosti naj Vas spomnimo, da je v knjižnici že nekaj let 
na voljo brezplačna storitev  HALO, KNJIGA.  V okviru te storitve 
Vam knjige po predhodnem naročilu dostavimo na dom, pridemo 
pa jih tudi iskat. Če bi želeli brati, pa ne morete do nas, nas pokli-
čite na telefon 04 592 38 83 in dogovorili se bomo za obisk.

Domoznanstvo, digitalizirani drobižki iz Tržiča 
EVA MARŠIČ

Do sedaj zbrano gradivo tržiških organizacij in ustanov, drobni 
tisk (vabila, obvestila, (s)poročila, brošure) smo digitalizirali in 
gradivo objavili na naši spletni strani. Verjamemo, da  bo (enkrat) 
to gradivo zanimivo za marsikoga. Spletna povezava do digitali-
ziranega in objavljenega gradiva je http://knjiznica-trzic.splet.
arnes.si/drobizki-iz-trzica/ Tu je digitalizirano gradivo razstav v 
Atriju, Centra za socialno delo, Doma Petra Uzarja, Društva diabe-
tikov, Društva invalidov, Društva upokojencev, Folklorne skupine 

Karavanke, prostovoljnih gasilskih društev, Glasbene šole, JSKD 
in ZKO, kulturnih društev in skupin, Kurnikove hiše, Ljudske uni-
verze, Minfosa, planinskih društev, Rdečega križa, športnih druš-
tev, šol in vrtcev, Tržiškega muzeja in domače knjižnice.

Če se ne najdete na tem mestu oziroma imate več gradiva, pridite, 
prinesite in ohranili ga bomo. Vse šteje: izdane knjige, brošure, 
vabila, programi, ipd. Zbrano ostane! Ohranjevalci smo vsi.
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Izobraževanje DIGITALNO = REALNO = NORMALNO 
EVA MARŠIČ

Pod skupnim imenom Digitalno = realno 
= normalno bomo v mesecu februarju in 
marcu imeli izobraževanje o uporabi pa-
metnega telefona in pametne tablice za 
preprosto komuniciranje z vašo družino 
in prijatelji brez nepotrebnih stroškov in 
še mnogo več. Potekalo bo v več sklopih, 
cilj izobraževanja pa je sposobnost upo-

rabljati mobilne aplikacije, kot so trgovina  
Google Play, komunikacijske aplikaci-
je Viber, Facebook Messenger, aplikaci-
je Gmail, koledar, Youtube, sposobnost 
uporabljanja fotoaparata in videokamere, 
urejanje fotografij in razumevanje ostalih 
aplikacij, ki jih pametni telefon ali tabli-
ca ponujata. Prvo srečanje bo v knjižni-

Branje s Kobijem
ALEŠ AHČIN 

V lanskem oktobru smo v Knjižnici  
dr. Toneta Pretnarja Tržič zasnovali pro-
jekt, blagovno znamko Digitalno = realno 
= normalno. Celodnevni dogodek nas je 
seznanil tudi z aplikacijo Kobi (razvila sta 
ga Creative Solutions  in Infotude).

Kobi je pripomoček za učenje branja, na-
menjen otrokom z disleksijo in drugimi 
pridruženimi boleznimi oziroma motnja-
mi, kot je na primer skotopični sindrom. 
Seveda je Kobi v pomoč pri branju vsem, 
ki imajo kakršnekoli težave s členjenjem 
besed. Aplikacija Kobi omogoča večje ve-
likosti črk in večji razmik med vrsticami, 
obarva črke z različnimi barvami. Raz-
lično obarva tudi samoglasnike ter črke 
kot so M, N, P, R, S, Š itd. Vsak uporabnik 
aplikacije Kobi si prilagoditve, kot so bar-
ve črk, velikost črk in razmik med vrsti-
cami nastavi sam, glede na težave, ki jih 

Druženje z Nikolo Teslo
ŠPELA JERALA, FOTO: ALEŠ AHČIN

V torek, 14. januarja 2020, nas je na 
predstavitvi izjemnega založniškega, 
znanstvenega in kulturnega dela z naslo-
vom Problem povečevanja človeške ener-
gije prevajalec in avtor spremne študije 
Tibor Hrs Pandur seznanil s Teslinimi te-
meljnimi idejami in eksperimenti. Znanst-
veni esej, ki je bil tokrat prvič preveden v 
slovenski jezik in ga je Nikola Tesla obja-
vil leta 1900 v Century Magazin velja za 
osrednji spis v njegovem opusu. Pandur 
pa se je z njim tako ali drugače ukvarjal 
deset let, tako s prevodom kot z obsežno 
spremno študijo. Večer je bil namenjen 
širšemu in strokovnemu poslušalstvu, da 
obstaja zanimanje za tovrstne teme pa je 
dokazala polna dvorana (pretežno moš-
kih) obiskovalcev.

ima pri branju. Veliko pomoč pri branju z 
aplikacijo Kobi zagotovi bralni okvirček, ki 
osvetli samo delček besedila, na katerega 
bralec kaže s prstom, ostali del besedila je 
zatemnjen. Tako bralec ohranja osredoto-
čenost na tisti del besedila, ki je osvetljen 
in ga v danem trenutku bere. 

Branja s Kobijem se je v knjižnici udele-
žilo že kar lepo število otrok. Napredek 
pri branju je opazen in precejšen. Otrok 
z disleksijo in skotopičnim sindromom 
je pri branju s pomočjo večjega razmika 
med vrsticami, različno obarvanimi črka-
mi in bralnim okvirčkom (vse to omogoča 
aplikacija Kobi), postal bolj  osredotočen, 
osredotočenost lahko ohranja dalj časa, 
bere hitreje, bolj tekoče in bere več. 

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja beremo s 
Kobijem vsako sredo ob 17h. Če bo izkaza-
na potreba, gremo z njim tudi v šole.

ci v sredo, 12. 2. 2020, ob 10. uri. Vabljeni  
vsi, ki jih to zanima, zlasti pa upokojenci. 
Izobraževanje je brezplačno. Urnik izo-
braževanj je objavljen (tudi) v koledarju 
prireditev na zadnjih straneh Tržičana. 
Predhodne prijave sprejemamo v knjižnici 
na telefon 04 592 38 83. Pridružite se nam!
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David Ahačič: »Kultura nima določene finančne 
vrednosti, a to ne pomeni, da ni nič vredna.«
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV DAVIDA AHAČIČA

Ob prihajajočem kulturnem prazni-
ku smo se pogovarjali s predsednikom 
Zveze kulturnih organizacij Tržič in 
članom KD Kruh Križe Davidom Ahači-
čem.

Po izobrazbi si magister teologije, si
cer pa zaposlen v …
Založbi Družina, ki že od leta 1952 iz-
daja tednik z istim imenom, izdajamo 
pa tudi več revij in imamo trden knjižni 
program. Sam sem zaposlen v knjižnem 
uredništvu. Čeprav je naša založba v 
cerkveni lasti, se ne ukvarjamo samo z 
verskimi temami. Kljub temu pa lahko 
rečem, da imam srečo, da je moje delo 
povezano tudi s tem, kar sem študiral, 
kar danes sploh ni samoumevno.

Kdaj si začutil, da te privlači igranje?
Kolikor se spominjam, sem nastopal že 
v zgodnjih šolskih letih. Verjetno so me 
vključevali tudi zaradi močnega in raz-
ločnega glasu, ki se je razvijal ob glas-
nem branju doma. Proti koncu osnovne 
šole smo tako pripravili že nekaj pravih 
predstav, resneje pa sem se gledališke-
ga ustvarjanja lotil ob ustanovitvi gle-
dališke skupine v KD Kruh Križe leta 
2003 ter kasneje ob vključitvi v Mladin-
sko gledališče Tržič.

Med drugim si šteješ v čast Čufarjevo 
nagrado, ki je bila potrditev za tvoje 
delo in prav gotovo motivacija za na
prej. Koliko je v kulturi prostora za 
»boemskost« in koliko je trdega dela?

Čufarjevo nagrado podeljuje strokov-
na komisija na tradicionalnem sreča-
nju ljubiteljskih gledaliških skupin iz 
domovine iz zamejstva na Jesenicah 
in ima vsekakor posebno težo. Še po-
membnejša od nagrade pa so bila vabila 
k sodelovanju v drugih ansamblih, tudi 
s takratno predsednico strokovne ko-
misije še sodelujem. V kulturi je enako 
kot v vsaki vrsti ustvarjalnosti: stalna 
napetost med svobodo, domišljijo in 
redom ter pravili. Kakovostne stvaritve 
in napredek omogočajo le nenehno ra-
ziskovanje, učenje, vaja In navdušenje, 
seveda.

Za kaj si prizadeva Zveza kulturnih or
ganizacij Tržič?
Leta 1962 so tudi tedanja tržiška kul-
turna društva ustanovila Zvezo, krovno 
organizacijo, ki je nekakšen vezni člen 
med društvi in državno Zvezo kulturnih 
društev Slovenije, lokalnimi in držav-
nimi oblastmi ter širšo javnostjo. Med 
naše osrednje naloge sodijo spodbujanje 
kulturne ustvarjalnosti, povezovanje 
društev in odzivnost na njihove potre-
be, nudenje strokovne pomoči, zasto-
panje interesov društev v javnosti pa 
tudi koordinacija skupnih projektov in 
sodelovanje z Območno izpostavo JSKD. 
Predstavniki Zveze sodelujemo tudi pri 
izvedbi občinskega razpisa za sofinan-
ciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
Veseli me, da naša občinska politika 
prepoznava vlogo kulturnih društev, v 

katerih deluje prek 700 občanov, in nam 
s tem razpisom odločilno pomaga pri 
delovanju. Vsekakor si želim, da bomo 
tak način vzajemnega sodelovanja oh-
ranili tudi v bodoče.

Kakšno je delo predsednika Zveze kul
turnih organizacij Tržič?
Predsednik, skupaj z izvršnim odborom, 
skrbi za uresničevanje programskih ci-
ljev. Torej bedi nad našimi projekti in 
Zvezo predstavlja v javnosti. Najvidnej-
ši del nalog pa je bolj »protokolarne« 
narave, z obiski prireditev, nagovori, 
podelitvami priznanj.

Zakaj sploh potrebujemo kulturo, 
umetnost?
Beseda kultura izhaja iz latinščine in je 
v tesni zvezi – s poljedelstvom. Zato še 
danes govorimo tudi o kulturnih rastli-
nah. »Kulturno« je torej vse, kar človek 
»obdeluje« s svojimi močmi, znanjem 
in domišljijo, vse, kar neguje, vzgaja 
in za kar skrbi, ker verjame, da bo tako 
na koncu dobil bogatejši sad. Kulturno 
je vse, zaradi česar je človeško življenje 
lepše in dragocenejše. Zato kultura niso 
samo umetniške dejavnosti, pač pa vse 
človeške dejavnosti – še zlasti med-
osebni odnosi.
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S katerimi problemi se srečuješ pri 
delu?
Včasih me zmoti, da smo ljubiteljski 
ustvarjalci za koga manj vredni, v dobe-
sednem pomenu. Zanimivo, nihče nam 
ne očita, da smo pri delu slabši od pro-
fesionalcev, kljub temu pa mnogi priča-
kujejo, da je naš trud cenejši, če ne kar 
zastonj. Seveda nihče od tržiških ljubi-
teljev ne dobiva mastnih honorarjev, a 
vsak projekt zahteva določene stroške.

Vse prepogosto je prepričanje, da je 
kultura nekaj nepotrebnega, da umet
niki le 'guncajo afne'. Kljub skrom
ni finančni podpori delajo velike reči. 
Tudi v Tržiču. 
Seveda, številni ljubitelji so resnič-
ni mojstri. Ob rednih službah in dru-
žinskih obveznostih žrtvujejo ogrom-
no prostega časa za izobraževanje in 
ustvarjanje, ker imajo to dejavnost 
in svoje so ustvarjalce preprosto radi. 
Zelo zgovorne so zgodbe prejemnikov 
Kurnikovih plaket, ki jih naša Zveza že 
skoraj pol stoletja podeljuje najvidnej-
šim domačim kulturnikom. Za minulo 
sezono so plakete prejeli Janja Meglič, 
učiteljica in zborovodkinja iz Podruž-
nične šole Lom pod Storžičem, ki se je 
s svojimi Katarincami uvrstila na med-
narodno pevsko tekmovanje v Moskvi; 
Danica Meglič, garderoberka Folklorne 
skupine Karavanke, ki je prejela edino 
(!) posebno pohvalo državne strokov-
ne komisije za kostumografijo in MePZ 
Ignacij Hladnik z zborovodjem Toma-
žem Megličem, ki je v štiridesetih letih 
delovanja iz cerkvenega zbora zrastel 

v najbolj prepoznaven tržiški glasbeni 
sestav. V Tržiču je torej še veliko ljudi, 
ki gojijo svoje navdušenje in nam iz leta 
v leto ponujajo kaj novega in kaj lepega.

Zdi se, da se generacije, ki prihajajo, ne 
zanimajo za korenine, kulturno dediš
čino. Kakšne so tvoje izkušnje? Nas je 
lahko vsaj malce strah?
Če nas je strah zaradi mlajših genera-
cij, pomeni, da smo mi, odrasli, nare-
dili kakšno napako in jim nismo znali 
prenesti našega navdušenja. Tu pa je že 
drugo vprašanje – ali smo sami sploh 
navdušeni? Linhart je to odlično izrazil 
v spodbudi: »Eden drug'mu ogenj daj-
mo!« Kultura nima določene finanč-
ne vrednosti, a to ne pomeni, da ni nič 
vredna: vrednost branja in umetniške 
besede, plesanja, petja, igranja, risanja 
itd. si določi vsak sam.

Mnogi pravijo, da Slovenci po svetu 
bolj cenijo slovensko kulturo in izroči

lo kot to počnemo doma. Kaj meniš ti?
Zdi se, da podobno velja tudi za števil-
ne druge reči, namreč da bolj cenimo 
tuje od domačega. A izkušnja kaže, da 
se ob posebnih priložnostih, v zaljub-
ljenosti, v bolečini, ob praznovanju še 
vedno vračamo k domačim zakladom. 
Božično praznovanje ne mine brez po-
tice po starem babičinem receptu, šol-
ska proslava ob državnem prazniku pa 
ne brez kakšnega Cankarjevega ali Pre-
šernovega premisleka. Res pa je, da se 
pri spoznavanju slovenske kulture ne 
bi smeli zadovoljiti s tistim, kar so nam 
povedali v šoli …

Kaj priporočaš za obisk 8. februarja?
Najprej dolg sprehod, da si zbistrite 
glavo. Potem pa si jo spet napolnite s 
čim lepim – pesmijo, knjigo, pogovo-
rom, filmom, predstavo … Izbira je pes-
tra – in povsem vaša.

David Ahačič s prejemniki Kurnikovih plaket 3. decembra 2019: (od leve) Janja Meglič, Danica Meglič, Tomaž Meglič.
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Načrtujete prenovo stavbe? Ne pozabite na spodbude!
STAŠ KOS, UNI. DIPL. INŽ. STR., LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE

Estetski izgled, nižji stroški ogrevanja, po-
večanje kvalitete bivanja in skrb za okolje 
je le nekaj razlogov, zakaj se odločiti za 
prenovo stavbe. Energetska prenova stav-
be pomeni izvedbo ukrepov za zmanjšanje 
porabe energije in vpeljavo učinkovitih 
sistemov za proizvodnjo energije.

Slovenski okoljski sklad (Ekosklad) tudi 
v naslednjem letu razpisuje nepovratna 
sredstva in kredite za ukrepe, ki so veza-
ni na energetsko prenovo stavb. Ti ukrepi 
so vezani na ovoj stavbe (zamenjava oken 
in zunanjih vrat, izolacija fasade, strehe, 
stropa, tal), zamenjavo ogrevalnega sis-
tema (kotli, toplotne postaje, toplotne čr-
palke, sončni kolektorji) in vgradnjo pre-
zračevalnega sistema. 

Priznani stroški naložbe

Priznani stroški naložbe so tisti stroški, ki 
so smiselno povezani z izvedenim ukrepom. 
Pri izolaciji fasade je tako upravičen strošek 
tudi nakup novih okenskih polic, saj so le te 
potrebne zaradi povečanja debeline fasa-
de. Pri tem je potrebno paziti, da ima vsak 
ukrep določena pravila, ki jih je potrebno 
upoštevati pri izvedbi, če želimo pridobiti 
subvencijo. Pri zamenjavi oken je na primer 
potrebno paziti, da so le ta z lesenimi okvir-
ji, da so vgrajena po RAL smernicah ipd.

Višina subvencije je odvisna od števila in 
vrste ukrepa

Z vgradnjo toplotne črpalke tipa zrak/voda 
je maksimalna višina subvencije omejena 
na 2.500 €, z vgradnjo toplotne črpalke tipa 
voda/voda ali zemlja/voda pa na 4.000 €.

Višina subvencije je odvisna od števi-
la ukrepov. Spodbuda za vgradnjo ener-
getsko učinkovitih lesenih oken znaša do  
20 % priznanih stroškov naložbe, enako 
velja za izolacijo fasade in strehe. V kolikor 
pa bi izvedli najmanj 3 ukrepe se spodbuda 
za vse tri poviša, tako da skupna spodbu-
da znaša do 30 % priznanih stroškov na-
ložbe. Kaj pa če bi izvedli le dva ukrepa? 
Smiselno je preračunati, kakšen finančen 
vložek bi prinesla na primer vgradnja pre-
zračevalnega sistema napram povečani 
subvenciji. Prav lahko se namreč zgodi, da 
bi tretji ukrep dobili praktično »zastonj«, 
saj je povečanje spodbude višje kot zne-
sek izvedbe tretjega ukrepa. Če na primer 
predpostavimo, da strošek izolacije fa-
sade in zamenjave oken znaša 25.000 €,  
20 % spodbuda tako znaša 5.000 €. V kolikor 
bi tako izvedli tri ukrepe, bi bila spodbuda  
30 % oziroma 7.500 €, kar pomeni poveča-
nje spodbude za 2.500 €. S temi sredstvi pa 
je že možna na primer vgradnja lokalnega 
prezračevalnega sistema ali izolacija stro-

pa na podstrešju. To pomeni, da bi tretji 
ukrep dobili praktično brezplačno. Enako 
velja za ostale ukrepe, ki niso tako stroš-
kovno zahtevni.

Do 100 % subvencije za zamenjavo kuril
nih naprav za socialno ogrožene

V kolikor v času oddaje vloge prejemate 
socialno pomoč, ste lahko upravičeni do 
brezplačne menjave stare kurilne naprave 
z novo kurilno napravo na lesno biomaso. 
Priznani stroški vključujejo tako nakup 
nove kurilno naprave kot tudi nakup na-
prave za lokalno ogrevanje prostora (lon-
čene peči, štedilnik ipd.)

Do 50% subvencije za celovito energet
sko prenovo stavbe

V kolikor se odločate za celovito energet-
sko prenovo stavbe, lahko pridobite do 
 50 % priznanih stroškov naložbe.

Dodatne informacije

Več informacij o aktualnih razpisih ter 
mož nostih financiranja ter o učinkoviti 
rabi energije in rabi obnovljivih virov ener-
gije lahko dobite tudi v Energetsko sveto-
valni pisarni v Tržiču, ki deluje vsako sredo 
od 15. do 17. ure, za obisk se predhodno do-
govorite po telefonu  04  59 71 552.

Vabljeni na predavanje: 
PRAZEN KOŠ, POLNA DENARNICA

KDAJ: 
sreda, 5. 2. 2020

ob 18. uri 

KJE: 
Velika sejna soba 

Občine Tržič
Trg svobode 18 

Tržič

Manj je več 
z Ekologi 
brez meja

Na predavanju boste izvedeli, kako imeti manj navlake, 
prihraniti denar v gospodinjstvu in imeti več časa zase.

Predavanje PRAZEN KOŠ, POLNA DENARNICA nam na simpatičen 
in ilustrativen način pokaže, da življenje brez odpadkov ni modna 
muha za elito, ampak zmagovita pot za vsakega posameznika. 
Zakaj? Na dolgi rok bomo prihranili denar, doma bomo imeli 
manj navlake, kar posledično pomeni manj porabljenega časa za 
pospravljanje in čiščenje in ne nazadnje - manj odpadkov pomeni 
tudi naš prispevek k ohranjanju čistega in zdravega okolja.

Predavanje vodi Katja Sreš, Ekologi brez meja.

br
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LETNO POROČILO O PITNI VODI IZ VODOVODNIH SISTEMOV, S 
KATERIMI UPRAVLJA KOMUNALA TRŽIČ D.O.O. ZA LETO 2019 in 
NAČINI OBVEŠČANJA UPORABNIKOV V LETU 2020
METKA ŽUMER

Iz desetih vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju Komunale 
Tržič, se oskrbuje 12.357 prebivalcev.

Med največje vodovodne sisteme sodijo Žegnani studenec, Črni 
gozd in Mestni vodovod. 

V skladu z zakonodajo je na javnih vodovodih, ki jih upravlja Ko-
munala Tržič, vzpostavljen notranji nadzor po načelih HACCP 
sistema. 

Nadzor kvalitete pitne vode je v letu 2019 potekal z izvajanjem 
notranjega nadzora,  ki ga po HACCP načelih izvaja Komunala Tr-
žič, in preko neodvisnega državnega monitoringa ter preko nad-
zora Zdravstvenega inšpektorata RS (zunanji nadzor). 

V sklopu notranjega nadzora se je izvajal redni mesečni odvzem 
vzorcev za mikrobiološke in fizikalno-kemijske preiskave, kate-
rih obseg merjenih parametrov je določen s Pravilnikom o pitni 
vodi (Ur. list RS št. 19/2004, s spremembami; v nadaljevanju Pra
vilnik). 

Za mikrobiološko in kemijsko preiskavo je bilo v letu 2019 v okvi-
ru rednega notranjega nadzora odvzetih 133 vzorcev pitne vode iz 
vodovodnih virov in omrežij javnih vodovodov.

Od tega je bilo 124 vzorcev odvzetih za mikrobiološke preiskave, 
8 vzorcev je bilo neskladnih s Pravilnikom, a so bila odstopanja 
minimalna. Večina od njih je bila odvzeta na omrežju, s ponov-
nim odvzemom vzorcev smo izkazali skladnost s Pravilnikom.

V letu 2019 smo v upravljanje prevzeli vodovodni sistem Paloviče.

V primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih morebitnih ne-
pravilnosti na vodooskrbnih sistemih smo uporabnike obvešča-
li v skladu z navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ). Tudi v letu 2020 bomo uporabnike vezano na navodilo 
NIJZ, Zdravstvenega inšpektorata RS in Nacionalnega laborato-
rija za okolje in hrano obveščali po ustaljeni praksi, upoštevajoč 
zadnjo verzijo 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. V LETU 2020

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)

21. Obveščanje v primeru omejitve 
ali prepovedi uporabe pitne 
vode

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

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

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

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

22. Obveščanje v primeru izvajanja 
ukrepov 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 

31. Obveščanje v primeru odsto-
panja

Na dan pridobitve dovoljenja, 
a najkasneje v sedmih dneh 

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

34. Letno poročilo o skladnosti 
pitne vode

Najmanj enkrat letno  
(najkasneje do 31. marca)

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

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

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

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

Na spletni strani v zavihku Pogosta vprašanja>Vodooskrba bos-
te našli tudi Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hiš-
nega vodovodnega omrežja, Navodila o prekuhavanju vode in 
Navodila za dezinfekcijo vodovodnega omrežja. 
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Seneno meso
MATJAŽ  MEGLIČ, KMET. INŽ., FOTO: MATJAŽ MEGLIČ

Standard »Seneno meso«© je zasebni 
in prostovoljni standard IKC – Inštitu-
ta za kontrolo in certifikacijo Univerze v 
Mariboru. Vzpostavitev certificiranja in 
standarda je posledica novih trendov v 
kmetijstvu in živilstvu in predstavlja eno 
najvišjih dodanih vrednosti v prehranski 
verigi. Z dnem 6. 5. 2019 je IKC UM tako 
potrdil novo verzijo standarda z imenom 
»Seneno meso«©, izdaja 5. Seneno meso 
pomeni alternativno možnost za ohrani-
tev prireje mesa na območjih z omejenimi 
možnostmi za kmetovanje.

Za proizvodnjo mesa pod standardom Se-
neno meso je potrebno izpolnjevati do-
ločene zahteve. Pri krmljenju je potrebno 
upoštevati zahtevi po dovoljeni in prepo-
vedani krmi. Dovoljena krma je: 

• paša živali in krmljenje sveže travniš
ke krme, 

• seno iz travniške krme in krmne 
rastline (npr. seno lucerne) ter slama 
različnih poljščin (žitne slame, koruz
nica, sojina slama …),

• sveže križnice, koruza, žita in kore
novke (npr. sveža ogrščica, svež oves, 
sveža koruza, krmna pesa) kot dopol
nilna krma,

• posušena žita (koruza, ječmen, oves, 
tritikala, pšenica, rž …), suhi pesni 
rezanci, suhe pivske tropine, posušeni 
stranski proizvodi industrije sladkorja 

in predelave žit kot so žitne tropine, 
ter druga suha krma v komercialno 
dostop ni obliki (npr. otrobi, lucernini  
peleti …),

• krmne stročnice (bob, grah, lupina…), 
oljnice (ogrščica, soja, sončnice…) in 
beljakovinski koncentrati (oljne tro
pine in pogače iz zrnja soje, ogrščice, 
sončnic, buč). 

Prepovedana krma je:

• silaža, vključno s silažo iz krmnih 
rastlin, siliranim zrnjem žit ter drugih 
krmil,

• okrogle bale v foliji katere koli vrste 
(skladiščenje in krmljenje),

• stranski proizvodi pivovarn, žga
njarn, ostanki od stiskanja sokov ali 
vina (tropin) ter drugi ostanki živilske 
industrije, npr. sveži ali silirani pesni 
rezanci, sveže ali silirane pivske tropi
ne, sveže ali silirane sadne tropine,

• krma in krmila v namočenem stanju 
(namakanje),

• krma živalskega porekla (mleko, 
sirotka, živalska moka itd.), z izjemo 
mleka in sirotke za mlade živali,

• kuhinjski ostanki, krompir,

• sečnina.

Delež voluminozne krme za goveje pitance 
do enega leta in za jagnjeta in kozličke do 
5 mesecev ni predpisan. Pri govejih pitan-
cih nad enim letom starosti in pri drobnici 
stari nad 5 mesecev mora delež volumi-
nozne krme v sušini obrokov presegati  
70 %. Za živali je predpisano tudi posebno 
preusmeritveno obdobje.  Če strnemo zah-
teve, morajo biti živali v času rastne dobe 
na paši, prepovedano je krmljenje silaž-
nih bal in koruzne silaže in prepovedano 
je krmljenje GSO rastlin in močnih krmil. 
Prav tako je treba pri zdravljenju z anti-
biotiki upoštevati dvakrat daljšo karenčno 
dobo, hkrati pa mora izdelek iz senenega 
mesa vsebovati vsaj 60% senenega mesa, 
da se lahko uporablja označba Seneni.

Z označbo zajamčena tradicionalna po-
sebnost se zaščiti predvsem receptura ali 
način pridelave ali predelave. Sama proiz-
vodnja ni omejena na določeno geografsko 
območje, saj lahko te kmetijske pridelke 
ali živila proizvajajo vsi, ki se držijo pred-
pisane recepture, postopka in oblike.

Vsi zainteresirani, ki želite svoje meso 
prodajati z označbo »seneno«, se morate 
prijaviti v postopek certificiranja Zaš
čitenih kmetijskih pridelkov in živil po 
obstoječih specifikacijah – Zajamčena 
tradicionalna posebnost. Več informacij 
o certificiranju pa pridobite na spletni 
strani IKC UM oziroma po e pošti: andre
ja.kolar@ikcum.si.
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Novice iz Zdravstvenega doma Tržič
PRIM. DR. IZTOK TOMAZIN, DR. MED. SPEC., DIREKTOR ZD TRŽIČ, FOTO: ARHIV ZD TRŽIČ

Kljub velikemu pomanjkanju zdravnikov 
v Sloveniji smo v Zdravstvenem domu Tr-
žič uspeli okrepiti nekatere specialistične 
dejavnosti. Posebej to velja za ortopedsko 
ambulanto, v kateri bodo v letu 2020 delali 
kar trije ortopedi iz treh različnih sloven-
skih bolnišnic: iz ortopedskih oddelkov 
Splošnih bolnišnic Jesenice in Novo mesto 
ter iz Ortopedske klinike v Ljubljani. Okre-
pili smo tudi ginekološko ambulanto, kjer 
bo poleg dosedanjih ginekologov enkrat 
tedensko delala specialistka ginekologi-
je Majda Malgaj, dr. med. iz Bolnišnice za 
ginekologijo in porodništvo v Kranju, ki 
je v preteklosti že delala v Tržiču. Seveda 
si še vedno aktivno prizadevamo v Tr-
žič spet pripeljati manjkajoče specialiste, 
predvsem okulista in specialista medicine 
dela, prometa in športa, kar pa nam zaradi 
že omenjenega vse večjega pomanjkanja 
zdravnikov v Sloveniji, doslej še ni uspelo. 

Kadrovsko in materialno, pri reševalnih 
vozilih tudi ob sodelovanju Občine Tržič, 
krepimo reševalno službo in službo nujne 
medicinske pomoči, ki sta vse bolj obre-
menjeni. Vsakodnevno opravljamo števil-
ne prevoze bolnikov in poškodovancev, od 
ne nujnih prevozov na različne preglede 
in druge obravnave v bolnišnicah, do ur-
gentnih prevozov nenadno hudo poško-
dovanih ali obolelih, ki jih s sodobnimi, 
odlično opremljenimi vozili in z opo-
zorilnimi znaki opravimo v najkrajšem 
možnem času, seveda z ustrezno ekipo 
nujne medicinske pomoči pod vodstvom 
zdravnika. Ne nujnih reševalnih prevozov 
s strokovnim spremstvom  na primer op-
ravimo več kot še enkrat več, kot nam jih 
prizna ZZZS.

V naše delo sproti vključujemo sistemske 
novosti npr. nedavno uveljavljeni elek-
tronski bolniški list, o katerem je bilo do-
volj informacij v medijih, zato ga na tem 
mestu ne bomo podrobneje opisovali.

Vse bolj smo aktivni tudi na področju pre-
ventive dejavnosti. V našem Zdravstveno 
vzgojnem centru sta zaposleni dve diplo-
mirani medicinski sestri in diplomirana 
fizioterapevtka, vse tri s specialnimi zna-
nji. Njihova temeljna naloga je, da tako na 
terenu kot v zdravstvenem domu v okvi-
ru zdravstveno vzgojnih delavnic občane 
Tržiča poučujejo in ozaveščajo o zdravem 
načinu življenja.

Za najširši krog uporabnikov naših stori-
tev pa je ena najpomembnejših nedavnih 
novosti sprememba v telefonski dostop-
nosti splošni /družinskih ambulant. Za-
radi izjemne obremenitve ambulantnih 
medicinskih sester z množico telefonskih 
klicev, ki jih je vse bolj ovirala pri njiho-

vem osnovnem medicinskem delu, smo 
skladno z zakonodajo omejili telefonsko 
dostopnost ambulant. Tako se na pregled k 
svojemu osebnemu zdravniku po telefonu 
lahko naročite v ordinacijskem času am-
bulante dopoldne med 7. in 9. uro ter med 
11.30 in 12.30. Popoldne pa je telefonsko 
naročanje možno med  12.30 in 14.30 ter 
od 18. do 19. ure. Izven tega časa se vam bo 
oglasila telefonska tajnica. Prosimo vas, 
da za komunikacijo z ambulanto svojega 
osebnega zdravnika več uporabljate elek-
tronsko pošto – še posebej za naročanje 
receptov za zdravila, urejanje bolniškega 
staleža, napotnic za kontrolne preglede in 
podobno.

Izven delovnega časa ambulante vašega 
osebnega zdravnika pa vam je 24 ur dnev-
no na voljo ambulanta nujne medicinske 
pomoči v pritličju zdravstvenega doma, 
seveda le za nujne primere, pri katerih bi 
bilo čakanje na osebnega zdravnika škod-
ljivo za zdravje.

Trenutno je največja problematika tržiš-
kega zdravstva pomanjkanje prostora za 
vse številnejše dejavnosti zdravstvenega 
doma, kar resno in vse bolj ovira naše delo 
in razvoj. Stavba zdravstvenega doma je 
stara 58 let in danes zaradi odkupa dela 
stavbe s strani zasebnic celo manjša kot je 
bila ob ustanovitvi, hkrati pa je v tej stavbi 
več kot še enkrat več zaposlenih zdrav-
stvenih delavcev, kot jih je bilo pred de-
setletji in predvsem mnogo več različnih 
dejavnosti. Optimalna rešitev prostorske 
stiske bi bila novogradnja, vendar zanjo, 
glede na ekonomsko situacijo v občini 
in državi, ni velikih možnosti. Realnej-
ši je projekt povečanja obstoječe stavbe 
in k temu aktivno pristopamo v navezi z 
vodstvom Občine Tržič. Želimo si, da bi 
vsi pristojni projekt po najboljših močeh 
podprli in prispevali k še boljši zdravstve-
ni oskrbi občanov Tržiča in k nadaljnjemu 
razvoju zdravstva v tržiški občini.
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Družina BOHINC:  
»Kjer pesmi zvenijo«
TANJA AHAČIČ, LOJZKA BOHINC, FOTO: LOJZKA BOHINC IN ALBUM DRUŽINE BOHINC

Rojenice nam ob rojstvu podarijo mnogo darov, ki jih kasneje 
razvijemo v ustvarjalnost in smo uspešni. Večkrat pa zara-
di različnih okoliščin talenti ne dobijo priložnosti, da bi se 
razcveteli. Želje pa ostanejo. In pride čas za uresničitev.

Smo na pragu praznika kulture, zato smo potrkali na vrata pri 
družini, kjer je umetnost doma. 

Odprla sta Lojzka in Franc Bohinc, mama in oče Marjeti in 
Barbari, babica in dedek Neži, Ani in Andreju ter od lani še 
prababica in pradedek malemu Boru.

HRUŠKA 

Na našem vrtu je več stoletij stara hruška stala,
v vročih dneh hladno senco nam dajala.

 
Nekega poletnega dne nebo se je stemnilo,

z bliski in debelimi kapljami nevihto naznanilo.
 

Z vso silo veter je divjal,
kot da bi hotel hruško odtrgati iz tal.

 
Pod njo so se trave pripognile:
» Skloni se še ti, » so govorile.

 
Veter z nevihto je besnel, 

sam Satan do hruške kazal je svoj gnev.
 

» Upiraš se starina, cel gozd sem pokončal,
tudi tebe zdrobil bom do tal!«

 
Hruška pa je mirno in ponosno stala,
ni se sklonila, ne z nevihto zaplesala.

 
»Tu je moj dom, mojih dedov korenine,

nihče iz te zemlje me ne zrine.«
 

Ko nebo se je zvedrilo,
sonce vso temo je prepodilo.

Mavrica velik lok je naredila,
se hruške dotaknila, jo objela, poljubila.

Oče Franc je rasel ob glasbi, njegovi strici (po domače Grab-
novi) iz Seničnega so igrali in razveseljevali ljudi po mnogih 
krajih. Prepeval je v cerkvi, kjer je organist slišal njegov glas 
in svetoval domačim, naj ga vpišejo v glasbeno šolo, a zaradi 
pomanjkanja denarja to ni bilo mogoče.

Pridružil se je pevskim zborom v KUD Križe, Mešanemu pev-
skemu zboru Peko, kjer je kot čevljarski mojster opravljal 
delo tehnologa, še vedno pa je aktiven v cerkvenem pevskem 
zboru v Križah. Rad piše verze, svoje pesmi je predstavil tudi 
v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču. Franc je kot njegova 
Hruška, pokončen človek, ki ga viharji življenja prepihajo, a 
on ostane trden.
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Mama Lojzka je rasla s pesmijo, njen brat Miha je doštudiral 
solo petje na Akademiji za glasbo, ona pa je kot šolarka pre-
pevala v šolskih zborih. Zaposlena je bila v Peku kot tajnica in 
referentka.

Doma je skrbela za družino, vrt, rože. Po upokojitvi pa se je 
navdušila nad računalniškimi programi fotografije, filmov. 
Rada ustvarja kolaže, voščilnice, koledarje, vabila. Več let je 
obiskovala bralni krožek, zato še vedno rada bere.

Hči Barbara Bohinc Meglič je zaposlena v laboratoriju ZD 
Tržič. Rada je prepevala v šolskem zboru, v Glasbeni šoli Tržič 
in v Glasbeni šoli Kranj pa se je učila violino. Glasbeno znanje 
je nadgradila s študijem solo petja. Prepevala je v zboru Mla-
dika ter Komornem zboru Peko. Danes poje v Ženskem pev-
skem zboru Dupljanke in cerkvenem pevskem zboru v Križah.

Vnukinja Ana Meglič je profesorica razrednega pouka. Do-
končala je še višjo glasbeno šolo  iz flavte in višjo glasbeno 
šolo iz solo petja. V Pihalnem orkestru Tržič je igrala flavto 10 
let. Vodila je tudi otroški pevski zbor v osnovni šoli v Ljublja-
ni. Sodelovala je v zboru Deprofundis iz Kranja in v pevskem 
cerkvenem zboru v Križah. Zadnje čase pa še poje pri zboru 
Dupljanke in zboru v Križah ter vodi otroški zbor prvošolcev 
v Osnovni šoli Bistrica. Trenutno pa uživa s svojim prvoro-
jencem Borom.

Vnuk Andrej Meglič je diplomirani literarni komparativist 
in diplomant češkega jezika in književnosti. Sedaj zaključu-
je magisterij na ekonomski fakulteti. Učil se je igrati kitaro 
in zaključil Glasbeno šolo v Tržiču. Več let je pel v Študent-
skem pevskem zboru Vinko Vodopivec. Sedaj pa poje še pri 
Mladinskem pevskem zboru v Križah. Pet let je delal pri Adrii 
Airways kot član kabinskega osebja.

Hči Marjetka Bohinc – Mačak, je dokončala študij glasbe-
ne vzgoje in zborovodstva. Obiskovala je ure klavirja in solo 
petja. Kot študentka je vodila dekliški pevski zbor Mladika in 
prepevala v različnih pevskih sestavah. Danes je zaposlena v 
SNG Operi v Ljubljani kot altistka v zboru.

Rada ima poezijo, izdala je pesniško zbirko Listi plešejo v vet-
ru. Skladatelj Gašper Jereb je uglasbil njeno pesem Tiha noč.

TIHA NOČ ( MARJETKA BOHINC – MAČAK)

Tiho je padala noč,

v tišino je hribe ovila,

v tišini srce je molilo

in tebe, le tebe ljubilo.

Tiho je padala noč,

 po nebu je zvezde razsula,

v svetlobi je duša vzdrhtela,

le tebe objeti hotela.

Vnukinja Neža Drucker je diplomirana filozofinja in diplo-
mantka italijanskega jezika in književnosti. V mladih letih se 
je učila violino, balet, klavir in solo petje. Že od svojih otroš-
kih let dalje je sodelovala pri predstavah v ljubljanski operi.

V Berlinu je nadgradila svoje znanje s študijem mask in igre 
Commedie dell'arte pod umetniškim vodstvom Mine Tina-
burri (Atelier fur physichees Theater Berlin). Bila je asistent-
ka režije pri plesni prireditvi The Pose pod kreativnim vodst-
vom Constanze Macras in Akademie der Kunst.
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Gibanje, dobro psihično in fizično počutje otrok
PETRA BERGANT, FOTO: ERNA MEGLIČ

Osnovna šola Križe se je v šolskem letu 
2018/2019 vključila v državni projekt Uva-
janje tujega jezika v obveznem programu 
in preizkušanje koncepta razširjenega 
programa v osnovni šoli z izvajanjem pos-
kusa vsebinskega področja zdravje, giba-
nje ter dobro psihično in fizično počutje 
otrok. Projekt se izvaja že drugo leto in bo 
potekal do 31. 8. 2021.

Na šoli se zavedamo, da današnji čas za-
znamujejo vse manjša gibalna dejavnost, 
naraščajoče socialne razlike, nezdrave 
prehranjevalne navade in neustrezni na-
čini preživljanja prostega časa. Otroci in 
mladostniki so igro na prostem zamenjali 
za igro na računalnikih in pametnih te-
lefonih. Prehranjujejo se neredno in ne-
kakovostno, ob tem pa popijejo premalo 
nesladkane tekočine. Izpostavljeni so raz-
ličnim nepredvidljivim situacijam v oko-
lju, za katere nimajo ustreznih znanj in 
izkušenj.

Zato je še posebej pomembno, da učencem 
v šolskem prostoru nudimo dejavnosti za 
preprečevanje in odpravljanje negativnih 
posledic današnjega načina življenja. S 
tem spodbujamo učence k zdravemu živ-
ljenjskemu slogu ter pozitivno vplivamo 
na njihovo duševno zdravje.

V okviru tega projekta  na šoli izvajamo 
športne aktivnosti, aktivnosti namenjene 
zdravemu načinu prehranjevanja in soci-

Podjetnost kot kompetenca
TATJANA VILAR, FOTO: ERNA MEGLIČ

Na Osnovni šoli Križe že 12 leto delu-
je turis tični krožek, ki učence spodbuja k 
podjetnosti. Kompetenca podjetnosti je 
ena izmed ostalih, ki naj bi jih pridobili 
učenci v času osnovnošolskega in sred-
nješolskega izobraževanja. Na naši šoli 
smo to kompetenco sprejeli kot eno izmed 
pomembnih v razvoju karierne poti učen-
ca, zato smo se vključiti v državni projekt 
Krepitev kompetenc podjetnosti in spod-
bujanja prožnega prehajanja med izobra-
ževanjem in okoljem v osnovnih šolah. 
Projekt poteka od 3. 2. 2017 in se zaključi 
31. 8. 2022.

V okviru tega projekta so učenci z men-
torji pripravili operativni načrt, kjer so 
zapisane dejavnosti in cilji. V okviru tega 
projekta so učenci z mentorji zbirali denar 
za garderobne omarice, za ureditev stran-
skega vetrolova, z organizacijo plesa in 
srečelova. 

alne igre. Aktivnosti so namenjene vsem 
učencem od 1. do 9. razreda, obiskujejo pa 
jih prostovoljno. 
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Naravoslovni dan v OŠ Križe
ŽANA ŠUBIC, FOTO: ŽANA ŠUBIC 

V torek, 14. 1. 2020, je bil v OŠ Križe prav 
poseben naravoslovni dan. Učenci so ime-
li priložnost spoznati različne zanimive 
naravoslovne poskuse. Prav tako so za ta 
dan dobili zanimive sošolce in sošolke, saj 
so bili učenci razdeljeni v manjše skupine 

Sodelovalno učenje je učence navdušilo. 

Prisluhni daljavam sanjskega morja,

svoboda v svet njegov te vabi.

Leteča preproga v pristanu dehti

in čaka, da popelje te na obzorja.

Melodija sanjskih daljav sveta,

ki košček za koščkom izginja za tabo,

odzvanja kot veter, ujet v jadro,

ki nikoli ne gre na kriva pota.

iz različnih razredov. Tako so mlajši učenci 
lahko opazovali starejše učence in njihovo 
neverjetno naravoslovno znanje, starej-
ši učenci pa so dobili priložnost, da svo-
je znanje prenesejo na mlajše učence. Vsi 
skupaj pa so dobili edinstveno priložnost 

za druženje ob učenju in preizkušanju raz-
ličnih teorij in idej. Učenci so bili po izve-
denem naravoslovnem dnevu  navdušeni, 
da so imeli priložnost druženja s svojimi 
prijatelji tudi pri pouku, ki je bil zelo za-
nimiv, saj so poskuse učenci izvedli sami. 

Pesniško jadro
KATARINA LANGUS,  
ILUSTRACIJA: KATARINA LANGUS
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VPIS PREDŠOLSKIH OTROK  
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021,

ki bodo na dan 1. 9. 2020 dopolnili starost  
1 leto oziroma 11 mesecev

Vpis bo potekal od 2. 3. 2020 do 6. 3. 2020

v ponedeljek, torek, četrtek od 6.30 do 14.30 in

sredo od 6.30 do 16. ure,

petek od 6.30 do 13. ure

v prostorih svetovalne službe vrtca  
(2. nadstropje) na upravi Vrtca Tržič,  
Cesta Ste Marie aux Mines 28, Tržič

Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje 
programe:
DNEVNI PROGRAM za otroke od 1. do 3. leta 
(trajanje 6 do 9 ur)
DNEVNI PROGRAM za otroke od 3. do 6. leta 
(trajanje 6 do 9 ur)

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

Sprejemali bomo tudi vpisne liste za otroke, ki 
bodo dopolnili starostni pogoj 1 leto, oziroma 
11 mesecev po 1. 9. 2020.

DNEVI ODPRTIH VRAT 
BODO POTEKALI PO RAZPOREDU:
ENOTA PALČEK: 
ponedeljek, 2. marca 2020, med 9.30 in 11. uro.
ENOTA KRIŽE:
torek, 3. marca 2020, med 9.30 in 11. uro.

ENOTA DETELJICA:
sreda, 4. marca 2020, med 9.30 in 11. uro.
ENOTA LOM:
četrtek, 5. marca 2020, med 9.30 in 11. uro.

VABLJENI NA VEDER POLET V VELIKI SVET!

br
ez

pl
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a 
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va
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Zmajčkov kotiček
DR. MAJDA FIKSL

Valentinka, rožica, ki v lepih mislih cveti.

Izdelaj rožico v obliki srčka, napiši voščilo in jo pokloni svo-
jim najdražjim.

Potrebuješ rdeč šeleshamer, bel A4 pisarniški papir, zeleno 
valovito lepenko, leseno paličico, vrvico, lepilo za papir ter 
svinčnik, škarje, luknjač, pištolo za toplotno lepljenje. Zaščiti  
delovno površino. Zavihaj rokava in se loti dela. Uspelo ti bo!

POSTOPEK IZDELAVE:

1. Bel A4 list in rdeč šeleshamer velikosti A4 dvakrat prepog-
ni, da dobiš štiri enake dele.

2. Na bel in rdeč prepognjeni list nariši srček in ga izreži samo 
po narisanih črtah. Konica srčka naj bo v sredini prepogiba. 
Na bel list nariši nekoliko manjše srce. Bele in rdeče razre-
zane srčke v obliki štiriperesne deteljice raztegni v ravnino, 
prepogni dva nasprotna srčka po sredini in zlepi skupaj. Pazi, 
da se pripogibi belega in rdečega papirja prekrivajo.

3. Na zeleno valovito lepenko nariši dva zelena lista in ju izre-
ži. Zlepi ju skupaj tako, da na sredino prilepiš leseno paličico. 
Vrh paličice s pištolo za toplotno lepljenje zalepi na konico 
srčka.

4. Z luknjačem na vrhu srčka naredi luknjico in zaveži vrvico. 
Na bele srčke v notranjosti napiši voščilo, zunanjost pa lahko 
po želji okrasiš ali nalepiš sliko.
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Utrinki iz delavnice našega kiparja Vinka Ribnikarja
JOŽICA KODER, FOTO: ARHIV DRUŽINE RIBNIKAR

Dobro je vedeti za korenine, mi je že večkrat rekel akademski ki-
par Vinko Ribnikar, ko sem se ustavila v njegovi kiparski delavni-
ci. Vanjo je leta in leta zahajal vsak dan. V njej je prisotno poseb-
no vzdušje, ustvarjalnost Vinka Ribnikarja, po domače Tekčovga 
Vinkota. Ogledala sem si delavnico, polno raznovrstnega orodja, 
strojev, ki jih je Vinko naredil sam. Vsak kotiček delavnice je za-
seden, ne znam poimenovati vseh reči, ki jih uporablja pri svojem 
umetniškem delu. Takrat je imel naš umetnik v delu kip matere z 
otrokom.

Razložil mi je, od kod Ribnikarjevi, zakaj se hiši, v kateri se je 
rodil, reče Pri Tekčevih.

Vinkov praded Jože je bil doma v Seničnem, Pri Bajdu, s priim-
kom Ribnikar. Pri hiši sta bila dva naslednika, Janez in Jože. Bila 
je navada, da je le eden ostal doma, ta je bil Janez, drugi, Jože, 
pa je odšel od hiše in si poiskal svoje domovanje. In to je bilo Za 
Virjem v Tržiču, kjer se je reklo Pri Tekcu, ker je bil lastnik hiše 
Tekec, priseljenec s Štajerske. To domače hišno ime se je ohranilo 
do danes, staro je že od 19. stoletja. 

Vinkov stari oče je bil Jernej, svojega sina Jožeta, Vinkovega očeta 
(1902 do 1976), je dal učit šuštarije, a se v njej ni mogel videti, 
najprej v Ljubljano. Peš je prišel iz Ljubljane domov. Potem so ga 
dali učit v Lom h Klančarju, izučil se je za šuštarja, to je bil takrat 
moderen tržiški poklic. Cerkvena ulica je bila ena sama šuštarija. 
Ko je bil Vinkov oče izučen, se je zaposlil v tovarni čevljev v Peku, 
a žal pri svojem delu ni bil srečen. 

Prišla je moda, da so v Tržiču začeli postavljati jaslice, najprej 
papirnate, nato glinene. Naj nadaljujem tako, kakor mi je pripo-
vedoval Vinko:

»Moj oče in Smolej s Fabrke sta jaslice začela delati iz gline. Nastale 
so tehnološke težave z žganjem figuric, znanja o tem nista imela, vse 
jima je razneslo. Zato sta začela oblikovati figurice iz lipovega lesa.

V naši hiši so starši stalno poudarjali, da je treba delat, delat. In še 
enkrat delat, da je lenoba vseh pregreh začetek. To smo otroci pogos
to slišali. S sestro Mari sva morala risati, risati, risati, samo da sva 
bila popolnoma zaposlena. Moj oče me ni pustil učiti se nemščine, tak 
odpor je čutil do Nemcev.

Svoj talent za risanje, za oblikovanje sem kazal v šoli. Učiteljica Ban
deljeva je šla prosit na Občino, da bi dobil štipendijo, ki bi mi omo
gočila študij na Akademiji. Da takega poklica ne rabijo, so bili tak
rat mnenja. Tako sem ostal brez štipendije. Na Akademiji za likovno 
umetnost, kiparski oddelek, je prof. Karel Putrih takoj opazil moj 
talent. Vzel me je s seboj na delo pri spomeniku na Urhu, to je ogro
men spomenik, posvečen NOB.  Profesorju Karlu Putrihu sem tudi, še 
študent,  tam okrog leta 1955, pomagal oblikovati portal na zgradbi  
Skupščine RS. To je bilo izredno zahtevno delo. Portal lahko vidimo 
vsakič, ko se na TV ekranu pokaže omenjena zgradba.

Naj se spet vrnem k očetu. Med tednom je vedno rezljal kakšen boh
kov kot. Rad je pel, po nedeljski maši so se možje radi zbrali v Damul
nekovi gostilni. In peli tako navdušeno, da je moj oče pogosto zamu
dil kosilo. Z opravičilom, de so toko fajn pel.

Dva očetova brata in sestra, to se pravi moja strica in teta, so tam 
okrog leta 1912 odšli v Ameriko za kruhom. Tam so si ustvarili stan
dard. Eden od stricev, Miha, je imel nekaj očetove rezbarske žilice, je 
naredil maketo jaslic na dvorišču svojega novega doma. In še maketo 
Bleda.
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Prav stric Miha mi je poslal krasno šestilo, še zdaj ga hranim. V sred
nji šoli so ga uporabljali vsi moji sošolci.

Naj poudarim, da so očeta po njegovih jaslicah poznali daleč naok
rog. V tem letu so naše jaslice stare 80 let.«

O številnih razstavah, o nagradah, o umetnosti našega akadem-
skega kiparja Vinka Ribnikarja govori zloženka, ki jo je ob kipar-
jevi osemdesetletnici napisal umetnostni zgodovinar Aljaž Po-
gačnik, izdal pa Tržiški muzej aprila 2010.

Na tem mestu naj omenim le dve Vinkovi deli, ki sta nastali v 
zadnjih dveh letih, to sta  kiparska umetnina, kot mi je povedal 
Vinko: portret nekdanjega tržiškega kaplana in župnika Antona 
Vovka, kot spomin na Tržičane gospodu  župniku mag. Romanu 
Starcu ob odhodu v Ljubljano. Drugo delo je spominski relief or-
ganistu in skladatelju Ignaciju Hladniku ob 150. obletnici njego-
vega rojstva, nameščen je na pročelju mežnarije v Križah; ob reli-
efu skladateljeve glave, skoraj naravne velikosti, so na levi strani 
lipovi listi, na desni pa besede Marija skoz življenje. Pesem s tem 
naslovom je uglasbil skladatelj Ignacij Hladnik. 

Od vsega, kar je ustvaril, je imel Vinko najraje kipec, ki je njegovo 
diplomsko delo, iz orehovega lesa: mlado dekle. Ustvarjal ga je 
v hiši, kjer je bila doma njegova mama. Sem prav počaščena, da 
sem to lepo delo lahko videla in celo pogladila z roko. Poudaril 
je, da je talenta 55 procentov, ostalo je pri kiparskem ustvarjanju 
garanje. Koliko skic je potrebno, koliko kiparskih potez, da nas-
tane umetniško delo. Najlažje je oblikovati iz lipovega, najlepše 
pa so umetnine iz hruškovega lesa.

Spoštovani Vinko, res hvala za VSE!
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njim želel odkrivati soljudem tudi košček 
svojega sveta, lepote njegove domačnos-
ti. Iskanje še neodkritih izraznih možnosti 
lesne gmote izraža veselje nad umetniškim 
ustvarjanjem. Kot kipar je upošteval vsa-
ko žilo in strukturo v lesu tako, da se ji je 
podredil in jo funkcionalno vključil v sklop 
estetskih izraznih komponent, ki sestav-
ljajo likovno delo. Njegova razmišljanja so 
vedno težila k popolnosti in originalnosti. 
V obdobju zadnjih dvajsetih let se je avtor 
formalno predal realizmu. Z njim je pos-
redoval neizbrisne tehnične prijeme ob-
delave lesa. Govorico ljudskega rezbarstva 
oziroma podobarstva je preoblikoval v 
akademski likovni jezik, ki skoraj ne poz-
na razlik med svetostjo verske tematike in 
zavezanostjo ustvarjalčevemu duhu ume-
tnika. Del svojega ustvarjalnega zagona je 
Ribnikar posvetil tudi jasličarstvu, ki ga je 
spremljalo že od otroštva in mu predstav-
ljalo dober primer za ilustriranje vsak-
danjega življenja. Mojstrsko je dopolnil 
znane Tekčeve jaslice, delo svojega očeta 
Jožefa Ribnikarja, kjer je božični motiv, z 
izvirno zasnovo, razširil z novimi evange-
lijskimi prizori življenja Svete družine.

Akademski kipar Vinko Ribnikar bo šte-
vilne ljubitelje umetnosti razveseljeval in 
presenečal z izvirno zasnovanimi kipar-
skimi stvaritvami, ki so postale nepogreš-
ljiv del ožjega in širšega mestnega jedra 
Tržiča: kipi nas vodijo po avtorjevem rod-
nem kraju, v okolici pa njegovo delo pre-
poznamo v raznih verskih znamenjih.

S smrtjo Vinka Ribnikarja je v slovenskem 
sodobnem kiparstvu in rezbarstvu ter po-
dobarstvu nastala velika praznina, prav 
tako pa ga bomo pogrešali pri pogovorih 
o gorah, umetnosti in jasličarstvu ter še o 
marsičem.

MARJAN ZUPAN
V tednu po božičnih praznikih, 7. 1. 2020, 
se je od nas poslovil naš meščan Vinko 
Ribnikar, akademski kipar, ki je vse svoje 
življenje živel v Tržiču in bil do upokojit-
ve v službi kot profesor likovne vzgoje v 
Tržiču. V vsem njegovem ustvarjanju je 
opaziti, kako sproščeno in elegantno se les 
odziva umetniku. Morda zato, ker v sebi 
nosi njegovo dušo, odraščal in zorel z njim 
že od nekdaj.

Pred kratkim smo veselo praznovali tvoj 
84. rojstni dan.

Nihče ni niti pomislil, da nas boš tako 
hitro zapustila.

Predno si odšla na pot k svoji mami, 
očetu, sestri in bratu, ki si jih neizmerno 
pogrešala, si se z toplimi pozdravi pos-
lovila od vseh domačih.

Rodila si se v družini, v kateri je bila pe-
sem vedno prisotna. 

In prav ta te je v mladosti vodila od 
dramskega krožka z nastopi v nekdanji 
tržiški kino dvorani, šolanja solopetja 
pri profesor Majdičevi, do nastopov v 
pevskih zborih v Tržiču in Kranju.

Zadnja tri leta si preživela v Domu Petra 
Uzarja, kjer  si marsikdaj  na težke tre-
nutke pozabila, ko si se z veseljem pri-
družila pevskemu zboru z gospo Zdrav-
ko.

Draga sestra in teta Slavica, pogrešali te 
bomo. Vedno boš v naših srcih. Vsi tvoji.

Žalujoči: sestri Suzana in Regina, ne-
čakinja Janja in nečaka Samo in Jože z 
družinami.

Dragi sestri Slavici Jerman

Vinko Ribnikar (4. april 1930−7. januar 2020)
ALJAŽ POGAČNIK, FOTO: MILAN MALOVRH

FOTO: Toni Čebron
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V začetku januarja 2020 se je poslovil veli-
ki umetnik Vinko Ribnikar, akademski ki-
par, mojster lesa, odličen portretist s pre-
tanjenim občutkom za psihološke vzgibe 
in z ostrim očesom za fizične posebnosti. 
Bil je razmišljujoč opazovalec življenja v 
vsej njegovi pestrosti, umirjen in prekipe-
vajoč.

Vinko Ribnikar, ki mu je bil les položen že 
v zibko, se je rodil leta 1930 v Tržiču. Po 
končani šoli za umetno obrt v Ljubljani se 
je vpisal na kiparski oddelek Akademije za 
likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 
1956 diplomiral pri prof. Karlu Putrihu, 
pri katerem je dve leti kasneje dokončal 
tudi specialko. Od leta 1958 do upokojitve 
je bil zaposlen kot profesor likovne vzgo-
je v Tržiču. Samostojno je razstavljal po 
številnih slovenskih galerijah in razsta-
viščih, udeleževal pa se je tudi skupinskih 
razstav. Na svoji umetniški poti je deloval 
tudi kot član Društva slovenskih likovnih 
umetnikov. Leta 1976 je dobil Prešernovo 
nagrado gorenjskih občin. Leta 2001 je s 
Petrom Abramom, Jiřijem Bezlajem, Me-
todom Frlicem, Dragom Vitom Rozmanom 
in Juretom Smoletom sodeloval pri Formi 
vivi v Tržiču.

Ribnikar je po študiju ostal zavezan pri-
dobljenemu znanju, predvsem v figuraliko 
usmerjenemu izobraževalnemu programu 
ljubljanske Akademije za likovno umet-
nost. Šele v začetku 70. let 20. stoletja so 
se pri njem začeli razkrivati abstraktni 
in optični principi, in sicer na način, ki je 
vključeval dosežke sodobnikov. Kiparstvo 
je bilo Ribnikarju notranja potreba, nuja, 
brez katere ni mogel shajati, hkrati pa je z 
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anketa

Anketa o zadovoljstvu bralcev z občinskim glasilom Tržičan
Spoštovane bralke, cenjeni bralci občinskega glasila Tržičan (v nadaljevanju Tržičan)!

Člani uredniškega odbora Tržičana vas vabimo k izpolnjevanju ankete, s katero bomo ocenili zadovoljstvo občanov in občank 
z občinskim glasilom. Kratek vprašalnik, ki je pred vami, nam bo tako v pomoč pri oblikovanju prihodnjih vsebin tudi z vašo 
pomočjo.

Izpolnjeno anketo lahko do 15. februarja 2020 prinesete v TPIC Tržič. Anketa je dostopna tudi na spletni strani Občine Tržič 
(www.trzic.si) in je anonimna.

Uredništvo glasila Tržičan 

1) Spol: (OBKROŽITE)

Moški  Ženski

2)  V katero starostno skupino sodite? (OBKROŽITE)

do 18 let 19 - 30 let 31 - 45 let 46 - 60 let  nad 60 let

3) Kakšen je vaš trenutni status? (OBRKOŽITE)

dijak/-inja    študent/-ka    samozaposlen/-a    zaposlen/-a    brezposeln/a    upokojenec/-ka    drugo ____________

4) Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? (OBKROŽITE)

Manj kot srednja šola Srednja šola in več

5) V kateri krajevni skupnosti imate prebivališče?

________________________________________

6) Ali vas zanima, kaj se dogaja na območju občine Tržič? (OBKROŽITE)

DA NE

7) Ali berete Tržičana 

DA NE

Če ste odgovorili z NE se vam za sodelovanje zahvaljujemo, če ste odgovorili z DA, nadaljujte.

8) Katere teme in prispevke berete v Tržičanu?

Rubrika 1 - ne berem 2 - redko 3 - občasno 4 - redno

Župan z vami

Iz dela občinske uprave

Spremljamo, poročamo

Kulturne novice

Šolske novice

Med ljudmi

Naše okolje, naše zdravje

Po domovini in v svet

Obvestila, vabila 

Koledar prireditev

Oglasi

9) Kaj v Tržičanu pogrešate?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10) Katerih vsebin je preveč?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

11) Kakšna se vam zdi grafična in oblikovna podoba Tržičana? (OBKROŽITE)

slaba          dobra          odlična

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!
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Februar 2020
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 

Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si,  
podrobnosti so objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

Razstave
 28. 1. – 2. 3. 
Dom Petra Uzarja
Razstava ob 20-letnici zadnjih iger brez 
meja  v Calabriji,  avtorja Lada Srečnika
Dom Petra Uzarja

 31. 1. – 28. 2. 
Galerija Atrij
Dolomiti - mesto gradov
Tržiški muzej

 6. 2. – 14. 3. 
Galerija Paviljon
Razstava Veno Pilon
Tržiški muzej

Dogodki
 februar in marec 
Zelenica
Testiranje in izposoja turnih smuči 
ELAN in ostale turno-smučarske 
opreme 
CheraHiking, Vodenje, gorništvo, usposabljanje in 
svetovanje, Primož Štamcar s. p.

 vsak torek 
15.00 Društvo invalidov Tržič
Delavnica ročnih del
Društvo invalidov Tržič

 vsako sredo 
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Kobi – branje z učnim pripomočkom
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 vsak četrtek 
17.00 Dom krajanov Podljubelj
Telovadba za otroke
Športno društvo Podljubelj

 torek, 4. 2. 
18.00 prostori Društva diabetikov v Bistrici
Merjenje krvnega sladkorja v Bistrici
Društvo diabetikov Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Potopis: Vse barve Polinezije z Jasno 
Tutta
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 4. 2., sreda, 5. 2., petek, 7. 2. 
dopoldan, Kulturni center Tržič
Srečanje otroških gledaliških in  
lutkovnih skupin
Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izposta-
va Tržič

 sreda, 5. 2. 
18.00 Kurnikova hiša
Pogovorne urice v Kurnikovi hiši
Društvo upokojencev Tržič

18.00 Občina Tržič (Velika sejna soba)
Predavanje: Prazen koš, polna denarnica
Društvo ZA razvoj Tržiča

18.00 Glasbena šola Tržič
Nastop ob Slovenskem kulturnem 
prazniku
Glasbena šola Tržič

 četrtek, 6. 2. 
10.30 Ljudska univerza Tržič
Delavnica: Beremo in rišemo skupaj z 
dedki in babicami
Ljudska univerza Tržič

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic: Petelin in njegova suknjica
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Galerija Paviljon
Odprtje razstave: Veno Pilon
Tržiški muzej

 petek, 7. 2. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
Zdrav življenjski slog: Zdravo jemo
Ljudska univerza Tržič

19.30 Kulturni center Tržič
Koncert Adija Smolarja
Studio Gong d.o.o.

 sobota, 8. 2. 
8.00 atrij Občine Tržič
Februarski tržni dan
Jure Markič s. p. in Občina Tržič

10.00 Tržiški muzej
Kulturni praznik v Tržiškem muzeju
Tržiški muzej

10.00 Sebenje
Vaški sejem
Krajevna skupnost Sebenje

19.00 Dom krajanov Lom pod Storžičem
Zaključek praznovanja 100. obletnice 
KUD Lom pod Storžičem
Kulturno umetniško društvo Lom pod Storžičem

iz Kriške gore
14. spominski pohod Štefana Bukovca
Planinsko društvo Križe

 sobota, 8. 2. in nedelja, 9. 2. 
Zelenica
Tečaj varnega gibanja v gorah pozimi 
in začetni ter nadaljevalni tečaj turnega 
smučanja
CheraHiking, Vodenje, gorništvo, usposabljanje in 
svetovanje, Primož Štamcar s. p.

 nedelja, 9. 2. 
18.00 večnamenska dvorana Balos 4
Ukrajinski folklorni plesi z Iryno  
Stankovič
Kulturno društvo Leyli

 ponedeljek, 10. 2. 
15.30 Ljudska univerza Tržič
Delavnica ustvarjanja z glino
Ljudska univerza Tržič

17.00 Ljudska univerza Tržič
Začetni tečaj slovenščine za tujce
Ljudska univerza Tržič

 ponedeljek, 10. 2. in torek 11. 2. 
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Beremo s Tačkami pomagačkami
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek 11. 2. 
15.30 Zdravstveni dom Tržič
Srečanje onkoloških bolnikov
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, skupina za 
samopomoč Tržič

 od srede 12. 2. do petka 14. 2. 
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Izobraževanje: Digitalno = realno = 
normalno
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sreda, 12. 2. 
11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Individualna pomoč za uporabnike 
računalnika
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Ljudska univerza Tržič
Študijski krožek: Beremo z …
Ljudska univerza Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje: Pravilni rez rastlin za zdrav 
in obilen pridelek
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

koledar dogodkov
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 četrtek, 13. 2. 
9.00 Ljudska univerza Tržič
Delavnica: Pametni telefoni – uporaba 
aplikacij za spremljanje telesne  
aktivnosti
Ljudska univerza Tržič

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic: Zakaj mačke sovražijo miši
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 petek, 14. 2. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
Zdrav življenjski slog: Telesna vadba za 
hrbtenico
Ljudska univerza Tržič

19.00 Kulturni center Tržič
Valentinov stand up: Gašper Bergant, 
Sašo Stare in Žan Papič
Sanela Flisar Stanković, s. p.

 sobota, 15. 2. 
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Merjenje krvnega sladkorja
Društvo diabetikov Tržič

18.00 Dom krajanov Podljubelj
Ponovitev koncerta Pevk ljudskih pesmi: 
Prišle so nove novice
Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke

iz Križev
Planinski pohod po Hrvaški Istri
Planinsko društvo Križe

iz Tržiča
Sankanje: Tamar
Planinsko društvo Tržič – Mladinski odsek

 nedelja, 16. 2. 
18.00 Kulturni center Tržič
Predstava Flaša resnice
Kulturno društvo svetega Janeza Krstnika Kovor – 
dramska skupina Avantura

Dobrač
Turni smuk: Dobrač
CheraHiking, Vodenje, gorništvo, usposabljanje in 
svetovanje, Primož Štamcar s. p.

Zelenica, Kofce
Varno gibanje v gorah pozimi
CheraHiking, Vodenje, gorništvo, usposabljanje in 
svetovanje, Primož Štamcar s. p.

 od ponedeljka 17. do srede 19. 2. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
Otroške počitniške delavnica modernega 
mozaika
Ljudska univerza Tržič

 od ponedeljka 17. do petka 21. 2. 
od 10.00 do 12.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniške delavnice za otroke od 7. do 
12. leta
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 18. 2. 
18.00 Ljudska univerza Tržič
Asertivna delavnica: Kako se postaviti 
zase
Ljudska univerza Tržič

18.00 Razstavno-izobraževalno središče Dolina
Predavanje v RIS Dolina
Občina Tržič 

18.00 Predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Delavnica: Zdravo hujšam
Zdravstveni dom Tržič

 sreda, 19. 2. 
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Potopis: Drugi del poti Alpe Adria trail
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 četrtek, 20. 2. 
15.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov Društva slepih in  
slabovidnih
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic: Metuljček Cekinček Janeza 
Bitenca z ilustratorko Karmen Bajec
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

iz Tržiča
Pohod po poti miru
Društvo upokojencev Tržič

 petek, 21. 2. 
20.00 Kulturni center Tržič
Monokomedija Ranka Babića: Kriza 
srednjih let
Kulturno društvo Špas teater

 sobota, 22. 2. 
15.00 Tržič Sokolnica
Maškarada za najmlajše
Splošno športno društvo Tržič

 nedelja, 23. 2. 
15.00 Tržič
Pustovanje
Jure Markič s. p. in Občina Tržič

 torek, 25. 2. 
18.00 Glasbena šola Tržič
Pustni nastop učencev glasbene šole
Glasbena šola Tržič

 od srede, 26. 2. do petka, 28. 2. 
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Izobraževanje: Digitalno = realno = 
normalno
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sreda, 26. 2. 
11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike 
računalnika
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 četrtek, 27. 2. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
Študijski krožek: Duša brez spon
Ljudska univerza Tržič

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic: Kdo je napravil Vidku  
srajčico
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Delavnica: Dejavniki tveganja za srčno 
žilne bolezni
Zdravstveni dom Tržič

19.00 Kulturni center Tržič
Tržiški abonma za odrasle – dodatni 
termin: Predstava za vsako priložnost
Občina Tržič

 petek, 28. 2. 
15.00 Ljudska univerza Tržič
Začetni tečaj španščine
Ljudska univerza Tržič

19.30 Kulturni center Tržič
Tržiški abonma za odrasle: Predstava za 
vsako priložnost - razprodano
Občina Tržič

Zelenica, Kofce
Plazovne večernice (»Safety Nights«)
CheraHiking, Vodenje, gorništvo, usposabljanje in 
svetovanje, Primož Štamcar s. p. in Služba za varstvo 
pred snežnimi plazovi

 sobota, 29. 2. 
9.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Igralne urice
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

11.00 Kulturni center Tržič
Tržiški abonmajček za otroke: Lunožer
Občina Tržič

koledar dogodkov
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Zanimivi dogodki v članicah združenja zgodovinskih mest Slovenije
DATUM in URA PRIREDITEV KRAJ DODATNE INFORMACIJE

1. 2., od 9. do 19. ure Poročni sejem Koper 2020 Dvorana sv. Frančiška Asiškega, 
Koper

Organizator: 
Zavod Koper Otok 
Informacije: 
koper.center@gmail.com  

4. 2., ob 19. uri Glasbeno gledališka predstava: 
Tesla

Sokolski dom Škofja Loka Organizator: 
Občina Škofja Loka
Informacije: 04 511 23 12
jana.fojkar@skofjaloka.si 

6. 2., ob 18. uri Klasika: Tro les Petits Chousons Dvorana Glasbene šole Slovenske 
Konjice

Organizator: 
Splošna knjižnica Slovenske Konjice 
Informacije: 03 758 04 37
www.knjiznica-slovenskekonjice.si 

7. 2., ob 19. uri Svečana akademija ob kulturnem 
prazniku

Dom kulture Slovenske Konjice Organizator: 
Splošna knjižnica Slovenske Konjice 
Informacije: 03 758 04 37
www.knjiznica-slovenskekonjice.si

8. 2., od 7.30 do 8.30 ure Tradicionalni pohod Dramlje 
– Straža – Slemene – Špitalič – 
Grušce – Uršula (DPP)

pred Gasilskim domom Dramlje Organizator: 
Planinsko društvo Dramlje
Informacije: 031 549 688
info@pddramlje.si

8. 2., od 10. do 17. ure Prešernov dan v Loškem muzeju 
Škofja Loka

Loški muzej Škofja Loka, Galerija 
Franceta Miheliča, Galerija Ivana 
Groharja

Organizator:
Loški muzej Škofja Loka
Informacije: 04 517 04 00
info@loski-muzej.si 
www.loski-muzej.si 

od 14. do 16. 2. 45. Pokal Loka Trg pod gradom, Škofja Loka Pobočje 
pod Loškim gradom Smučišče Stari 
vrh

Organizator: 
Smučarski klub Alpetour Škofja Loka
Informacije: 031 677 898, 041 609 892,  
kozinovi@gmail.com,  
janez.dekleva@gmail.com 
www.sk-alpetour.si 
www.pokal-loka.si 

15. 2., od 14.30 do 15. ure 24. tradicionalni Valentinov pohod Pred gasilskim domom Dobrina Organizator: 
Društvo Izviri Dobrina
Informacije: 031 509 828
izviri.dobrina@gmail.com 

15. in 16. 2., od 10. do 18. 
ure

Poročni sejem na Stari Savi 2020 Banketna dovrana KolpernFužinska 
22, Jesenice

Organizator:
Gornjesavski muzej Jesenice
Informacije: 04 583 34 92
Nina.hribar@gmj.si

18. in 25. 2. Tečaj ročnega pletenja sedežnih 
mrež iz ratana za Thonetov stol

Rokodelski center DUO Škofja Loka Organizator: 
Rokodelski center DUO Škofja Loka
Informacije: 04 51 12 460
rokodelskicenter@visitskofjaloka.si 

20. 2., ob 19. uri Abonma komedije: Realisti, SNG 
Nova Gorica

Dom kulture Slovenske Konjice Organizator: 
Splošna knjižnica Slovenske Konjice 
Informacije: 03 758 04 37
www.knjiznica-slovenskekonjice.si

20. 2., ob 19.30 uri Vid Valič: Seks po slovensko Sokolski dom Škofja Loka Organizator: 
JABA DABA d.o.o.
Informacije: 030 758 498
kaja.piskernik@yahoo.com 

22. 2., ob 19. uri Koncert ob 10-letnici delovanja 
Škofjeloškega okteta

Kristalna dvorana v Sokolskem domu Organizator: 
Prosvetno društvo Sotočje (Škofjeloški 
oktet)
Informacije: 040 300 464
rok.kafol@gmail.com 

25. 2. Pustovanje v Slovenskih Konjicah Dom kulture Slovenske Konjice Organizator: Društvo prijateljev mladine 
Slovenske Konjice
Informacije: 03 759 31 10
info@tickonjice.si 
http://tic.konjice.si 

26. 2., ob 19. uri Predstavitev zbornika ''Pasijonski 
Almanah/Passionis annuarium 
2019/3'' in predstavitev vodje ter 
režiserja Škofjeloškega pasijona 
2021

Sokolski dom Škofja Loka Organizator: Občina Škofja Loka
Informacije: 031 432 457
joze.stukl@loski-muzej.si 
agata.palovec@sokolskidom.si  

26. in 27. 2. 9. dramski festival Jesenice, Gledališča Toneta Čufarja Organizator: Gimnazija Jesenice
Informacije: marija.palovsnik@gimjes.si
04 580 94 54

27. 2., ob 18.30 Koncert Slovenskega kitarskega 
kvarteta

Glasbena šola Jesenice Organizator: Glasbena šola Jesenice
Informacije: 04 586 60 30
www.glasbenasolajesenice.si

koledar dogodkov
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TRŽIŠKE stare zaljubljene
LJUBEZENSKI VERZI, KI SO NASTALI ALI SO BILI ZAPISANI V TRŽIČU ALI OKOLICI

MAJA TEKAVEC

POVZETO IZ ZBIRKE: TRŽIŠKE stare zaljubljene / zbrala in uredila: Vida Primožič Dežman

Ilustracija: Brane Povalej

Leto izdaje: Tržiški muzej, 2012
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V galerijo Paviljon NOB prihaja 
Veno Pilon
SUZANA KOKALJ

V četrtek pred kulturnim praznikom bo vrata ponovno odprla ga-
lerija Paviljon NOB. Tokrat k nam prihajajo umetniška dela zve-
nečega imena slovenske umetnosti, Vena Pilona.

Veno Pilon se je rodil leta 1896 v Ajdovščini, kjer je tudi začel 
svojo umetniško pot. Življenje ga je tako zaradi okovov vojne, kot 
tudi po lastni volji, vodilo v različne evropske kraje. Leta 1928 se 
je naselil v Parizu, kjer si je ustvaril družino. Tam je, s krajšimi 
premori, živel skoraj do smrti. Umrl je leta 1970 v Ajdovščini.

V Tržiču bomo imeli priložnost občudovati izbor del, ki predsta-
vijo njegovo ustvarjanje skozi različna življenjska obdobja. Pilon 
se je v mladih letih posluževal realističnega upodabljanja, nato 
pa so ga hitro pritegnili sodobni slogi. Najbolj markantno raz-
stavljeno delo bo nedvomno oljna slika Moj oče, kjer je umetnik 
portretiranca predstavil skozi oči ekspresionizma. Bolj igrivo se 
je umetnik lotil dokumentiranja pestrega pariškega življenja z 
grafičnim ciklom Montparnasse. Kot boste lahko opazili, je Pilon 
v fotografiji rad eksperimentiral z različno svetlobo, zelo ljub pa 
mu je bil tudi fotogram.  

Razstavljena dela prihajajo iz Pilonove galerije Ajdovščina; na 
odprtju razstave bo direktorica galerije gospa Tina Ponebšek, 
predstavila umetnika ter njegovo ustvarjanje.

Pridružite se nam na slovesnem odprtju v četrtek, 6. februarja, 
ob 18. uri. 

Razstava bo na ogled do 14. marca 2020.

Adi Smolar v Tržiču
NINA MEDJA ČERNIVEC, STUDIO GONG, FOTO: TOMO JESENIČNIK

Adi Smolar, ki je v svoji glasbeni karieri prejel številne nagrade 
tako s strani poslušalcev kot strokovne javnosti, za vas pripravlja 
nepozaben večer. Na svoj kritičen, razmišljujoč, vendar zelo hu-
domušen način nam bo predstavil svoje skoraj ponarodele pesmi. 
Adi velja za enega izmed najizvirnejših, najplodnejših in najpo-
pularnejših kantavtorjev pri nas. Svoje poslušalce je razveselil s 
kar 14 samostojnimi albumi. V eni izmed svojih pesmi pravi: »Se 
počasi daleč pride, se prav počasi spletejo vezi, dokler mi son
ce ne zaide, iskal poti bom do ljudi!« Tako nam preprosto opiše 
pot, ki jo je prehodil od leta 1981, ko je imel svoj prvi samostoj-
ni koncert, pa vse do danes. Bodite del njegove poti tudi vi, zato 
vljudno vabljeni v Kulturni center Tržič, v petek, 7. 2. 2020, ob 
19.30.
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POZIV ZA IZBOR NAJ ŠPORTNIKA OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2019
Športna zveza Tržič bo v sodelovanju z Občino Tržič or-
ganizirala proglasitev naj športnika in naj perspektivnega 
športnika Tržiča za leto 2019. 

Na tej prireditvi bomo podelili tudi priznanja vsem držav-
nim prvakom iz tega leta. Zato pozivamo predvsem vse 
tiste občane, ki trenirajo v društvih ter klubih izven naše 
občine in so postali državni prvaki, da nas o tem obvestijo.

Po določilih Pravilnika o priznanjih se za razglasitev upo-
števajo izključno rezultati doseženi od 1.1. do 31.12.2019. 

Zato vas prosimo, da nam posredujete najboljših 5 rezul-
tatov, doseženih v omenjenem obdobju za tiste športni-
ke, ki pridejo v izbor v skladu s Pravilnikom o priznanjih 
Športne zveze Tržič najkasneje do 15. marca 2020.  Pravil-
nik je objavljen na spletni strani ŠZT.  

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

Športna zveza Tržič
Boris Tomazin, predsednik
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KROFI ZA VSE 
MAŠKARE NAGRADE ZA

NAJBOLJ IZVIRNE MASKE

STARO
MESTNO
JEDRO

NEDELJA

23.
FEBRUAR

XY BAND

15.00 povorka s parkirišča BPT
15.30 pustno rajanje z XY Bandom,  
          kurenti in Pihalnim orkestrom Tržič

15.00 povorka s parkirišča BPT
15.30 pustno rajanje z XY Bandom,  
          kurenti in Pihalnim orkestrom Tržič

Organizator: Jure Markič s.p. ob podpori Občine Tržič
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