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SKOČITI S PADALOM ...
Sergeja Valjavec

Najpogostejša zbadljivka na naš račun je, da iz Tržiča še veter
ni dober. Pa to sploh ni res. Tržiško je raj (tudi) za jadralne
padalce, ki vzletajo na strminah Gozda, Kriške gore in Dobrče
ter kot ptice jadrajo nad vrhovi Košute in Begunjščice, dosegajo rekorde v višinah ali dolžinah letov.
Sama še nisem skočila s padalom. A včasih, priznam, zavidam
pticam, ki letijo po nebu in nas - od zgoraj - svobodno opazujejo ter so daleč od naših skrbi. Kam bomo zajadrali? Proti pomladi najprej. Ko oživijo otroška igrišča, zelenice pri blokih,
sprehajalne in tekaške poti ... ko se ljudje spet več družimo, v
naš vsakdan se vrača pomladni optimizem.
Kajpak pomlad ne bo premaknila zakrknjenih pesimistov, ki
povsod in vedno vidijo le težave. A svet poganjamo in premikamo optimisti, ki znamo ceniti malenkosti, lepo besedo
sočloveka. Prihajajo tudi dnevi, ko se bomo lahko izkazali z
drobnimi pozornostmi ali našo prisotnostjo na dogodkih: gregorjevo, dan žena, materinski dan...
Ne dovolite si, da vas potrejo vsakdanje tegobe. Če vas zagrabita slaba volja ali pesimizem, nikar z njima ne pokvarite dneva ljudem okrog vas. Po vsakem dežju posije sonce, po vsaki
zimi pride pomlad. Vdihnite jo s polnimi pljuči :)
P.S.: Moj pomladno obarvan uvodnik seveda ne pomeni, da se
zaradi zvončkov in trobentic lahko v ozadje umakne odgovornost za ureditev nerešenih tegob ter razvojnih zablod, zaradi
katerih Tržič iz dneva v dan bolj zaostaja za primerljivimi občinami. Ja, ni prijeten občutek, ko mediji povzamejo statis
tične ugotovitve o kvaliteti življenja v slovenskih občinah ter
Tržiča ni najti med njimi.
Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Odgovorni urednik: David Ahačič
Pomočnica odgovornega urednika: Petra Hladnik
Člani uredništva: Mateja Dolžan, Jana Jenko, Marinka Kenk
Tomazin, Irma Lipovec, Sergeja Valjavec, Sašo Borojevič
Svetovalec za fotografijo: Luka Rener
Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino le-teh ter za
avtorske pravice fotografij. Uredništvo si pridržuje pravico do
krajšanja člankov v skladu z uredniško politiko.

V STAREM MESTNEM JEDRU TRŽIČA

pozor sprememba
11. marec, 10.00–18.00
v sklopu gregorjevega
10.00–16.00: Izdelovanje medenIh hIšIc,
16.00: nastop akademske folklorne
skupIne ozara kranj, Godci ljudskih viž
in pevci Kranjski furmani.

Lektoriranje, tisk in prelom: Specom d.o.o.
Naslov uredništva: Turistično promocijski in informacijski
center Občine Tržič, Občinsko glasilo »Tržičan«, Trg svobode
18, 4290 Tržič, urednistvo.trzican gmail.com, tel. 04 59 71 536,
www.trzic.si.
Glasilo »Tržičan« je brezplačno.
Naklada: 5.980 izvodov.
Javno glasilo »Tržičan« je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 353.

1. april, 8.00–13.00
v sklopu Teka po
ulicah Tržiča
B

Na naslovnici: Spust s Kriške gore; foto: Meri Simjanov.
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župan z nami

Osnovna
šola Tržič z
dejanji in
srčno kulturo
prešerno
skozi življenje
Februarski praznik smo
Slovenci in Tržičani preživeli ustvarjalno, v druženju, prijateljstvu
in dobri volji. Želim si, da nas ta duh napolnjuje celo leto.
Hvaležen sem vsem za domoznanski večer v naši knjižnici, šopek
na stopnicah ob sliki Prešerna , ki so ga dodali neutrudni tržiški likovniki, 36. Tržič poje 2017 - območno pevsko revijo, za razstavo
Lada Srečnika in nastop prostovoljcev ter ansambla Vaška godba
v Domu Petra Uzarja. Izjemno so se potrudili v Tržiškem muzeju,
ko so v šopek povezali razstavo in pogovor z rojakom, izjemnim
človekom Valentinom Omanom, obnovljeno Germovko, z vedno
navdušujočim Kud Ampus in razstavo angelskih podob v Galeriji
Atrij, ki je prerasla v akcijo dobrodelnosti za otroke s posebnimi
potrebami.

Avtorji prve razstave v prenovljeni fužini Germovki, člani KUD Ampus, so
navdušili z unikatnimi kostumi in rekviziti iz domišljijskega sveta (foto
Luka Rener).

na s tematsko instrumentalno glasbeno spremljavo naših učencev.
V programu, ki je bil skrbno načrtovan in pripravljen, so z roko
v roki enakovredno nastopali tako učitelji kot učenci, kar je dalo
dogodku, še posebej pa učencem prav poseben pečat in samozavest. Urško in povodnega moža smo videli in slišali že velikokrat,
tako izvirno zaigranega, kot so ga izvedli najmlajši osnovnošolci
v režiji Darje Mikulandra, pa še ne. Nepozabno kuliso dogodku je
z ustvarjanjem Prešernovega trga ob Ljubljanici, na velikem avtorskem platnu kar med predstavo dodala umetnica in učiteljica
mladih Darja Zupan. Vmes pa čudovito zborovsko petje, recitacije, glasbeni nastopi. Piko na i pa je s srčnim nastopom in zahvalo
režiserkama predstave Barbari Ogris in Blanki Rejc postavil ravnatelj Stane Grum, ki nas je spomnil še na srčno kulturo v vsakdanjem življenju, ne le na kulturnih dogodkih. Potrebujemo, želimo
in zaslužimo jo vsi, prav vsak dan, vsakič in celo leto.

Prešerni duh ob kulturnem prazniku je preveval tudi Dom Petra Uzarja
(foto Arhiv DPU).

Otroci so žareli in se nasmejani vrteli po parketu (foto Arhiv OŠ Tržič).

Umetnik Ivan Oman je v Paviljonu NOB predstavil svoje bogato in
raznoliko ustvarjanje (foto Dušan Podrekar).

Dober, topel občutek, ki me greje še danes, so s kulturno proslavo
presežkov, odprto za javnost, dodali v Osnovni šoli Tržič. Šola, ki
je že dolgo vodilni partner v projektu Tržič - mesto dobrih misli in
želja, je še enkrat več pozitivno presenetila dejanjem.
Kako lepo je bilo v kulturnem programu doživeti in začutiti lepo
slovensko besedo, pa naj si bo čudovito zborovsko soglasno zapeta
v himni, recitirana, povedana v dramskem besedilu ali pospremlje-

Vsem Vam, kulturnim ustvarjalcem, umetnikom vseh slogov in
vseh vrst, želim prijazno in kulturno, ustvarjalno ter duhovno bogato leto. Kultura v vseh pomenih besede je in ostane naša najmočnejša in najbolj trdna korenina.
Nazadnje še, prijatl'i,
kozarce zase vzdignimo,
ki smo zato se zbratli,
ker dobro v srcu mislimo;
dokaj dni
naj živi
vsak, kar nas dobrih je ljudi!
tržičan
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iz dela občinske uprave

Občina Tržič za več
Občina Tržič
varnosti ureja državno spodbuja k
cesto skozi Križe
športnemu
načinu življenja
Saša Pivk Avsec
Oktobra lani so se začela izvajati gradbena
dela na državni cesti skozi naselje Križe.
Razlog za to je prestavitev avtobusnega
postajališča, da se bo v letošnjem letu lahko začelo urejati tudi vaško jedro v Križah.
Za več varnosti bo zgrajen manjkajoči del
pločnika ob stari šoli, uredila in posodobila se bo javna razsvetljava, uredili se bodo
varni prehodi za pešce z ustrezno promet
no signalizacijo. Na celotnem odseku se
bo preplastilo vozišče in uredilo vzdolžno
in prečno odvodnjavanje. Sočasno se bo
izvedla prilagoditev cestnega priključka in
asfaltiranje dostopne poti, ki vodi do teniš
kih igrišč in naprej do šole. Ob šoli bo trenutna deponija gradbenega materiala postala tudi stalno parkirišče za potrebe širitve
šolskega športnega parka, urejeno križišče
pa omogoča tudi nadaljevanje priljubljene
kolesarske in peš poti med Pristavo in Križami, s podaljškom do Sebenj.
»Varnost na vseh področjih, še posebej pa v
prometu, je ena od naših prioritet. To je ena
prvih investicij, ne pa zadnja, saj po ureditvi vaškega trga želimo s pločnikom povečati varnost tudi v naselju Snakovo in v
nadaljevanju v sosednji KS Senično,« pravi
župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic.

Občina Tržič v letošnjem
letu namenja dobrih 200 tisočakov za sofinanciranje
letnih programov športa in
dela strokovnega kadra. Na
V športnih društvih in klubih so hvaležni občini za finančno
javnem razpisu je uspeš- podporo (foto Media butik).
no kandidiralo 24 športnih
društev oz. organizacij, med katere bo nost otrok v različne športne aktivnosti vidi
razdeljenih 151.908,56 € za sofinancira- v osebnem zgledu in času staršev. »Letos
nje letnega programa športa v letu 2017 in si obetamo odkupa zemljišč za nogometno
29.000 € za izvajanje razvojnih in strokov- igrišče v Križah, v Sebenjah smo že uspenih nalog na področju športa. V občinskem li, obnovili bomo parket v Dvorani tržiških
proračunu je 23.000 € zagotovljenih še za olimpijcev, na Zelenici je nova vlečnica,«
sofinanciranje strokovnega kadra v rednem je o letošnjih investicijah povedal Sajovic in dodal, da ima šport veliko dodano
delovnem razmerju.
vrednost, tako zaradi promocije naroda kot
13. februarja se je s predstavniki športnih same identitete. Medtem ko se balinarji,
društev ob podpisu pogodb o sofinancira- kegljači in igralci namiznega tenisa ukvarnju športnih programov pogovoril tržiški jajo s premajhnim številom mladih članov,
župan. Ugotavlja, da Tržič ostaja športno število teh vsako leto narašča v nogometnih
mesto, da društva in klubi dobro delajo, da in rokometnih klubih, planinskih društvih,
je zavoljo odličnih športnikov Tržič poznan plesnih klubih, vse več je zanimanja za
tudi drugod po svetu, da pa denarja za dob- smučarske skoke.
re pogoje dela vseh vpetih v šport in rekreacijo ni nikoli dovolj. »Za občino so bolj kot Po podanih poročilih o delu v posameznih
rezultati pomembni množičnost, udeležba, društvih in klubih so predstavniki le teh na
gibalne spretnosti, zdrav način življenja,« javnem podpisu pogodb v prostorih Obpravi župan, ki recept za še večjo vključe- čine izpostavili še vprašanje spremembe
kriterijev za razdeljevanje proračunskega
denarja. Nekaj jih je bilo mnenja, da bi
bilo potrebno določiti prioritete glede na
množičnost udeležbe in širši pomen za občino. Slišati je bilo, da naj delo in interes
pokažejo smernice za sofinanciranje šport
nih društev, pa tudi mnenja, da je najbolje,
da ostane razdeljevanje denarne pogače za
športna društva tako, kot je. Omenili so še
zapletene birokratske ovire, mimo katerih
tudi v športu ne gre. Od novega Zakona o
športu pa si tudi ne gre obetati večjih sprememb, vsaj kar se tiče delovanja športa
v Občini Tržič, kjer vidno vlogo odigra
Športna zveza Tržič. Ta ponuja roko šport
nim društvom z aktualnim programom
Zdrav življenjski slog, katerega cilj je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k
oblikovanju zdravega življenjskega sloga z
dodatnimi športnimi aktivnostmi.

Vrednost del, ki se bodo zaključila predvidoma meseca aprila letos, znaša 175.400 evrov z vključenim
DDV.
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V ponedeljek, 6. marca 2017, Športna
zveza Tržič pripravlja razglasitev naj
športnika za leto 2016, ko bo čestitke in nagrade med drugim prejelo kar
šestnajst državnih prvakov iz različnih
kategorij.

spremljamo, poročamo

Gorniški učni center
Zelenica širi ponudbo
z novo nizkovrvno
vlečnico
Saša Pivk Avsec; foto: Stanko Koblar

Planinski dom na Zelenici se je po prenovi
razvil v prepoznaven gorniški učni center,
kjer se odvijajo izobraževanja in usposab
ljanja z gorniško tematiko, nadvse primeren pa je tudi za izvedbo šol v naravi in
team building. Zelenica je po prenehanju
obratovanja smučišča bolje obiskana kot
prej. Turnih smučarjev je vsako leto več,
za njihovo varnost s pomočjo Službe za
varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica Tržič dodatno skrbimo s sistemom obveš
čanja o nevarnosti snežnih plazov.

V Tržiču o sinergijskih
učinkih vnovičnega
zagona ročne izdelave
čevljev
Nina Furman

V petek, 3. 2. 2017, je evropski poslanec
dr. Igor Šoltes obiskal proizvodno delavnico čevljev, ki je bila vzpostavljena na
pogorišču nekdanje tovarne čevljev Peko
v Tržiču. Oblikovalka Alja Viryent je septembra lani najela približno sto kvadratnih
metrov veliko delavnico v opuščeni Pekovi
stavb, kjer trenutno ročno izdelujejo štiri tipe čevljev - dva ženska in dva moška.
Ideje za oživitev proizvodnje so odlične in
lahko prinesejo velike sinergijske učinke,
je dejal dr. Šoltes. Z direktorjema Aljo Vir
yent in Samom Juršičem so spregovorili o
možnostih pridobitve evropskih sredstev
za nadaljnjo širitev, saj idej in izzivov ne
manjka, iščejo pa tudi investitorje za širitev
poslovanja. Potencial širitve vidijo tudi z
vidika turizma in izdelave ortopedskih čevljev v povezavi z ortopedsko kliniko. Dr.
Šoltes je tudi sam z nakupom novega para
čevljev podprl zagon proizvodnje in njeno
širitev ter možnosti novih lokalnih zaposlitev.

Letošnjo zimsko sezono smo na Zelenici
deležni dveh pomembnih pridobitev; nove
nizkovrvne vlečnice in Elanovega turno
smučarskega demo centra.
Občina Tržič je za potrebe GUC Zelenica
kupila novo nizkovrvno vlečnico, ki nameščena na trasi nekdanje vlečnice Ciciban.
Dolžina vlečnice je 132 metrov, na uro pa
lahko prepelje do 600 oseb. Občina Tržič
je upravljanje vlečnice prenesla na Planinsko društvo Tržič, ki je pred kratkim dobilo
dovoljenje za obratovanje. Prvi obratovalni
dan je bila nedelja, 19. februar. Vlečnica bo
obratovala ob ustreznih vremenskih pogojih
ob koncu tedna med 11. in 14. uro, med tednom pa tudi ob predhodni najavi večjih skupin. Uporaba vlečnice je brezplačna.
Planinsko društvo Tržič je s podjetjem Elan
d.o.o. na Zelenici tudi vzpostavilo Elanov
turnosmučarski demo center. Obiskovalci Planinskega doma na Zelenici si bodo v
dom Megličem. Tudi z županom sta se pogovarjala o možnostih oživitve proizvodnje
v nekdanjem Peku, kjer je bilo nekdaj zaposlenih 1500 ljudi. Dr. Šoltes je za opuščene prostore, ki se raztezajo na približno
18.000 m², izpostavil idejo vzpostavitve
muzeja. Pri tem je župan dejal, da je bogata
čevljarska zbirka že postavljena v Tržiškem
muzeju, seveda pa obstajajo še možnosti širitve in obogatitve zbirke in promocije tovrstnega muzeja.
Prav tako je nujen razmislek o prostorih
nekdanje BPT, kjer je bilo zaposlenih 2000
ljudi. Prostore bi lahko uporabili tudi za
muzejske potrebe Tehniškega muzeja Bis

Elanovem kotičku lahko ogledali aktualno
kolekcijo turnosmučarske opreme, za izposojo bo na voljo 6 parov turnih smuči in
1 splitboard. Z 10 kompleti otroške smučarske opreme, ki jih je Elan podaril društ
vu, bo poskrbljeno tudi za otroke, ki bodo
prav na Zelenici lahko naredili svoje prve
smučarske zavoje - z novo opremo na novi
vlečnici.
tra, ki zaradi velike zbirke gostuje že na
šestih lokacijah, tu pa bi lahko celoten depo
združili, je še dejal župan.
V nadaljevanju so spregovorili tudi o
javnih naročilih, izzivih, ki jih pogosto
kompleksni predpisi prinašajo za občine,
ter in-house javnih naročilih. Dr. Šoltes
je izpostavil nekaj konkretnih primerov
s področja javnih naročil, s katerimi se je
srečeval pri svojem delu predsednika Računskega sodišča, prav tako pa je o izkušnjah spregovoril mag. Sajovic. Pogovor so
sogovorniki zaključili z aktualnimi temami
s področja Evropske unije in lokalne samouprave.

V nadaljevanju obiska se je dr. Šoltes srečal z županom Občine Tržič mag. Borutom
Sajovicem, direktorjem občinske uprave
Dragom Zadnikarjem in vodjem Urada za
gospodarstvo in družbene dejavnosti Vitržičan
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Tržiški pustni karneval 2017
David Ahačič; foto: Boris Novkovič

Pustno rajanje, ki je trajalo od pustnega petka do pepelnične srede,
je pritegnilo Tržičane vseh generacij in vsaj za nekaj sončnih ur
nedeljskega popoldneva uspelo oživeti tržiško mestno jedro. Organizator prireditve je bila Polona Brodar (Mestna kavarna), ki je
program pripravila skupaj z Majo Tekavec, sponzorji pa Občina
Tržič, Avto Šivic, Migi, Semago, Casa Latina, Območna obrtno
- podjetniška zbornica Tržič, Tina bar Jaslice, Firbc okn, Romi,
Frizerstvo Kampl, Frizerstvo Novkovič in številni posamezniki.
Posebna zahvala velja članom številnih društev, zlasti PGD Tržič,
ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi pustovanja. V petek so v
pustno vzdušje najprej vstopili otroci z zabavno cirkuško priredit
vijo v Kulturnem centru ter izborom pustne kraljice, zvečer pa so
v isti dvorani člani KUD Leyli ponovili uspešno plesno predstavo
Drakula. Osrednji del pustovanja je bila nedeljska povorka z izborom najlepših mask ter koncertom Mance Špik na Trgu svobode.
Komisija si je ogledala skupinske predstavitve mask in med njimi
kot najlepše izbrala gosenico s cvetlicami OŠ Tržič; z županovega
balkona so se člani komisije ozirali po našemljenih občanih in med
posamičnimi maskami nagradili Pomladanski vili; podelili so tudi
nagrado za najbolj tržiško masko, ki jo je pravzaprav brez konkurence osvojil Lojze Omara, skrivnostno ime tržiških družbenih
omrežij. Komisija je bila pozorna na domiselne in doma narejene
kostume in si v prihodnje želi še več izvirnih mask.
Pustovanje se je z vračilom občinskih ključev županu in pokopom
Pusta končalo na pepelnično sredo pri cerkvi sv. Jožefa.

Usklajeno in domiselno skupinsko masko je tudi letos pripravil Pihalni
orkester.

Kraljica karnevala v spremstvu vitezov KUD Ampus.

Kandidatke za kraljico karnevala so se morale izkazati tudi v praktični
veščini - obešanju perila.
Gosenica s cvetlicami OŠ Tržič - zmagovalna skupinska maska.

Gledalce je navdušil gostujoči ansambel Cirkusa Čupakabra.
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Robot Luka, za njim pa na predstavitev čakajo snežne kraljica iz Vrtca Tržič.

obvestilo

OPRAVIČILO
V februarski številki glasila smo napačno objavili poročilo za leto 2015,
zato tokrat pravilno objavljamo aktualno poročilo.
Za napako se Komunali Tržič in bralcem iskreno opravičujemo.
Uredništvo
Tržič, januar 2017

LETNO POROČILO O PITNI VODI IZ VODOVODNIH SISTEMOV, S KATERIMI UPRAVLJA
KOMUNALA TRŽIČ D.O.O. ZA LETO 2016, IN NAČINI OBVEŠČANJA UPORABNIKOV V LETU 2017
Iz devetih vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju Komunale Tržič, se oskrbuje 12.008 prebivalcev. Med največje vodovodne sisteme sodijo
Žegnani studenec, Črni gozd in Mestni vodovod. V skladu z zakonodajo je na javnih vodovodih, ki jih upravlja Komunala Tržič, vzpostavljen
notranji nadzor po načelih HACCP sistema.
Nadzor kvalitete pitne vode je potekal z izvajanjem notranjega nadzora, ki ga po HACCP načelih izvaja Komunala Tržič in preko neodvisnega
državnega monitoringa ter preko nadzora Zdravstvenega inšpektorata RS (zunanji nadzor). V sklopu notranjega nadzora se je v letu 2016
izvajal redni mesečni odvzem vzorcev za mikrobiološke in fizikalno-kemijske preiskave, katerih obseg merjenih parametrov je določen s
Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, s spremembami; v nadaljevanju Pravilnik).
Za mikrobiološko in kemijsko preiskavo je bilo v letu 2016 v okviru rednega notranjega nadzora odvzetih 130 vzorcev pitne vode iz vodovodnih
virov in omrežij javnih vodovodov. Od tega je bilo 119 vzorcev odvzetih za mikrobiološke preiskave in 11 vzorcev za fizikalno kemijske analize.
Od 119 vzorcev odvzetih za mikrobiološke preiskave je bilo 7 vzorcev neskladnih s Pravilnikom. Večina od njih je bila odvzeta na vodnem viru
(gre za vzorce surove vode, odvzete pred obdelavo oziroma dezinfekcijo, po dezinfekciji pa je voda skladna z normativi). Uspešnost izvedenih
ukrepov smo potrdili s ponovno odvzetimi vzorci, ki so izkazali
skladnost pitne vode s Pravilnikom.
V primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih morebitnih
nepravilnosti na vodooskrbnih sistemih smo uporabnike
obveščali v skladu z navodilom Nacionalnega inštituta za
varno zdravje (NIJZ). Tudi v letu 2017 bomo uporabnike
vezano na navodilo NIJZ, Zdravstvenega inšpektorata RS in
Nacionalnega laboratorija 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 2017
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 (obvešča se vsak
dan do preklica)
Na začetku in ob preklicu veljavnosti
ukrepa, a najkasneje v 24 urah od
začetka oz. preklica ukrepa

1. Radio Gorenc
2. Spletna stran www.komunala-trzic.si
3. SMS oz. e-poštno obveščanje
1. Aplikacija
http://www.npv.si/
(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

22.

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

Od začetka veljavnosti ukrepa, a
najkasneje v enem dnevu

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

31.

Obveščanje v primeru
odstopanja

Na dan pridobitve dovoljenja, a
najkasneje v sedmih dneh

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

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.komunala-trzic.si/ se lahko vključite v brezplačno elektronsko ali SMS
obveščanje.
Na spletni strani v zavihku Pogosta vprašanja>Vodooskrba boste našli tudi Priporočila lastnikom objektov
za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja, Navodila o prekuhavanju vode in Navodila za dezinfekcijo
vodovodnega omrežja. Poleg omenjenih vsebin lahko pridobite več informacij tudi z drugih področij vodooskrbe:
- Nazive vodovodnih sistemov z naselji/ulicami/cestami, ki jih napajajo,
- Informacije o trdoti vode na posameznem vodovodnem sistemu.
tržičan
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90 let mesta Tržič
(2. del)
Nejc Perko

Vseskozi se postavlja vprašanje, kakšni so
bili pogoji, kriteriji, razlogi za povišanje
v mesto? Odgovor se skriva v tem, kar se
sicer najbolj poudarja: industrija, pomembna prometna lega, urejene javne zadeve
itd. Tako Tedenske novice Tržič postavljajo na drugo mesto na Kranjskem, takoj za
Jesenicami in celo pred Kranjem. Že samo
Gassnerjeva in Glanzmannova predilnica
je imela čez 1000 zaposlenih, Peko okrog
250, potem je tu še Bornova lesna industrija, Lepenka, Tovarna kos in srpov, ki jim
sledi še veliko manjših obratov čevljarjev,
usnjarjev … Z deško in dekliško ter meščansko šolo je imel Tržič urejeno šolstvo,
po dograditvi Doma »na Skali« pa tudi
varstvo za otroke. Z zgraditvijo otroškega
dispanzerja in delovanjem dr. Tekle Pance
se je tudi zmanjšala umrljivost novorojencev, ki je pred tem v Tržiču znašala kar
30 %. Urejena je bila razsvetljava, javna
klavnica, po dograditvi vodovoda leta 1904
so se začela dela za kanalizacijo … Trg je
imel urejeno avtobusno povezavo in živahno društveno življenje. Kot se za naselbino spodobi, so se tržani med sabo delili na
»pvacarje« in »gasarje«, tiste z »zgorənga
konca« itd.
Imenovanje v mesto se zgodi pod županovanjem Ivana Lončarja (1921-1933), ki je
bil izredno spoštovana osebnost. »Ugled in
simpatije uživa tako v Tržiču kot v celem

kranjskem okraju, kjer je bil poznan kot
mož resnega in stvarnega dela ter požrtvovalni javni delavec,« pišejo Tedenske novice. Danes nam precej nepoznan je naredil
tudi lepo politično kariero. Časopis Jutro
opisuje volilni shod Samostojne demokratske stranke (SDS) dne 20. 1. 1927 v
dvorani kina v Tržiču, ki sta se ga udeležila tudi dr. Gregor Žerjav in dr. Albert Kramer, pomembni politični osebnosti. Župan
Lončar kot organizator shoda se zahvaljuje
dr. Žerjavu za zasluge za povišanje Tržiča
v mesto. Zanimivo, saj bi prej pričakovali
obratno. To dokazuje, da je pri preimenovanju v mesto šlo za širšo akcijo, ki jo je
župan Lončar dosegel s svojimi političnimi
poznanstvi znotraj stranke. Da je imel dobro mesto v njej, dokazuje tudi njegovo nadaljnje politično udejstvovanje. Leta 1930
je bil imenovan v svet Dravske banovine za
mesto Tržič. 1931 je bilo leto skupščinskih
volitev. Za Kranjski okraj je kandidiral duhovnik Janko Barle, njegov namestnik pa
je bil prav takratni tržiški župan. Sredi leta
1932 je moral zaradi političnih pritiskov
Barle odstopiti in tako je mesto narodnega
poslanca zasedel Ivan Lončar. S tem lahko
povežemo prenehanje županovanja z letom
1934. Zanimivo bi bilo izvedeti več o njegovih dejavnostih. Skopi dokumenti nakazujejo na nadaljnje aktivnosti. Ustni viri pa
vedo povedati, da je bil spoštovan tudi od
okupacijske oblasti.
Po zgoraj zapisanem lahko zasluge za povišanje trga v mesto iščemo v političnem
udejstvovanju takratnega župana Lončarja.
Očitno so prav njegove ambicije in poznanstva odločilno pripomogli k temu priznanju.
Mediji pri njegovi omembi redno navajajo

zasluge za povišanje Tržiča v mesto, kar govori, da ne gre za majhno stvar. Dokajšnje
ignorance pa ne gre iskati v nepomembnosti dogodka, ampak moramo pogledati širše
in se postaviti v čas neprestanih strankarskih bojev, ki se odslikavajo v medijih.
Zato je tudi razumljivo mlačno poročanje
lokalnega Cerkvenega glasnika, saj je bila
klerikalna stran nasprotna županovi politični usmeritvi. Popolnega mrka pa si glasnik
vseeno ni mogel privoščiti, saj je bil takrat
ni tržiški župnik in glavni urednik glasila
Matija Škerbec član občinskega odbora. Ni
pa tudi izključeno, da je občina Tržič sofinancirala izdajanje Cerkvenega glasnika
kot edinega lokalnega medija.
Viri:
Ivan Mohorič: Zgodovina obrti in industrije v Tržiču, Mestni muzej v Tržiču, 1957
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo, Januar, 1927
Ilustrirani Slovenec, Tedenska priloga Slovenca, 22. VII. 1928, št. 30, letnik IV
Ilustrirani Slovenec, Tedenska priloga Slovenca, 19. 12. 1926, št. 52, letnik II
Jutro, dnevnik za gospodarstvo, prosveto in
politiko, 21. januar 1927
Slovenec, političen list za slovenski narod,
XLVIII, 1920 (številke: 141-146)
Tedenske slike, Priloga domovini, 10. december, 1926, letnik 1, št. 54.
Tedenske slike, Priloga domovini, 27. januar 1927, letnik 3, št. 4
Tedenske slike, Priloga domovini, 2. junij
1932, št. 22. leto VIII
Ustni viri:
Draga Koren, Marija Petek, Zvonka Pretnar, Lado Srečnik …

Tržiški občinski odbor z županom Ivanom Lončarjem (sredina prve vrste) v letih 1921 - 1933 (Marija Petek).
8
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Večer z Vojtehom
Kurnikom
David Ahačič

Na predvečer slovenskega kulturnega praz
nika je Zveza kulturnih organizacij Tržič
v knjižnici dr. Toneta Pretnarja pripravila domoznanski večer o tržiškem rojaku,
ljudskem pesniku Vojtehu Kurniku (18261886). Na podlagi prepisa Kurnikovih pes
mi iz zvezka njegovega brata Fortunata
in znanstvenega besedila akad. prof. ddr.
Marije Stanonik pri Zvezi že več kot leto
dni nastaja prva samostojna knjižna izdaja Kurnikovih pesmi - več kot 120 jih bo
natisnjenih v lični monografiji, za katero
ob bližajočem se izidu upamo, da bo dobro
sprejeta v številnih tržiških domovih.
Nepogrešljiva sodelavca projekta sta tudi
Jožica Koder in dr. Bojan Knific, ki sta v
knjižnici predstavila določene, manj znane
vidike Kurnikovega življenja, dela in zapuščine. Jožica Koder je tako predstavila
objave v časopisju Kurnikovega časa, ga

VABILO
KULTURNO DRUŠTVO FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE
BALOS 4, 4290 TRŽIČ

Na podlagi 15. člena Statuta društva
vas vabimo, da se udeležite rednega
letnega občnega zbora Kulturnega
društva Folklorna skupina Karavanke,
ki bo v soboto, 18. 3. 2017, ob 18. uri v
društvenih prostorih na Balosu 4.
Dolžnost vseh članov društva je tudi aktivna udeležba na občnem zboru. Občni
zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot
polovica članov, ki imajo glasovalno
pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se
zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če
se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in
je prisotnih najmanj deset članov.
V pričakovanju, da se boste občnega
zbora udeležili, vas lepo pozdravljamo.
Saša Meglič, predsednica

umestila v tedanji slovenski literarni krog
in podrobno povzela raziskavo ddr. Marije
Stanonik; dr. Bojan Knific pa je spregovoril
o zgodovini Kurnikove domačije, vizijah
njenega upravljalca - Tržiškega muzeja ter
o njeni zadnji stanovalki, Kurnikovi Mici,
o kateri še danes med Tržičani krožijo

številne anekdote. O vsem tem dr. Knific
pripoveduje tudi v spremnem besedilu h
knjigi, ki bo nosila pomenljiv naslov Kot
gnezdo ptič ljubim Tržič!
Literarno-izobraževalni večer sta popestrili
violinistka Tina Bohinc in recitatorka Tereza Gosar, obe članici KD Kruh Križe.

Foto: Martina Klemenčič

V spomin - Miro
Vrhovnik (1938 2017)
Tik pred kulturnim praznikom, 7. februarja, smo se na tržiškem pokopališču
poslovili od Mira Vrhovnika, vsestranskega
ljubiteljskega
kulturnega ustvarjalca:
igralca, moderatorja,
recitatorja, organizatorja; člana Amaterskega
gledališča Tržič, skupine Pobratenje, skupine
Smeh pri Mladinskem
gledališču Tržič; radijskega
ustvarjalca;
predsednika Zveze kulturnih organizacij Tržič
(1972-1977), Občinske
kulturne skupnosti (konec 70. let) in Pihalnega
orkestra Tržič (v 90. letih). Pred petimi leti je
ob Franciju Šarabonu
kot prvi dobil dokumentarni portret v ciklu
Filmski portreti tržiških
ljubiteljskih kulturnikov, ki ohranja vsaj be-

žen spomin na njegovo vsestranskost.
Njegovo udejstvovanje je tržiški kulturi
pustilo močan pečat v organizacijskem
in ustvarjalnem smislu, ob njem pa ostajajo tudi spomini na vezi, ki jih je spletal s kolegi kulturniki in s someščani. V
imenu ZKO Tržič vsem domačim izrekam iskreno sožalje.
David Ahačič, predsednik ZKO Tržič

tržičan
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Otroci na urah pravljic
spoznavajo svet okoli
nas

okoli nas. Še bolj smo se povezali s tržiškimi društvi ter zavodi in s tem omogočili,
da tudi oni predstavijo svoje delovanje otrokom in njihovim staršem, vse seveda prilagojeno starostni skupini otrok.

V knjigah je zbrano znanje vsega sveta, otrokom ga je treba le predstaviti na njim razumljiv in dostopen način. V letu 2017 smo
popestrili naše že dolgoletne ure pravljic, ki
jih pripravljamo vsak četrtek ob 17. uri in
jim dali skupen naslov Spoznavajmo svet

Že dolgo sodelujemo s tržiškimi osnovnimi
šolami in njihovimi dramskimi skupinami
ter profesionalnimi gledališkimi skupinami, ki uprizarjajo igre za otroke. Prav tako
z Zdravstvenim domom Tržič, Benjamina
Kacumović je na februarski uri pravljic govorila o skrbi za zdrave zobe. Obiskali nas
bodo tudi s policijske postaje Tržič, ki bodo
otrokom prestavili delo policista in pravilno obnašanje v prometu . V maju nas bodo
ponovno obiskali policijski psi in pokazali,
kakšnih spretnosti so zmožni. V oktobru že
tradicionalno sodelujemo z gasilskim druš
tvom. Z glasbeno šolo bodo otroci spozna-

Zlati Avsenikovi zvoki v
knjižnici

ski filharmoniji leta 1977, nastop v dvorani
Wiener Konzerthalle na Dunaju itd. Da bi
omenili in opredelili vse uspehe ansambla,
pa smo imeli na razpolago veliko premalo

Martina Klemenčič

Otroci so možnost, prihodnost. Knjižnica
nudi veliko za zdrav razvoj; vsakega otroka, ki pride po knjige, obišče prireditev ali
pa se pride samo igrat, smo zelo veseli.

Nejc Perko

14. 2. 2017 smo v knjižnici predstavili novo
knjigo oz. katalog Avsenikove glasbe Zlati
zvoki. Z nami so bili avtor Aleksi Jercog,
zamejski Slovenec iz Benečije, ter predstavnici Avsenikove galerije v Begunjah,
Maja in Lili. Več kot 400 strani obsežno
delo je doslej najpopolnejši katalog Avsenikove glasbe, čeprav, kot ugotavlja avtor, še
vedno ni dokončen. Ustvarjalni opus bratov
Avsenik in sodelavcev je neverjeten. Prireditev je pospremila predstavitev dokumentarnega filma o fenomenu Avsenik, ki ga
je istoimenski avtor napravil za italijansko
televizijsko postajo RAI. Med presežki je
bil poudarjen samostojni koncert v Berlin-

Beremo s tačkami
pomagačkami

eno pa so pozorni poslušalci, ki ne sodijo
in ne vzbujajo strahu. Otrok se zato spros
ti, počuti se varnega, neobremenjenega in
tako se laže nauči branja.

Sabina Šolar

V goste smo povabili psičko Luno in njeno
skrbnico Darjo Jagodic. K nam bosta prihajali vsak drugi torek v mesecu ob 17. uri.
Prvi obisk je bil v ponedeljek, 6. februarja.
Vsi spomladanski termini so že zasedeni,
o jesenskih vas bomo pravočasno obvestili.
Če imate kakršnokoli vprašanje o Tačkah
pomagačkah, vas vabimo, da nam sledite
na naši domači strani http://www.knjiznica-trzic.si/ in Facebooku https://www.facebook.com/knjiznica.trzic/, seveda bomo na
vaša vprašanja z veseljem odgovorili tudi
v knjižnici.

Branje je veščina, ki jo nujno potrebujemo
za življenje. A naučiti se brati ni enostavno.
Mnogo truda in volje je potrebno, da otrok
osvoji branje in knjige. Toda brez skrbi,
obstaja pomoč!
V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja smo združili moči z društvom Tačke pomagačke. V
društvu terapevtski pari psa in vodnika pomagajo otrokom, da se lažje naučijo branja.
»Saj pes ne bere!« boste rekli. Že res, vse10
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vali različne glasbene instrumente. Vse te
tematsko obogatene ure pravljic pospremimo z manjšimi tematskimi razstavami, da
otroci morda vzamejo tudi kakšno knjigo s
področja, ki ga predstavljamo. Knjige bogatijo besedni zaklad in spodbujajo potrebo po branju, so močno sredstvo za razvoj
bralne pismenosti in širjenje obzorja. Modro je izkoristiti možnosti in ne ostati doma.

časa. Prireditev je popestrila skupina Projekt z Avsenikovo glasbo. Za vse ljubitelje
njihove glasbe pa velja, da je knjiga že na
razpolago v tržiški knjižnici.
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Dr. Rosvita Pesek v
Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja
Sabina Šolar

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja z različnimi temami in še bolj različnimi gosti bogatimo dolge zimske večere. Januarja smo
gostili Rosvito Pesek, ki jo večina pozna
po vodenju TV oddaje Odmevi na nacionalni televiziji. Doktorica zgodovine je
svojevrstna enciklopedija védenja, ko gre
za osamosvojitev Slovenije, o čemer predava širom Slovenije. O tem je pisala v svoji
doktorski disertaciji, nadaljevala pa v še
treh knjigah, ki jih lahko najdete na policah
naše knjižnice.
Ukvarjala se s je folkloro in radioamaterstvom, pristala v novinarskih vodah. Na
RTV Slovenija je vrsto let pripravljala in
vodila oddaje, kot sta Žarišče in Omizje,
ter delala kot urednica aktualno-dokumentarnega programa. Kako razgibana in razburljiva je lahko priprava oddaje Odmevi,
je opisala kar na primeru oddaje, ki je bila
na sporedu dan pred našim pogovorom.
Leta 2013 je izdala knjigo o Jožetu Pučniku, tri leta kasneje pa o Francetu Bučarju.

Plesni dogodki v KUD
Leyli
Iris Šober

Novo leto smo Leyli skupine začele s
pripravami na ponovitev predstave Grof
Drakula ter z nepozabnim plesnim dnevom
s svetovno priznano plesalko Patrizio Pin iz
Italije. Patrizia je prava mojstrica plesnega
stila Tribal fusion, na intenzivni delavnici
nas je naučila njeno najnovejšo koreografijo, na Leyli večeru pa nas je povsem oča-

Oba sta, kot pravi Rosvita Pesek, ključna
človeka pri osamosvajanju Slovenije. Tako
Jožeta Pučnika kot Franceta Bučarja je
Rosvita Pesek poznala osebno, kar je bila
prednost pri pisanju. Knjigi vsebujeta tudi
pogovore z ljudmi, ki so bili obema človekoma sopotniki v življenju, od družinskih
članov do sodelavcev in prijateljev.
Ob koncu smo jo povprašali še po načrtih

rala s svojo prezenco in natančno plesno
tehniko. V društvu dajemo velik poudarek
na izobraževanje naših članov in mentorjev
skupin, zato nas tudi v tem letu čaka še kar
nekaj tovrstnih dogodkov v lastni organizaciji ter seveda tudi obiskov festivalov
doma in v tujini. V marcu nas lahko vidite
na odru festivala Nawar v Kulturnem domu
Kamnik, na pokalni tekmi v Novem mestu
ter na mednarodnem festivalu v Lignanu v
Italiji. Takoj prvi vikend v aprilu pa se k
nam vrača Irina Stanković, ki nas bo učila
ruski romski ples ter tehniko vrtenja poijev.
Spremljajte FB stran KUD Leyli in se nam
pridružite na katerem od dogodkov.

za bodočnost. Morda bomo kmalu lahko
na televiziji videli oddajo z naslovom To je
paradiž! Govorila bo o zgodovini Slovencev v štirih državah. Pogovor z dr. Peskovo se je izkazal za zabavnega in poučnega,
obiskovalci so lahko spoznali toplo osebo,
precej drugačno od tiste, ki jo spremljamo
na TV ekranu.

Društvo upokojencev Tržič in
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič
vas prijazno vabita na literarni večer

KRILA METULJEV
v torek, 21. marca 2017, ob 19.00 v
dvoranico na Balos 4.
Na pomladanskih Besedarijah bodo
literarna krila razprli:
Marta Frantar, Janez Kavar,
Darko Koren,
Tonica Marin in Tanja Ahačič.
Narodne in ponarodele pesmi bodo
prepevali Bo k'r bo.
Veselimo se Vašega obiska.

tržičan
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Knjiga Pod gorami v
zbirki Glasovi
Jožica Koder, Irma Lipovec; naslovnica: Miha Mohor

Ta članek ima namen obvestiti bralce Tržičana o tem, kaj knjiga Pod gorami prinaša
in kakšen pomen ima ne le za občane naše
občine.
Spada v knjižno zbirko Glasovi, to je zbirka slovenskih folklornih, po domače jim
rečemo ljudske, pripovedi s slovenskega
etničnega ozemlja iz današnjih dni. Izhaja
že od leta 1988.
Do sedaj je izšlo 47 knjig iz omenjene zbirke, ki jo je zasnovala in katere mentorica ter
strokovna urednica je akad. prof. ddr. Marija Stanonik, znanstvena svetnica ZRC
SAZU. V tržiški knjižnici so bile doslej
predstavljene tri njene knjige: Od Setve do
žetve, Literarjenje, kronopisje in rokopisje
ter Možje na položajih, žene v skrbeh, otroci
na češnjah.
Knjiga Pod gorami, kamor sodimo tudi mi,
bo 48. knjiga v zbirki Glasovi, v njej bo več
kot 540 pripovedi, od tega več kot 150 tržiških, tako da bo skupaj s preostalimi ohranjenimi blizu 18600 folklornih in spominskih pripovedi. Po besedah urednice knjižne
zbirke Glasovi Marije Stanonik bo knjiga
izjemen dokument o bitju in žitju v naših
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krajih, dragocen spomenik našim prednikom in neprecenljiv dar za naše vnuke,
enkratno darilo izseljenim rojakom doma
in po svetu, prav tako utegne biti dobrodošla ponudba obiskovalcem naših krajev
in turistom. In dodaja: Vsi, ki se trudimo,
prostovoljno, se zavedamo narodnostnega
pomena knjig iz zbirke Glasovi, ki jim bodo
šele prihodnji rodovi znali dati pravo ceno.
V knjigi Pod gorami, predvidoma bo izšla
v aprilu ali v maju, sodelujemo pripovedovalci, zapisovalci in avtorji iz občin Cerklje,
Komenda, Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur
in Tržič. Sponzorji bodo navedeni na koncu
knjige. Urednica zbirke Glasovi je zapisala,
da je obilje gradiva prišlo iz preddvorske in
tržiške občine.
Z zapisanimi pripovedmi bomo pred pozabo
ohranili starodavno duhovno dediščino naših prednikov, način življenja, garaško delo
za preživetje, verovanje, upanje v dobro,
ljubezen do zemlje, do svojega kraja, modrost preizkušenih ljudi, tudi vragolije in smisel za humor in dobro voljo. Knjigo je uredil
in ilustriral Miha Mohor, študijski prijatelj
Toneta Pretnarja.
V tej knjigi, nastajala je več let, so pripovedi iz številnih vasi širokega geografskega
območja, od krajev pod Dobrčo, Košuto,
Kriško goro in Storžiča do Kranjske ravni.
Iz tržiške občine so iz vasi Leše, z Brezij pri
Tržiču, s Hudega, iz Kovorja, Zvirč, z Bre-

zovega pri Kovorju, z Loke, iz Križev, Podvasce, Seničnega, Doline, Loma, Podljubelja, iz Bistrice pri Tržiču in iz mesta Tržič.
Iz naše soseščine najbližje pa še zanimive
folklorne pripovedi iz Podbrezij in Naklega.
V prihodnji številki Tržičana bomo posredovali imena vseh pripovedovalcev iz omenjenih vasi in iz Tržiča, ki so govorno ustvarjali
številne pripovedi, ki so se prenašale iz roda
v rod, se tudi spreminjale, dokler jih nismo
zapisali. Prav pripovedovalcem gre prva
zahvala, brez pripovedi ne bi bilo niti zapisa. Objavili bomo nekaj anekdot iz omenjene, vsebinsko raznolike knjige; za pokušino.
Prinašajo poleg resnega tudi veselje in dobro voljo. Nekatere so v narečju.
Avtorici sva članek napisali v imenu vseh
zbiralcev, zapisovalcev in avtorjev, ti so iz
tržiškega konca poleg naju še Janez Kavar
iz Križev, dr. Bojan Knific z Loke pri Tržiču,
Marija Maršič iz Bistrice pri Tržiču, Janez
Slapar Temšak iz Loma, Stanislav Pesjak iz
Kovorja; iz Podbrezij pa Stane Mihelič, Milan Debeljak, iz Naklega Damijan Janežič;
iz Mlake pri Kranju pa doc. dr. Drago Papler, ki je v Uvodu knjige z več strani orisal
vasi Pod gorami.
Knjigo bomo predstavili v vseh omenjenih občinah. Pri nas bo prva predstavitev v
Knjižnici dr. Toneta Pretnarja.
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Gregorjevo 2017 - nova knjiga, dve
razstavi in delavnica
Dr. Bojan Knific

Spuščanje gregorčkov je bilo leta 2016 vpisano v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine, s čimer je dobilo vseslovenski pomen; s tem smo prevzeli tudi skrb za ustrezno ohranjanje in
razvijanje šege. Tržiški muzej se pridružuje prizadevanjem drugih
strokovnih inštitucij, da bi spuščanje gregorčkov dobilo ustrezno
mesto v sodobni slovenski družbi, zato v povezavi s tem na gregorjevo in v dneh pred njim pripravljamo več dogodkov.
V torek, 7. marca 2017, ob 17.30 bo v Atriju Občine Tržič odprta
razstava z naslovom Z obredom nad neredom in podnaslovom Vuč
u vodo - ko se konča staro leto in začne novo. Razstava, ki je nastala na podlagi podrobnega proučevanja šege, bo predstavila nova
spoznanja o njenih koreninah, sorodnih praznovanjih drugod na
Slovenskem in v Evropi ter bo opozorila na širši kontekst in večstoleten razvoj. Razstava bo na ogled do 1. 4. 2017, od ponedeljka do
petka od 9. do 18. ure, v soboto 9. do 13. ure.
Istega dne ob isti uri bo Atriju Občine Tržič predstavljena knjiga
z naslovom Gregorjevo: Ko gre luč v vodo in se prične pomlad,
ki na bralcu prijeten način predstavlja praznovanje gregorjevega
na Slovenskem, sorodna praznovanja drugod v Evropi in razkriva
mitološka ozadja spuščanja luči po vodi. Na 192 straneh prikazuje
šego, kakršna je živela v preteklosti, njeno preoblikovanje do sodobnosti in ponuja pot njenemu prihodnjemu razvoju. Knjigo je
izdal Tržiški muzej in je bogato opremljena s prek 200 starimi in
novejšimi fotografijami. Kupite jo lahko v Tržiškem muzeju.
11. marca 2017 bo v Kurnikovi hiši v Tržiču od 16. do 18. ure
potekala delavnica izdelovanja gregorčkov, ob 16. uri bo odprta

Zaigraj in zapoj
Pija Japelj; foto: Dani Meglič

tudi razstava gregorčkov, ki jih izdelujejo otroci tržiških vrtcev,
osnovnih šol s podružnicami in drugih zavodov. Da bo letošnje
gregorjevo v Tržiču pestro in zanimivo, se trudijo v Turističnem
društvu Tržič, ki v sodelovanju z Vrtcem Tržič, ki je letos glavni
nosilec dogodka, pripravljajo zanimiv program. Istega dne bo od
10. do 18. ure v mestnem jedru potekal tržni dan, kjer se bo mogoče udeležiti delavnice izdelovanja sladkih gregorčkov.

tjo glasbil in slovensko kulturno glasbeno in pevsko dediščino.
Pokazati smo želeli, kako enostavno so si nekdaj otroci lahko polepšali in krajšali dolge zimske dni. Delavnic so se udeležili tudi
člani društva, saj bodo poleg že omenjenih pozitivnih dejavnikov
zvočila lahko uporabili v svojih novih odrskih postavitvah.

Glasba in petje nas spremljata na vsakem koraku, a žal slovenska ljudska glasba pri večini
mladostnikov ni cenjena in tone v pozabo. Tega
se zavedamo tudi pri Folklorni skupini Karavanke, zato smo organizirali delavnico za otroke, na
kateri smo izdelovali ljudska zvočila in se učili
slovenskih ljudskih pesmi. Pri izvedbi smo za
pomoč prosili tudi nekaj članov našega društva.
Pripravili smo tri različne delavnice in tako zagotovili, da so lahko sodelovali prav vsi otroci,
ki so se jih udeležili. Z otroki smo najprej poslušali igranje na ljudska zvočila, izdelali svoje
glasbilo, se naučili njegove uporabe in zaigrali
v manjšem »godčevskem sestavu«, ob vsem tem
pa smo se naučili tudi nekaj ljudskih pesmi. Izdelovali smo naslednja glasbila: stržek, žabica in
nunalca. Uporabiti smo poskušali material, ki so
se ga posluževali včasih, in tako dosegli pristen
zvok. Tako so se otroci spoznali z raznovrstnos
tržičan
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Stare tržiške jedi, novi
okusi
Saša Poljak Istenič

Prežganka je juha, ki je znana po vsem slovenskem ozemlju, a ne zato, ker bi bila kaj
posebej okusna ali priljubljena, pač pa zaradi lahko dostopnih sestavin ter preproste
in hitre priprave. Največkrat jo povezujemo s slabim počutjem, saj so nam jo starši
navadno kuhali ob bolečinah v trebuhu in
slabosti, ker naj bi pomagala pri problemih
s prebavo. Skuhali so jo iz na masti prepražene moke in različnih začimb ter vode.

Množičnost ljubiteljske
ustvarjalnosti
Boris Kuburič; foto: Tine Klemenčič

Pred slovenskim kulturnim praznikom je
OI JSKD Tržič že tradicionalno pripravila
dve pregledni srečanji ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev - namreč otroških gledališ
kih skupin (Naša beseda 2017) in odraslih
pevskih zborov (Tržič poje 2017).
Območni pregled otroške gledališke ustvarjalnosti je potekal v Kulturnem centru Tržič
27. januarja in 3. februarja, nastopile pa so
naslednje skupine: dramski krožek OŠ Križe (mentorica Andreja Poklukar), dramska
skupina 3. - 5. razreda OŠ Bistrica (Monika
Golmajer in Tanja Kralj), otroška skupina
KUD Leše (Katja Vrankar), dramski krožek predmetne stopnje OŠ Bistrica (Marija
Bohinjec), dramska skupina razredne stopnje OŠ Tržič (Darka Mikulandra), otroška
gledališka skupina POŠ Lom pod Storžičem (Katjuša Šlibar Nemec, Janja Meglič),
dramski krožek predmetne stopnje 6. in 7.
razred OŠ Tržič (Blanka Rejc, Azemina Cinac) ter dramski krožek predmetne stopnje
8. in 9. razred OŠ Tržič (Blanka Rejc). Pri-
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Med začimbami so najpogosteje uporabljali kumino, pa tudi sladko papriko, peteršilj,
čebulo, korenje in zeleno. Izboljšali so jo
tudi s soljo in poprom ali pa s kisom. Pred
drugo svetovno vojno je predvsem v revnejših hišah ob zajtrku nadomeščala mleko, belo kavo ali mlečne jedi. Sodi med nemesne juhe, med katerimi so najbolj znane
še gobove, zelenjavne in mlečne.
Ena od udeleženk študijskega krožka se
spominja: »Kot otrok sem večkrat imela
težave s slabostjo in stara mama in mama
sta mi ob tem vedno kuhali prežganko. Še
danes se ob njeni omembi spomnim na te
težave, tako da prežganka ni med mojimi
priljubljeni jedmi.«
reditev je povezovala Tereza Gosar.
36. območno srečanje tržiških odraslih
pevskih zborov in malih vokalnih skupin
pa je potekalo v avli OŠ Bistrica 3. februarja zvečer. Na tradicionalnem letnem pevskem srečanju se je predstavilo 9 pevskih
zasedb: mešani pevski zbor in fantovski
kvintet KUD Lom, mešani pevski zbor
Kres, ki deluje pri KD sv. Janeza Krstnika
v Kovorju, Gorščaki Združenja vojaških
gornikov Slovenije (vse naštete vodi zborovodja Jože Tišler), mešani pevski zbor
in vokalna skupina Carniolica KD Ignacij
Hladnik Tržič, ki ju vodi Tomaž Meglič,
ženski pevski zbor in moški pevski zbor
Društva upokojencev Tržič, oba pod taktirko Staneta Bitežnika, ter vokalna skupina
PUERI CANTORUM, ki deluje pod okriljem KD Zupani in jo vodi Vili Bitenc. Na
ta petkov večer je v bistriški šoli zadonela
ubrana pesem iz več kot 150 grl tržiških
pevcev. Prireditev je povezoval Janez Kikel, občinstvo pa je nagovoril tudi župan
Borut Sajovic.
Obe prireditvi sta spremljala strokovna
spremljevalca, ki bosta organizatorju priporočila skupine za sodelovanje na regijskih in državnih srečanjih; nastope mladih
igralcev si je ogledal Matjaž Loboda, pevcem pa je prisluhnila Andreja Martinjak.

šolske novice

20. regijsko
tekmovanje mladih
glasbenikov Gorenjske
Franci Podlipnik

V začetku februarja se je na Glasbeni šoli
Tržič in Glasbeni šoli Radovljica odvijalo
20. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Gorenjske. Tekmovalo se je v na
slednjih disciplinah: kitarski duo, klavirski
duo, komorna skupina z godali in klavirjem, harmonika, trobenta, rog, pozavna,
evfonij, tolkala in jazz solo. Udeležilo se
ga je 70 učencev gorenjskih glasbenih šol.
Število udeležencev, ki dosegajo najvišja
priznanja in nagrade iz leta v leto raste, kar
priča o kvalitetni rasti poučevanja na javnih
glasbenih šolah. Med udeleženci tekmovanja so bili tudi učenci naše glasbene šole,
ki so dosegli odlične rezultate. V disciplini
klavirski duo sta Maja Gros in Ema Meglič
v kategoriji 1.b prejeli zlato priznanje, Iza
Gros in Katarina Bernard srebrno priznanje (mentorja sta Primož in Tanja Ahačič),
v disciplini trobenta, kategorija 1.a, smo
imeli dva tekmovalca in sicer je Urban Ku-

Bučen aplavz za
Orffovo skupino
Glasbene šole Tržič
Andreja Pernuš

V petek, 20. 1. 2017, je v Mariboru na Zavodu Antona Martina Slomška potekalo 2.
državno srečanje Orffovih skupin glasbenih šol Slovenije. Udeležilo se ga je sedem
glasbenih šol , med njimi tudi Glasbena šola
Tržič, edina od gorenjskih glasbenih šol.

kovič prejel zlato, Matic Soklič pa srebrno priznanje (učitelj je Benjamin Prešern),
Sara Kukovič pa nas je odlično zastopala v
disciplini tolkala, kategorija 1.b, saj je prejela zlato priznanje (učitelj Jure Rozman).
Vsi naši tekmovalci so s svojimi nastopi
pokazali veliko mero muzikalnosti in od-

lično tehnično znanje, za kar jim iskreno
čestitamo. Prejemnikom zlatih priznanj
želimo čim boljše nastope na 46. državnem
tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije,
ki potekalo v mesecu marcu na gorenjskih
glasbenih šolah.

nem vzdušju in se je zaključilo s skupno
skladbo vseh nastopajočih, ki je bila napisana prav za to priložnost. Na spletni strani GŠ Tržič je obiskovalcem že dostopen
nabor slik iz srečanja. Koncert je snemala
mariborska regionalna televizija in pripravila kratko reportažo. Ogled je možen na
spletni strani http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele
-m/174450394. Vsi nastopajoči so za so-

delovanje na izjemnem dogodku v spomin
prejeli simbolično darilo.
Iskrene čestitke učencem in njihovi mentorici ter zahvala ravnatelju Glasbene šole Tržič Franciju Podlipniku za nakup kvalitet
nih inštrumentov, brez katerih skladbe ne
bi zvenele tako dobro, kot so.

Orffova skupina 14-ih članov je nadvse
uspešno predstavila štiri zahtevne skladbe
pod mentorstvom profesorice Nataše Puhar. Občinstvo je skupaj z ostalimi nastopajočimi naše »Orffovce« nagradilo z bučnim
aplavzom. Pohvalili so njihov nastop, odlično igranje in bili presenečeni nad njihovo avtonomnostjo pri izvajanju skladb. V
skupini so sodelovali naslednji učenci: Jaka
Bodlaj, Ana Eržen, Maja Gros, Eva Iskra,
Neža Kočevar, Primož Lah, Marta Langus,
Kristina Legat, Ema Meglič, Sofija Olja
Kokalj, Katarina Pogačnik, Lara Primožič,
Tija Stritih in Žiga Štucin.
Srečanje je potekalo v prijetnem, sproščetržičan
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Prireditev ob
kulturnem prazniku na
Osnovni šoli Križe
Andreja Poklukar; foto: Nataša Dovžan

Ob slovenskem kulturnem prazniku so nas
učenke in učenci OŠ Križe obogatili s kulturnim programom. Starši, učenci in krajani so se lahko udeležili prireditve v četrtek,
2. 2. 2017, učenci in zaposleni pa v torek,
7. 2. 2017, v večnamenskem prostoru šole.
Spomnili smo se našega največjega pesnika
Franceta Prešerna, zato je kulturni program
zajemal recitacije njegovih pesmi in dram-

Kompetence za
življenje
Iris Šober

Alteršola skupaj z Občino Tržič in KS Bis
trica mladim (starejšim od 13 let) vsak petek ali soboto zvečer omogoča kakovostno
preživljanje svojega prostega časa. Projekt
»Kompetence za življenje« v prostorih
KS Bistrica poteka že tretje leto. Mladi s
pridobljenimi znanji lahko uspešneje razvijajo in gradijo medosebne odnose ter se
bolj učinkovito soočajo z negotovostjo in
nepredvidljivostjo na področju zaposlo-

Mladinski center Tržič
na odprtju razstave
»bodi umetnik«
Patricija Zbičajnik

Mednarodni likovni natečaj Bodi umetnik
»Igraj se z mano«, ki ga prireja Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo
inkluzije, je del celoletnih aktivnosti, saj
razstava po otvoritvi potuje po številnih lokacijah po Sloveniji in tujini.
Na likovnem natečaju je sodeloval tudi
Mladinski center Tržič in sicer s sliko »Na
štangah«, avtorja Arnesa Dedića. Arnes je
naslikal, kako v prostem času trenira s prijateljem na športnem igrišču v Križah.
Z mentorico Patricijo Zbičajnik sta 14.
februarja odšla na otvoritev razstave in
kulturni dogodek v Ljubljano. Kulturno-likovni dogodek se je odvijal v Cankarjevem
16
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sko igro Prešernove pesmi
Od lepe Vide. Dramski
krožek je odigral igrico
Sapramiška. Kulturni program je popestril tudi šolski pevski zbor.
Učenci so dokazali, da bogatijo našo skupnost. Prireditvi so odlično izpeljali,
svoj delež pa so prispevali
tudi s kulturnim spremljanjem obeh prireditev. Seveda pa ne smemo pozabiti, da se kultura ne skriva
samo ob praznikih, ampak
naj se odraža v vsakodnevnih opravilih in medsebojnih srečanjih.
vanja. V januarju in februarju smo pri treningih socialnih in komunikacijskih veščin
raziskovali samopodobo, samozavest ter
trenirali asertivno komunikacijo: Kako nas
vidijo drugi?, Kako se vidimo sami?, Je
naša samopodoba pozitivna, negativna ali
realna?, Se znamo na primeren način postaviti zase?, Kako komunicirati samozavest
no, odločno ter hkrati nežaljivo? Izvedli
smo tudi več tematskih delavnic: trening
sprostitvenih tehnik, ustvarjalno delavnico
na temo prijateljstva, kulinarično delavnico
- Nutellamisu ter izobraževalni delavnici
Učinkovite metode učenja in Komunikacija s starši.

Šober (univ. dipl. pedagoginja in komunikologinja) in Monika Valjavec (univ. dipl.
socialna delavka).
Več informacij o projektu dobite na: www.
altersola.si/ info@altersola.si / 040-865362 (Iris), 040-659-670 (Monika).

Izvajalki projekta: strokovni delavki Iris
domu. Program je popestril koncert Zlatka
in ostalih nastopajočih, posebej zanimiv pa
je bil tudi ogled muzikala Pogum. Ogledala
sta si tudi stalno zbirko v Moderni galeriji.
Arnesu je bil izlet v Ljubljano zelo všeč,
doživel je mnogo novih stvari, fotografiral
pa se je tudi z Zlatkom, ki mu je podaril

avtogram za Mladinski center Tržič. Arnes
je tudi dejal, da se je enkrat v življenju za
nekaj zares potrudil. V Mladinskem centru
mu želimo še veliko nadaljnjih uspehov in
smo zelo ponosni nanj, saj je dokazal, da se
z vztrajnostjo veliko doseže.
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Šolska ulica 2, 4290 TRŽIČ
tel.: (04) 592 55 51
gsm: 031 330 404
e-pošta: info@lu-trzic.si
www.lu-trzic.si

Fundacija za šport

Poletni tabor Savudrija 2017

Športna zveza Tržič, Cankarjeva 1,
4290 Tržič
tel.: (05) 90 10 313
gsm: 051 354 064
e-pošta: sportna.zveza.trzic@t-2.net
www.sztrzic.si

1. 7. - 6. 7. 2017
Športna zveza Tržič in Ljudska univerza Tržič bosta tudi letos organizirali poletni tabor na morju, na katerem se bodo otroci
r azgibali na svežem zraku ter se naučili tudi česa novega. Na podlagi pozitivnih izkušen iz preteklih letovanj se bomo imeli prav
gotovo super. Tudi letos bomo tabor izvedli v Savudriji, kjer nam je bilo lani zelo všeč. Tabor je namenjen otrokom, starim od 7 do
15 let. Potekal bo od 1. 7. do 6. 7. 2017 in bo športno-plesno obarvan.
Prijavnico lahko dobite na Športni zvezi, Ljudski univerzi, v pisarni TPIC Tržič ter na spletnih straneh www.sztrzic.si in
www.lu-trzic.si.
Rok za prijavo je 31. 3. 2017. Število mest je omejeno, zato bomo upoštevali vrstni red prijav.
V kolikor bo Športna zveza Tržič uspešna pri prijavi na razpisu Fundacije za šport, bo končna cena izvedenega programa nižja.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 051/354-064 (Biserka) ali 031/330-404 (Metka).
Vabljeni, da se nam pridružite tudi letos.
ŠZ Tržič in LU Tržič

Junak Kriške gore 2016
Ivana Valjavec

Ljudje že od nekdaj radi hodimo v hribe,
radi uživamo v njihovih lepotah, radi se utrujeni in z lepimi spomini vračamo domov.
Tako tudi Junaki Kriške gore, ki že 25 let
vestno seštevajo svoje pohode na goro. Ko
te veselje do hoje na goro zares »zagrabi«,
kar ne moreš nehati in norma (52 vzponov)
ni pretežka.
V petindvajsetih letih se je vpisovalo 1054
pohodnikov, vsaj enkrat so normo opravili
504 pohodniki in skupaj zabeležili 261.669
vzponov ter prehodili okoli 1,5 milijonov
kilometrov.
V letu 2016 sta normo opravila dva otroka,
38 žensk in 79 moških, skupaj 117. Vsi prijavljeni na zaključno prireditev so prejeli
medaljo in praktično darilo. Otroka, ki sta
opravila otroško normo, sta bila Gabriel in
Patricia Vukotič, zmagovalka je bila Mladenka Lorenčič s 317 vzponi, druga je bila
Angelca Zupan z 241 vzponi in tretja Mirjana Žabkar z 219 vzponi, zmagovalec je
bil Miro Mihelič s 364 vzponi, drugi je bil
Andrej Jazbec s 360 vzponi in tretji Roman
Jazbec s 312 vzponi.
Posebno priznanje so prejeli še 88-letni Simon Primožič, ki na goro prihaja že več kot
osem desetletij, Andrej Jazbec, ki je v 25

letih opravil 4712 vzponov, Naj drvar je bil
Miro Mihelič. Na goro pa je začel prihajati
tudi Kirill Ploppa iz Ekaterinburga na Ura-

lu, ki je zaposlen v hčerinski firmi Iskratela
in je poslovni obisk v Kranju izkoristil za
vzpone na goro.
tržičan
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VABILO IN RAZPIS ZA 11. TEK PO
ULICAH TRŽIČA - za vse generacije
IN ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO V CESTNIH
TEKIH TER HITRI HOJI ZA VETERANE
1. Kraj prireditve: TRŽIČ
2. Datum tekmovanja: SOBOTA, 1. aprila 2017, ob 10.15 uri - start
pred stolpnico
3. Prireditelj: Športna zveza Tržič, Vrtec Tržič in Mestna kavarna
Brodar
4. Gorenjska, moj planet:Tekmovanje šteje za serijo »Gorenjska,
moj planet«
5. Tržiški pokal: Tekmovanje šteje tudi za točke »Tržiškega pokala
v tekih«
6. Prijave: Na dan tekmovanja od 9.00 do 10.45 ure v prijavnici.
7. Pravila tekmovanja in dolžine prog:
TEK PO ULICAH TRŽIČA - DRŽAVNO VETERANSKO PRVENSTVO V CESTNIH TEKIH
MOŠKI (10 km - 6x veliki krog) IN ŽENSKE (5 km - 3x veliki krog)
skupina A

do 1998

do 19 let

skupina B

1997 – 1988

20 – 29 let

skupina C

1987 – 1983

30 – 34 let

skupina D

1982 – 1978

35 – 39 let

skupina E

1977 – 1973

40 – 44 let

skupina F

1972 – 1968

45 – 49 let

skupina G

1967 – 1963

50 – 54 let

skupina H

1962 – 1958

55 – 59 let

skupina I

1957 – 1953

60 – 64 let

skupina J

1952 – 1948

65 – 69 let

1941 in
starejši

nad 75 let

MOŠKI IN ŽENSKE - 5 km (3x veliki krog)
skupina K

1947 - 1942

70 – 74 let

skupina L

Tekmuje se po pravilih Atletske zveze Slovenije in IAAF. Tekmovalci
tekmujejo na lastno odgovornost oz. na odgovornost prijavitelja. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev
pred, med in po tekmovanju.

DRŽAVNO VETERANSKO PRVENSTVO
(13x mali krog)
MOŠKI IN ŽENSKE - 10000 m
skupina A

1983 in
mlajši

do 34 let

skupina B

1982 – 1978

35 – 39 let

skupina C

1977 – 1973

40 – 44 let

skupina D

1972 – 1968

45 – 49 let

skupina E

1967 – 1963

50 – 54 let

skupina F

1962 – 1958

55 – 59 let

skupina G

1957 – 1953

60 – 64 let

skupina H

1952 – 1948

65 – 69 let

skupina I

1947 - 1943

70 – 74 let

skupina J

1942 in
starejši

nad 75 let

10. Razglasitev:
Razglasitev rezultatov bo 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v
cilj na prireditvenem prostoru.
Vse družine, ki bodo aktivno sodelovale na Teku po ulicah Tržiča
in bodo svoj listek oddale v škatlo za žrebanje, se bodo uvrstile v
nagradno žrebanje, v katerem bo Svet zabave podaril dnevni najem
napihljivega igrala.
Med vsemi tekači rekreativnega teka, DP ali hoje bomo izžrebali enega, ki bo prejel vikend paket - najem apartmaja v Termah
Olimia v Podčetrtku v sodelovanju z Območno obrtno podjetniško
zbornico Tržič.
Uradni rezultati bodo objavljeni na prireditvenem prostoru in na spletni
strani ŠZ Tržič (www.sztrzic.si).
11. Informacije:
Mestna kavarna Brodar na Trgu svobode 24 bo tekmovalcem nudila na razpolago prostor za shranitev tekaške garderobe v času tekmovanja. Kavarna
se nahaja takoj poleg glavnega prireditvenega prostora.
Ana Jerman: GSM: 031-336-290, e-naslov jermana800@hotmail.com,
Biserka Drinovec: GSM: 051-354-064, e-naslov sportna.zveza.trzic@t-2.net.
Vsa obvestila bodo objavljena na spletnih straneh ŠZ Tržič (www.sztrzic.si)
in Gorenjska, moj planet (www.gorenjska-mojplanet.si) ter na Facebooku.
trzican_naj_17_Layout
13.2.2017
11:59 Page
1
Tekmovanje bosta 1delno
sofinancirali
Občina
Tržič in Fundacija za
šport.
TEKMOVANJE BO IZVEDENO V VSAKEM VREMENU.

6. Karakteristike proge in čas starta:
6.1. Družine s predšolskimi otroki - 400 m
start ob 10.15 uri
6.2. Tek za osnovnošolce			
start ob 10.30 uri
6.3. Tek po ulicah Tržiča + veteransko DP 5 in 10 km 			
start ob 11.30 uri
6.4. Hitra hoja-veteransko DP in Pokal Alpe Adria za odrasle 		
start ob 11.30 uri
* Družinski tek ne šteje za udeležbo v seriji Gorenjska, moj planet
7. Priznanja:
Prvi trije uvrščeni v posamezni kategoriji prejmejo medalje, za najboljši čas v teku na 5 in 10 km v ženski in moški kategoriji ter hitri hoji
tekmovalci prejmejo praktično darilo. Za okrepčilo bo poskrbljeno.
Vsi udeleženci tekov in hitre hoje prejmejo bon za hrano (topel obrok),
darilo organizatorja ter vstopnico za celodnevno kopanje na Gorenjski
plaži v Tržiču.
8. Prijave in startnina za tek
Startnina za tekmovanje znaša v predprijavi 10 €, na dan tekmovanja 12 €.
Predprijave na tekmovanje so možne preko spletne aplikacije na naslovu www.gorenjska-mojplanet.si/prijave/ najkasneje do srede, 29. 3.
2017. Predprijava je veljavna samo ob hkratnem plačilu startnine
na račun organizatorja. TRR Abanka 05100-8010010198.
Prijave na dan tekmovanja so možne od 9. do 10.45 ure v prijavnici, ki
bo za stolpnico na avtobusnem obračališču, ustrezno označena. Tek po
ulicah Tržiča je prvi tek v seriji Gorenjska, moj planet.
Lanskemu absolutnemu zmagovalcu in zmagovalki plača startnino
organizator.
9. Prijave in startnina za hitro hojo
Rok za prijave je do torka, 28. 3. 2017. Startnina za tekmovanje znaša v
predprijavi 10 €, na dan tekmovanja 12 €. Startnina se plača ob prevzemu startne številke. Prijave za DP v hitri hoji pošljete na e-naslov fabio.
ruzzier@gmail.com. V prijavi je potrebno navesti: ime in priimek, leto
rojstva ter ime kluba, za katerega bo tekmovalec nastopil.
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najboljši in
najbolj obetavni
športniki Tržiča

ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ

Prireditev in podelitev priznanj
za športne dosežke v letu 2016
MAJ DIZAJN

ponedeljek, 6. 3. 2017, ob 19. uri
Kulturni center Tržič
Na prireditvi bomo podelili priznanja najboljšim in najbolj
obetavnim športnikom Tržiča za leto 2016 ter tistim, ki so v
preteklem letu osvojili naslov državnega prvaka.

25. Smučarski tek gospodarstvenikov, diplomatov in politikov, POKLJUKA 2017
Nekaj zanimivih utrinkov
s prireditve

Organizator: Športno društvo STRELICA
Pripravil: mag. Klemen Grašič
Foto: Vili Vogelnik, Urban Meglič,
Tomo Šavs in Peter Markič
Celotno fotogalerijo si lahko ogledate
na naši spletni strani www.strelica.si

Borbeno od samega štarta naprej.
Miro Rismondo je za jubilej naredil
skulpturo za naslednjih 25 let.

Prevzem štartne številke kot na pravem
svetovnem pokalu.
Na zdravje vsem udeležencem.

Nekateri klasično, drugi prosto … in še prehitevajo na
progi.

Sproščeno druženje po naporni tekmi.
Pravi domači topli sendviči, domače žganje,
… doping pred štartom.

Srečna izžrebanca posebnih nagrad.
Včasih pomaga tudi praksa alpskega smuka.

Strokovna komisija si je ogledala celotno
infrastrukturo.

Najhitrejši gospodarstveniki.

Slovenski vinarji so letos ostali med gledalci.

Ponovno prava zimska poezija na Pokljuki.
Tudi gospodarstvenice so bile hitre.

športne novice

Sanjska vrnitev Žana
Koširja
Alenka Teran Košir, Petra Hladnik; foto: Vid Ponikvar

Žan se je v izločilne boje uvrstil z najhit
rejšim časom kvalifikacij in suvereno napredoval vse do polfinala, kjer je moral
premoč priznati kasnejšemu zmagovalcu
Švicarju Galmariniju. V malem finalu pa je
bil boljši od Avstrijca Andreasa Prommeg-

gerja in se po poldrugi sezoni odsotnosti s
tekmovališč zaradi kroničnih težav s hrbtenico veselil izjemnega tretjega mesta. Pred
tem je izločil še dva Avstrijca, Alexandra
Payerja in Benjamina Karla.

Med navijači in podporniki Žana Koširja je
završalo; po skoraj dveletni odsotnosti zaradi poškodbe se bo na domači Rogli vrnil
na start tekme na svetovni pokal. V organizaciji Kluba deskanja in navijaškega kluba
ZAKOn ter ob pomoči Občine Tržič se je
v zgodnjih jutranjih urah zadnje januarske
sobote iz Tržiča proti Rogli podal poln avtobus njegovih navijačev.

Na krilih navijačev do odra za zmagovalce.

Zmaga break dance
plesalcev Plesnega
kluba Tržič
Marta Markič

Prvi letošnji pokalni turnir v MTP so plesalci PK Tržič odplesali več kot odlično. Sodelovali so plesalci break dance in hiphopa
in dosegli naslednje rezultate:
Breakdance team člani:
1. mesto - Breakingz

Plesni studio Špela v
polnem teku
Špela Mandelc

V mesecu februarju je potekalo drugo pokalno tekmovanje v MTP za novo plesno
sezono, kjer so si naši plesalci zopet priplesali kar nekaj zavidljivih uvrstitev:
1.mesto: Laura Višnar in Maša Štucin,
hiphop pari
1.mesto: Rika Dolžan, hiphop solo deklice
2.mesto: Bor Radovančevič, hiphop mladinci solo
3.mesto: Laura Višnar, hiphop članice solo
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Break dance solo člani:
9. mesto - Marko Stegnar
10. mesto - Grega Tadel
11. mesto nik - Juš Suš
Hip hop battle člani:
13. mesto - Marko Stegnar
16. mesto - Tia Dobrin
Hip hop solo:
11. mesto - Marko Stegnar
Čestitke plesalcem in trenerjem!
Če si tudi ti želiš plesati, je Plesni klub
Tržič pravi naslov. Vabimo te v programe
hiphop, break dance, jazz balet, rock and
4.mesto: Žan Zupan,
hiphop mladinci solo
Čestitke tudi vsem ostalim tekmovalcem.
Ste povabljeni na praznovanje, pa ne znate plesati?
Nič hudega, še več vas
naučimo v PS Špela. Vabimo tudi ljubitelje drugih
plesov in športnih vadb,
da v tej super sezoni zamigajo z nami. Urnike in
programe najdete na naši
spletni strani
www.plesnistudiospela.si.
Info: 040-623-535.

roll, plesi za najmlajše, rojstnodnevna doživetja, za odrasle vadba fit burn, družabni
plesi, priprave na poroko.
Informacije na tel. 040-635-710 ali na plesni.klub.trzic@gmail.com, ali osebno v
dvorani NOB, Predilniška cesta 12, vsak
dan od 15.30 do 21.00.

med ljudmi

Antonov dobrodelni
koncert
Mira Čemažar; foto: Mojca Soklič

KO RK Lom je v mesecu januarju pripravil Antonov dobrodelni koncert. Nastopili
so otroci iz vrtca in šole, plesna skupina
Country freax, glasbena skupina Down 2
music, Trio Šubic, za posebno razpoloženje
pa je poskrbel Vili Resnik s svojo pozitivno energijo. Sledilo je prijetno druženje ob
pogostitvi in glasbi. Hvala vsem, ki ste na
kakršen koli način pomagali pri izvedbi te
prireditve in izkazali pozornost s svojo prisotnostjo. Z zbranimi prostovoljnimi prispevki bomo zopet peljali starejše krajane
Loma na izlet.

Dogajanje v Domu
Petra Uzarja
Manca Šolar

Februarja so nas obiskali terapevtski kužki
Tačke Pomagačke. Obiskali sta nas vodnici
Irena in Darja s svojima terapevtskima kužkoma, Luno in Kiti. Stanovalci na oddelku
Deteljica so obisk že nestrpno pričakovali.
Ko sta kužka pritekla med stanovalce, je
bilo čutiti veliko veselja, navdušenja in pozitivne energije. Vsak stanovalec je kužka
pobožal, počesal, z njim malo pokramljal
in mu dal tudi priboljšek. Ob enournem
obisku Tačk pomagačk smo se vsi skupaj
imeli zelo lepo in komaj čakamo, da nas
kužki spet obiščejo in nam popestrijo dan.
Ob Prešernovem dnevu so nas tradicionalno, letos že štirinajsto leto zapored, obiskali
člani Vaške godbe in župan Borut Sajovic.
Ob zvokih godbe, deklamiranju Prešernovih pesmi in ob sladkih figah smo preživeli
lep predpraznični dan.

V boju za
MasterChef
Slovenije tudi
Tržičan
Maja Tekavec; foto: arhiv POP TV

Bitka s časom, bitka s sotekmovalci, bitka z živci - vse to
je mala malica za tiste, ki imajo
pravo kulinarično strast. So kuharski navdušenci z apetitom za
uspeh in komaj čakajo, da stopijo
iz domače kuhinje.
To pomlad se na naše ekrane znova vrača priljubljeno kuharsko
tekmovanje MasterChef Slovenija (slavnih), v katerem bomo
lahko, na povabilo organizatorja,
spremljali tudi Boštjana Megliča - Peško. Vsem dobro poznan
gorenjski humorist, radijski moderator (brez dlake na jeziku)
in še mnogo več, bo preizkušal
še neodkrite recepte in s svojimi kreacijami stopal pred stroge
sodnike.
Od kuharskega tekmovanja
MasterChef Slovenija Boštjan
Meglič - Peška pričakuje, da bo
dobil veliko kuharskega znanja, znanja serviranja jedi ter
življenjsko izkušnjo. Gledalcem
sporoča, da naj uživajo v smehu
in kuhanju, mi pa mu sporočamo,
da držimo pesti in navijamo zanj!
Pa dober tek!
tržičan
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Občni zbor ZŠAM Tržič
Nuša Hafner

na poligonu na Vranskem, usklajeno s prometnimi akcijami z Agencijo za varnost
v prometu pa še za pet preventivnih akcij. Sodelovali bomo tudi s SPV pri prvih

šolskih dnevih in na kolesarskih izpitih v
šolah, kjer naši predstavniki pomagajo že
vrsto let. Zato so na občnem zboru dobili
tudi posebna priznanja.

Nataša Durjava, ravnateljica Vrtca Tržič.
Dr. Jasna Murgel je mati dveh otrok s posebnimi potrebami. Na podlagi izkušenj,
ki jih je imela na področju vzgoje, sociale in zdravstvene problematike, se je kot
poslanka odločila celovito pripraviti in
urediti zakonodajo s tega področja. V svoj
projekt vključuje različne strokovnjake in
institucije ter vodi okrogle mize. V predstavitvi knjige je posebej poudarila, da danes
problematiko otrok urejajo različni zakoni
in drugi akti ter različne ustanove, ki med
seboj niso povezane. Ta razdrobljenost večini staršev takšnih otrok povzroča dodatne
težave. S celovito zakonsko ureditvijo bo
zato pomagala številnim. Dr. Kovačeva je
široko predstavila njeno dejavnost v raz

vojni ambulanti in navedla številne možnosti izboljšav pogojev dela. Poudarila je,
da je oskrba tovrstnih otrok na Gorenjskem
relativno dobra. Manjkajo pa dodatni strokovnjaki s tega področja, da bi zagotovili
več obravnav otrok. V Sloveniji jih ni, ker
ne poteka zadosti izobraževanj in ni namenjenih zadosti sredstev s strani države. Mag
Durjava je predstavila strokovno dejavnost
vrtca, v kolikor so vanj vključeni otroci s
osebnimi potrebami. Poudarila je tudi dobro sodelovanje vrtca z organi občine in županom. Po končani okrogli mizi so z vprašanji in konstruktivno razpravo sodelovali
tudi mnogi udeleženci iz publike. Dogodek
je potekal v prijetnem vzdušju.

Združenje šoferjev in avtomehanikov Tržič
(ZŠAM) je imelo 10. februarja svoj redni
letni občni zbor. Udeležili so se ga tudi
predstavniki sorodnih združenj iz Kranja in
Cerknega, podžupan Občine Tržič Dušan
Bodlaj in predstavniki nekaterih društev iz
Tržiča. Prišla je tudi predsednica Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Aneta Lavtar.
Občni zbor je potekal po ustaljenem dnevnem redu. Najprej so bila podana vsa poročila o lanskem delu. Združenje je izvedlo
dve ekskurziji, eno predavanje, sodelovalo
je pri prireditvah ob 50-letnici pobratenja s
francoskim mestom Ste Marie aux Mines,
naši predstavniki so odpotovali tudi v Francijo, osrednjo dejavnost pa smo namenili
praznovanju 80- in 65-letnici organiziranega delovanja šoferjev v Tržiču.
Več časa je bilo namenjenega načrtom v
letošnjem letu. Skupaj z Društvom upokojencev smo pripravili načrt za kar štiri
prometno preventivna predavanja, vožnjo

Vodnik po pravicah
otrok s posebnimi
potrebami
Alenka Bradač

1. 2. 2017 je v Knjižnici Toneta Pretnarja potekala predstavitev knjige Vodnik po
pravicah otrok s posebnimi potrebami in
okrogla miza na temo problematike oskrbe teh otrok. Gostje večera so bile dr. Jasna
Murgel, poslanka DZ, ki je izdala knjigo,
dr. Andreja Kovač, dr. med, spec. pediatrije iz Razvojne ambulante Kranj, in mag.
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70. Občni zbor
Čebelarskega društva
Tržič
Anže Perčič; foto: Tanja Perčič Poklukar

Letos Čebelarsko društvo Tržič praznuje jubilejno 70. obletnico občnega zbora.
Lepo je, da se čebelarji in čebelarke iz tržiške občine družimo in ohranjamo tradicijo vsakoletnih srečanj že več kot 70 let in z
medsebojnim sodelovanjem pripomoremo
k ohranjanju naše kranjske sivke. Na jubilejnem zboru smo se zbrali 21. 1. 2017 v
Restavraciji Raj v Tržiču.
Na občnem zboru je upravni odbor članom
podal poročilo o delu v preteklem letu in
predstavil program dela v letu 2017. Predsednik Čebelarskega društva Tržič (ČD)
Vinko Perne je dejal, da smo bili tržiški
čebelarji v preteklem letu zelo aktivni. Ob
koncu januarja 2016 smo v atriju Občine
Tržič imeli prvo promocijo za svetovni dan
čebel, ki ga promovira Čebelarska zveza
Slovenije (ČZS). Gostili smo predsednika
ČZS Boštjana Noča in njegove sodelavce,
ki so obiskovali vsa čebelarska društva v
Sloveniji, ter župana mag. Boruta Sajovica.
Več o promociji Svetovnega dneva čebel je
bilo objavljeno v 2. številki Tržičana leta
2016.
Februarja se je 5 delegatov udeležilo red
nega občnega zbora Čebelarske zveze Gorenjske (ČZG), Vinko Perne kot podpredsednik ČZG, Anže Perčič kot predsednik
nadzornega odbora ČZG in Anton Meglič,
Cveto Frelih ter Nace Valjavec kot izvoljeni delegati ČD Tržič.

90 let Gompežovega
Zdravkota
Metka Kolevski

Na valentinovo je godoval, 17. februarja
pa praznoval svoj 90. rojstni dan naš stric
Zdravko, po domače Gompežov Zdravko
iz Križev.
Ob spremljavi Milenine harmonike smo
mu nečaki zapeli »Mi smo pa Tržičani«
in mu voščili za njegov praznik. Kljub
bolezni, zaradi katere ga že nekaj let več
ne srečujemo na sprehodu po Retnjah in
Križah ter na proslavah v Gozdu, se drži
prav dobro.
Kot četrti od šestih otrok Gompežovega Kristla in Bavdove Katre je bil med

Redno smo se udeleževali izobraževanj
za čebelarje, ki sta jih organizirala ČZS
in ČZG, udeleževali pa smo se tudi raznih
čebelarski izletov in piknikov. Zelo aktivni
so bili tržiški krožkarji, saj so na državnem
čebelarskem tekmovanju 7. maja v Markovcih dosegli zlato in srebrno priznanje.
Dotaknili smo se tudi lanskoletne čebelarske sezone. Čebelje družine so se skozi leto
povprečno razvijale, paša je bila dobra, zato
smo točili kar lepo količino medu, vendar
se je na jesen stanje v družinah zaradi različnih bolezni močno poslabšalo. Nekateri
čebelarji so v celoti ostali brez družin.
Na občnem zboru sta predsednik ČD Tržič
Vinko Perne in predsednik ČZG Janko Sebastjan Stušek članu Anžetu Perčiču za aktivno delo v ČD Tržič podelila odlikovanje

Antona Janše III. stopnje. Članom Cvetu
Frelihu, Vladu Goltezu in Maksu Praprotniku pa sta podelila značke zvestobe ČZS
za 20 let čebelarjenja. ČZG bo na letnem
občnem zboru 24. 2. 2017 predsedniku ČD
Tržič, Vinku Pernetu, podelila posebno
odlikovanje Antona Janše II. stopnje.
Ob koncu smo se čebelarji družili še ob
prijetem igranju mladih harmonikarjev in
si ogledali razstavo fotografij, starih čebelarskih pripomočkov, panjskih končnic, posebnih odlikovanj in priznanj, ki so jih naši
člani prejeli v 70 letih svojega delovanja.
V letošnjem letu načrtujemo mnogo aktivnosti, med drugim tudi dan odprtih vrat, na
kar vas bomo z veseljem v prihodnjih mesecih povabili. NAJ MEDI!

Od leve proti desni: predsednik ČD Tržič Vinko Perne, Valdo Goltez, Cveto Frelih in Anže Perčič.

najbolj »nabritimi«.
Spomin mu je hitel
od otroških, prek vajeniških in medvojnih
let, do tistih, ki jih je
preživel do odhoda
v pokoj v Kmetijski
zadrugi v Križah. Zahajal je v hribe in bil
strasten lovec. Radio,
televizija in časopisi
ter seveda njegova
hči Barbara, ki skrbi
zanj, mu prinašajo v
hišo novice iz vasi in
sveta.
Dragi stric!
Še na mnoga zdrava
leta ti želimo tvoje
nečakinje in nečaki.
tržičan
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naše okolje, naše zdravje

Toplotna črpalka energetsko učinkovit
generator ogrevanja
stavb
mag. Samo Cotelj

Gradbena praksa je v zadnjih dveh desetlet
jih zelo napredovala, danes se pri gradnji
uporabljajo sodobni gradbeni in izolacijski
materiali, ki omogočajo gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih stavb. V takih stavbah
je bistveno izboljšano bivalno ugodje, izboljšana je učinkovitost rabe energije, povečana je možnost rabe obnovljivih virov
energije, na enoto ogrevane površine pa se
je raba energije zmanjšala kar za nekajkrat.
Za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople
vode v sodobnih stavbah se danes več kot
v dveh tretjinah primerov vgradi toplotna
črpalka. Navedenemu razvoju gradbenih
tehnologij so sledile tudi spremembe tehnologij ogrevanja, enega največjih razvojev
je v tem času doživela toplotna črpalka kot
energetsko učinkovit generator za ogrevanje, priprave tople vode in hlajenja stavb.
Še več, današnja uporaba toplotnih črpalk
za ogrevanje in pripravo tople vode ni ome-

Projekt: Pravočasen
pregled ustne votline
lahko reši življenje!
ZD Tržič

V Sloveniji je rak ustne votline po pogos
tosti na osmem mestu, 80 % simptomov

ZAHVALA
Ob nenadni izgubi našega dobrega moža,
skrbnega očeta, zlatega dedka, tasta in
brata Poldeta Hladnika se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, tople besede, sveče, denarno pomoč in za spremstvo
na njegovi zadnji poti. Hvala dr. Prašnikarju, Henriku in Maticu za prvo pomoč,
dr. Kresetu in reševalcem ZD Tržič. Hvala
sodelavcem Zavoda sv. Martina iz Bohinja, sodelavcem podjetja CABLEX, sosedom v bloku in vikendašem. Hvala Petri, Magdi in Romani za pomoč v vežici,
24
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jena samo za uporabo v sodobnih in prenov
ljenih stavbah, vse pogostejša je praksa, da
se toplotne črpalke vgrajujejo tudi v slabše
izolirane stavbe z radiatorskim ogrevanjem
kot zamenjava ali dopolnitev ogrevanja.
Za ogrevanje slabše izoliranih stavb z radiatorskim ogrevanjem se uporablja toplot
ne črpalke, ki dosegajo višje temperature,
sama izbira tehnično ustrezne toplotne
črpalke in vgradnja le te je zahtevnejša,
ekonomsko gledano ima investicija daljšo
vračilno dobo v primerjavi z vgradnjo v
nizkoenergijsko hišo. Če primerjamo ogrevalni sistem na kurilno olje z ogrevalnim
sistemom s toplotno črpalko, so letni stroški ogrevanja s toplotno črpalko tudi pri
slabše izoliranih stavbah nižji, kar pomeni,
da je vgradnja toplotne črpalke tudi v take
stavbe lahko ekonomsko upravičena. Razmerje med pridobljeno toploto in vloženim
delom (električno energijo) imenujemo
grelno število, njegova vrednost je odvisna
od vrste toplotne črpalke in vira okoliške
toplote, ki ga toplotna črpalka izkorišča.
Sodobne toplotne črpalke dosegajo grelno
število od 3 do 5. V primeru delovanja toplotne črpalke z grelnim številom 3 za pridobitev toplotne energije 3 kWh porabimo in
plačamo le 1 kWh električne energije.

ENERGETSKO SVETOVALNA
PISARNA TRŽIČ
TRG SVOBODE 18, tel. (04) 597 15 52

je in rabo obnovljivih virov, zato vgradnjo
podpira tudi država. Občani, ki se pravočasno prijavijo na javni poziv Eko sklada
37SUB-OB16 in vgradijo toplotno črpalko
skladno s tem pozivom, so upravičeni do
prejema nepovratne finančne spodbude.
Več informacij o učinkoviti rabi energije,
rabi obnovljivih virov energije in pridobit
vi finančnih spodbud lahko dobite v energetsko svetovalni mreži ENSVET (www.
ensvet.si) oziroma v Energetsko svetovalni
pisarni na občini Tržič, ki deluje vsako sredo od 15. do 17. ure, za obisk se predhodno
dogovorite po telefonu 04/59-71-552 ali se
naročite preko spletne strani http://www.
trzic.si/esp.aspx (naročanje na brezplačno
svetovanje).

Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje
spada med ukrepe učinkovite rabe energipa odkrijemo v zobnih ambulantah, zato je
naša vloga pri uspešnem zdravljenju te bolezni pogosto odločilna.
Projekt, ki tudi letos poteka pod okriljem
Odbora za zobozdravstvo Zdravniške
Zbornice Slovenije v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za maksilofacialno kirurgijo
UKCL ter Centrom za ustne bolezni in parodontologijo Stomatološke klinike, pa na
Igorju za prebrano poslovilno pismo, pevcem cerkvenega zbora iz Loma in harmonikarju. Hvala predsedniku vojnih veteranov gospodu Rešku, Društvu upokojencev
MOS - sekcija Gorenjska. Hvala Društvu
upokojencev Tržič in Društvu invalidov
Tržič. Hvala sošolcem STUŠ Domžale
1959-1963. Hvala gospodu župniku za lepo
opravljen cerkveni obred, podjetju Komunala Tržič in prijatelju Ferdotu, ki ga je ponesel na njegovo zadnjo pot v novi dom.
Še enkrat se zahvaljujemo vsem imenovanim in neimenovanim.
Ata, še enkrat ti hvala za lepo življenje ob
tebi.
Vsi tvoji

pregled privabi tudi tiste, ki se sami nanj
ne spomnijo ali si ga ne morejo privoščiti.
Tudi v Tržiču bo potekal brezplačen preventivni pregled ustne votline 12. in 19.
maja od 10.30 do 12.30 ure v Zdravstvenem domu Tržič v zobni ambulanti Daše
Bavdek, dr. dent. med. Naročite se lahko
na zobna.bavdek@zd-trzic.si ali na telefonsko številko: 04/598-22-47.

spremljamo, poročamo

Po jutru se
podjetniški dan
pozna
dr. Metka Knific Zaletelj

Občina Tržič v zadnjih letih
intenzivno spodbuja razvoj
gospodarstva in podjetništva.
S tem namenom smo zagnali
iniciativo TržičPodjeten.si,
v okviru katere se izvajajo
Kreativni podjetniški večeri, Podjetniška akademija,
Podjetniška
svetovalnica,
pripravili pa smo nov podjetniški dogodek - Podjet
niški zajtrk. Potekal je 23.
februarja v Mestni kavarni
Tržič. Za dogodek smo se
odločili po izjemno uspešnih
podjetniških večerih, ki so
namenjeni tistim, ki o poslu
šele razmišljajo, na zajtrkih
pa podpiramo že delujoče
in uspešne podjetnike, ki se
na trgu vsak dan srečujejo z
novimi poslovnimi izzivi. Z
idejo, da jih povežemo v tržiško podjetniško mrežo, se bomo na
Podjetniških zajtrkih srečevali vsak drugi mesec. Vsakokrat bomo
obravnavali aktualno in uporabno temo iz poslovnega sveta, vedno pa bo priložnost tudi za spoznavanje, mreženje in tkanje novih
poslovnih vezi.
Prvi zajtrk je bil obarvan z novostmi, ki jih ponuja sodobni internet. Odgovorili smo na vprašanja: Katere so najpogostejše napake,
ki jih naredijo podjetja pri svoji spletni predstavitvi? Kaj pa večina
podjetji ne naredi pa bi morala? Kateri so sodobni trendi interneta?
Kaj ne bi smelo manjkati pri spletni predstavitvi? Kateri komunikacijski kanali na internetu so najbolj donosni? Ob tem smo spoznavali tudi primere najbolj uspešnih kampanj na internetu. Gost na
zajtrku je bil Andraž Štalec, soustanovitelj in direktor agencije za
digitalni marketing Red Orbit, ki je ena vodilnih digitalnih agenciji
v tem delu Evrope. Naročnikom pomagajo, da v svojem poslu čim
bolje izkoristijo internet in vse, kar ponuja. Udeležba na vseh dogodkih, ki se povezujejo v Tržiški kreativni center, je za udeležence brezplačna. Ker si v prihodnosti želimo vključiti čim več novih
vsebin s področja podjetništva in razviti sveže ideje, aktivnosti in
programe, smo odprti za vse predloge. Spremljajte nas na http://
www.trzicpodjeten.si.

S Smehom po Slovaški, južni
Poljski in Češki!

ZANIMIVI DOGODKI V ČLANICAH ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE
DATUM
in URA

PRIREDITEV

9. 3.
Piazzoleky in
2017, ob Ana Bezjak
18. uri

KRAJ

DODATNE
INFORMACIJE

Center za kulturne prireditve
Slovenske
Konjice

Center za kulturne
prireditve Slovenske Konjice,
03 758 04 37

10. 3.
2017

Koncert:
Easy & Bort

Protokolarno
- prireditvena
dvorana sv.
Frančiška Asiš
kega, Koper

TIC Koper,
05 664 64 03

10. 3.
2017

Gregorjevo

Kranjska hiša
in kanjon reke
Kokre

Zavod za turizem in
kulturo Kranj,
04 238 04 50

21. 3.
2017, ob
19. uri

Razvitje
obnovljenih
sokolskih
praporov

Mestna galerija
Riemer, Slovenske Konjice

Zgodovinsko
društvo Slovenske
Konjice, Občina
Slovenske Konjice,
info@slovenskekonjice.si

2. 4.
2017

GP Adria
Mobil,
mednarodna
kolesarska
dirka

Novo mesto

Kolesarski klub
Adria Mobil,
07 393 92 63

Mladinsko gledališče Tržič Vas obvešča, da ima na svojem popotniškem avtobusu za omenjeni izlet (22. 4. - 28.
4. 2017) še nekaj prostih mest, in vabi v svojo družbo ljubitelje raziskovanja in dobre volje. Info: Boris Kuburič,
04/592-46-30.
tržičan
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Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Tržič za leto 2017
Občina Tržič najavlja objavo Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Tržič za leto 2017, ki bo predvidoma objavljen v začetku marca 2017.
Sredstva bodo namenjena za:
- pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(ukrep št. 1)
- podukrep 1.1: posodabljanje kmetijskih gospodarstev
- podukrep 1.2: urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
- pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na
kmetiji - dopolnilne dejavnosti na kmetiji (ukrep št. 2)
- nove investicije za delo v gozdu (ukrep št. 3)
- štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (ukrep št. 4)
-podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (ukrep št. 5).
Razpis in razpisna dokumentacija bosta objavljena na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.

Predstavitev razpisa za razvoj gospodarstva
Občina Tržič je na svoji spletni strani objavila javni razpis za dodelitev spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Tržič v letu 2017.
Cilj javnega razpisa je izboljšati konkurenčne pogoje na območju Občine Tržič za razvoj gospodarstva, spodbujati
investicijska vlaganja zasebnega sektorja ter spodbujati odpiranja novih delovnih mest.
Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za:
• spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (UKREP A - razpisana sredstva:
90.000,00 EUR);
• spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja (UKREP B - razpisana sredstva: 25.000,00 EUR);
• spodbujanje promocije in prodora na tuje trge (UKREP C - razpisana sredstva: 10.000,00 EUR);
• spodbujanje sobodajalstva (UKREP F – razpisana sredstva: 45.000,00 EUR; letos velja tudi za vlagatelje, ki imajo
registrirano dejavnost avtokampov).
Občina Tržič skladno s »Strategijo razvoja kolesarske turistične destinacije Tržič« prepoznava izjemen potencial tudi
v razvoju gorsko-kolesarskega turizma. Skladno s tem turističnim ponudnikom priporočamo, da pri načrtovanju
investicij upoštevajo strateško usmeritev Občine Tržič (npr. specializirane namestitve za kolesarje, pomožni objekti
za kolesarje, ipd.). Vlagatelji, ki so v letih 2015 in/ali 2016 že pridobili sredstva na razpisu po »UKREPU A«, v letu 2017
do le-teh niso upravičeni.
Vlagatelji morajo oddati svoje vloge do 31. 3. 2017 najkasneje do 12.00 ure. Več informacij o razpisu si lahko
preberete na spletni strani http://www.trzic.si/. Vlagatelji lahko vsa vprašanja pošljejo na elektronski naslov:
obcina@trzic.si.
Mag. Borut Sajovic, župan
26
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Križe pri Tržiču // 23. 4. 2017
Pred barom Košuta
GPS: N 46 20 23.809 E 14 17 39.656

Društvo invalidov Tržič vse svoje člane
lepo vabi na volilni zbor društva, ki ga
bomo združili s praznovanjem dneva
žena in prihajajočega materinskega
dne. Dobimo se v petek, 10. marca
2017, ob 10.00 uri v restavraciji Raj v
Tržiču. Lepo vabljeni!

PROSTE POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI

Program:
Motoristični zajtrk od 9.00 do 10.00
Žegen motorjev ob 11.30
Pogostitev vseh udeležencev in družabno srečanje

Sindikat podjetja Peko Tržič razpolaga s počitniškimi zmogljivostmi v
kampu Bijela uvala v Poreču. Imamo
nekaj prostora v prikolicah kampa,
kjer stane dnevni najem 55,00 €. Vse
informacije dobite na tel.:
031-792-664 (Brigita).

tržičan
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koledar prireditev
ponedeljek, 6. marec 2017
19:00 Kulturni center Tržič
Najboljši in najbolj obetavni športniki Tržiča za leto 2016;
Športna zveza Tržič

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ - marec
in april 2017

torek, 7. marec 2017
16:00 Dom Petra Uzarja
Srečanje bolnikov po možganski kapi;
Klub CVB Tržič

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

17:30 Galerija Atrij Občine Tržič
Otvoritev razstave Z obredom nad neredom: Vuč u vodo – ko se konča staro leto in začne novo
in predstavitev knjige dr. Bojana Knifica Gregorjevo;
Tržiški muzej

RAZSTAVE
Od 7. marca do 1. aprila, Galerija Atrij Občine Tržič
Razstava Z obredom nad neredom Vuč u vodo - ko se konča staro leto in začne novo;
Tržiški muzej

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Zabavni nastop: Nasveti ženskam, kako naj preprečijo najbolj pogoste napake moških - Saša
Županek;

Od 22. marca do 5. maja, Galerija Paviljon
Fotografska razstava dddr. Evgena Bavčarja;
Tržiški muzej

MAREC
18:15 do 20:15 vsak ponedeljek, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Delavnica za odrasle: Odkrivamo lepoto čipke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
17:00 vsak četrtek, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 1. marec 2017
17:00 na griču Sv. Jožefa
Pokop pusta;
Polona Brodar s.p. in Občina Tržič
petek, 3. marec 2017
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19:30 Kulturni center Tržič
Večer ljudskih pesmi: Od veselja do nebes;
Kulturno društvo Jerbas
sobota,4. marec 2017
ob 7:00 izpred Osnovne šole Tržič
Planinski izlet: Napoleonova pot nad Trstom;
Planinsko društvo Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 8 marec 2017
11:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika: Nejc Perko;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Domoznanski večer Gor pa dol po pvac: Bile so igralke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
petek, 10.marec 2017
18:00 Restavracija Raj
Letni zbor članov Avto moto društva Tržič;
Avto moto društvo Tržič
19:00 Kulturni dom Križe
Kdo je ubil nono;
KUD Lom pod Storžičem
sobota, 11. marec 2017
10:00 Trg svobode
Tržni dan na gregorjevo;
Polona Brodar s.p.
10:00 do 18:00 Galerija Atrij Občine Tržič
Vodeni ogledi po razstavi Z obredom nad neredom;
Tržiški muzej
16.00, Kurnikova hiša
Gregorjevo v Kurnikovi hiši
Tržiški muzej
18:00 Kulturni dom Križe
Volilni občni zbor Planinskega društva Križe;
Planinsko društvo Križe

9:00 do 15:00 središče Sebenj
Vaški sejem;
Krajevna skupnost Sebenje

18:00 Trg svobode
Gregorjevo - Vuč u vodo;
Turistično društvo Tržič, Tržiški muzej, Vrtec Tržič in Občina Tržič

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

nedelja, 12. marec 2017
10:00 Brezje pri Tržiču, R-bar
2. blagoslov TOMOS mopedov;
Avto moto društvo Tržič

20:00 Kulturni center Tržič
KTŠ-jev standup večer;
Klub tržiških študentov

17:00 Dom krajanov Podljubelj
Komedija Milijonar;
Podružnična osnovna šola Podljubelj in Mladinsko gledališče Tržič - skupina Smeh
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koledar prireditev
19:00 Kulturni dom Brezje pri Tržiču
Kdo je ubil nono;
KUD Lom pod Storžičem
ponedeljek, 13. marec 2017
18:00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše;
Zdravstveni dom Tržič
torek, 14. marec 2017
15:30 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Srečanje onkoloških bolnikov;
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije - skupina za samopomoč Tržič
17:45 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše;
Zdravstveni dom Tržič
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predstavitev avtorjev in njihovih del: Silvo in Andraž Teršek;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 15. marec 2017
17:00 velika sejna soba Občine Tržič
Prometno predavanje: Krožišča in vožnja po avtocesti;
Združenje šoferjev in avtomehanikov Tržič
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje Reševanje konfliktov z mediacijo: Nina Mozetič;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 16. marec 2017
15:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov društva slepih in slabovidnih;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
petek, 17. marec 2017
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 18. marec 2017
iz Križev
Planinski izlet na Brajkov vrh - 1091m;
Planinsko društvo Križe
iz Tržiča
Pohod pod gorami;
Planinsko društvo Tržič - Mladinski odsek
19:00 Dvorana tržiških olimpijcev
An flet’n večer;
Media butik d.o.o. in Občina Tržič
ponedeljek, 20. marec 2017
18:00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše;
Zdravstveni dom Tržič
18:15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ABC računalništva za odrasle;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
torek, 21. marec 2017
17:00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše;
Zdravstveni dom Tržič

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Spomladanske besedarije: Krila metuljev;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Polka je ukazana 2017 - Srečanje otroških folklornih skupin Tržiča in Jesenic;
JSKD Tržič
Polka je ukazana 2017 - Srečanje odraslih folklornih skupin Tržiča in Jesenic;
JSKD Tržič
sreda, 22. marec 2017
17:00 Galerija Paviljon
Otvoritev fotografske razstave dddr. Evgena Bavčarja;
Tržiški muzej
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Kulturni večer: Srečanje z igralko Mileno Zupančič;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 23. marec 2017
18:00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše;
Zdravstveni dom Tržič
18:15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ABC računalništva za odrasle;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
petek, 24. marec 2017
18:00 Osnovna šola Bistrica
Komedija Milijonar;
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču
18:15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ABC računalništva za odrasle;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 25. marec 2017
iz Tržiča
Planinski izlet na Lisco - 948m;
Planinsko društvo Tržič
19:00 Dom krajanov Brezje pri Tržiču
Komedija Milijonar;
Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču in Mladinsko gledališče Tržič - skupina Smeh
nedelja, 26. marec 2017
17:00 Dom krajanov Lom pod Storžičem
Komedija Milijonar;
Krajevna skupnost Lom pod Storžičem in Mladinsko gledališče Tržič - skupina Smeh
sreda, 29. marec 2017
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predstavitev zbornika Gorske reševalne službe Tržič ob njihovi 80-letnici;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 30. marec 2017
Kavarna Stara godba
Kreativni podjetniški večer z gostoma: Jure Košir in Franci Petek;
Ljudska univerza Tržič
petek, 31. marec 2017
11:00 na prehodu mansarde Doma Petra Uzarja
Potopisno predavanje o Etiopiji;
Dom Petra Uzarja Tržič
tržičan
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koledar prireditev
19:30 Dvorana tržiških olimpijcev
1.B državna rokometna liga - ženske;
Ženski rokometni klub Tržič

torek, 11. april 2017
17:00 predavalnica Zdravstveni dom Tržič
Srečanje onkoloških bolnikov;
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije - skupina za samopomoč Tržič

APRIL

sreda, 12. april 2017
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje: Zdravstvena tveganja industrijske hrane - Anton Komat;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18:15 do 20:15 vsak ponedeljek, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Delavnica za odrasle: Odkrivamo lepoto čipke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
17:00 vsak četrtek, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sobota, 1. april 2017
Iz Tržiča
Planinski izlet na Mladi vrh - 1374 m in Koprivnik - 1393 m;
PD Tržič
8:00 staro mestno jedro Tržiča
Tržni dan;
Polona Brodar s.p.

petek, 14. april 2017
19:30 Dvorana tržiških olimpijcev
1.B državna rokometna liga - ženske;
Ženski rokometni klub Tržič
ponedeljek, 17. april 2017
10:00 v Križah pri baru Košuta
24. gorski tek pod Kriško goro za tržiški pokal in memorial Janka Likarja;
Planinsko društvo Križe
četrtek, 20. april 2017
15:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov društva slepih in slabovidnih;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Spomladanski koncert - Območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov Tržiča;
JSKD Tržič

9:00 do 15:00 središče Sebenj
Vaški sejem;
Krajevna skupnost Sebenje

petek, 21. april 2017
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Noč knjige 2017: Svet danes, Pogled s strani strokovnjaka in popotnika - Bogomir Ferfila;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

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

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

10:15 staro mestno jedro Tržiča
11. tek po ulicah Tržiča;
Športna zveza Tržič

21:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Noč knjige 2017: Filmski večer, Puškin - zadnji dvoboj;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Srečanje odraslih gledaliških skupin Tržiča;
JSKD Tržič
torek, 4. april 2017
16:00 Dom Petra Uzarja
Srečanje bolnikov po možganski kapi;
Klub CVB Tržič

Tržiški muzej
Glasbeni večer v Tržiškem muzeju;
Tržiški muzej v Pollakovi kajži
sobota, 22. april 2017
iz Tržiča
Planinski izlet na Triglavski dom na Kredarici - 2515 m;
Planinsko društvo Tržič

sreda, 5. april 2017
11:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika: Nejc Perko;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

iz Križev
Planinski pohod po Rečiški krožni planinski poti - 1090 m, Posavsko hribovje;
Planinsko društvo Križe

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje: Zeliščar na sprehodu - Andreja Papež Kristanc;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

nedelja, 23. april 2017
9:00 pred barom Košuta v Križah
10. velikonočni motožegen;
Bar KOšuta

petek, 7. april 2017
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 25. april 2017
11:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Zaključek bralne značke za otroke z Vinkom Möderndorferjem;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 8. april 2017
Iz Tržiča
Izlet na Nanos - 1240m;
Planinsko društvo Tržič - Mladinski odsek

petek, 28. april 2017
10:00 do 12:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniška delavnica za otroke Pomladno veselje;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
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marec 2017

oglasi
V podjetju

Tehnični pregledi, storitve in trgovina d.o.o.

vam poleg:
TEHNIČNIH PREGLEDOV,
REGISTRACIJI MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL, ter
SAMOPOSTREŽNE AVTOPRALNICE nudimo tudi

SERVIS IN POPRAVILA OSEBNIH VOZIL
menjava pnevmatik

25€

polnjenje klime

30€

(menjava in centriranje 4 pnevmatik)

(vključeno 300 g plina)

servisni paket:

(vključeno olje, filter olja, delo)

osebna vozila do vključno 1600 ccm
osebna vozila 1600 - 2400 ccm

45€
60€

KONTAKT

Loka 120, 4290 Tržič, 04/530 24 50
Delavnica: 04/530 24 54

tržičan
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Na predvečer
gregorjevega
vabljeni v Tržič,
na tradicionalno
prireditev
Vuč u vodo.

Sobota,
11. marec
2017

Torek, 7. marec 2017 ◆ 17.30 ◆ Galerija Atrij, Predstavitev knjige avtorja dr. Bojana knifica Gregorjevo:
Ko gre luč v vodo in se prične pomlad in razstave Z obredom nad neredom, Tržiški muzej
SoBoTa, 11. marec 2017 ◆ 10.00–18.00 ◆ Trg svobode, Tržni dan ◆ 10.00–16.00 ◆ Izdelovanje medenih
hišic ◆ 16.00 ◆ Nastop Akademske folklorne skupine Ozara Kranj, Godci ljudskih viž in pevci Kranjski
furmani. / 10.00–18.00 ◆ Galerija Atrij, Razstava: Z obredom nad neredom, Tržiški muzej
/ 16.00–18.00 ◆ Kurnikova hiša, Ustvarjalna delavnica: Izdelovanje gregorčkov, Tržiški muzej /
16.00–19.30 ◆ Kurnikova hiša, Razstava gregorčkov otrok tržiških osnovnih šol, vrtcev in
zavodov, Tržiški muzej ◆ Pred Kurnikovo hišo, Pogostitev z gregorjevim pecivom in čajem, Vrtec Tržič
in Ljudska univerza Tržič / 18.00 ◆ Trg svobode, Zbiranje gregorčkov in kulturni program, Vrtec Tržič
in Pihalni orkester Tržič / 18.30 ◆ Sprevod z baklami v spremstvu Pihalnega orkestra Tržič
do nabrežja Tržiške Bistrice, Sledi spuščanje gregorčkov / www.trzic.info

Organizatorji: Turistično društvo Tržič, Občina Tržič, Vrtec Tržič, Tržiški muzej. Sodelujoči: KUD Načeta paleta, Ljudska univerza Tržič, tržiške osnovne šole in ostali. / Info: TD Tržič ∙ 04 59 24 730 ∙ info.tdtrzic@gmail.com
∙ www.trzic.si ∙ www.visit-trzic.com / Partnerja: Elektrolift d.o.o., Komunala Tržič d.o.o. ∙ Foto: Aarhiv TD Tržič, Arhiv TPic Tržič ∙ Tisk: Tiskarna Uzar d.o.o. ∙ Oblikovanje: Vizualni prevodi, Andrejka Belhar Polanc s.p.

