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uvodnik

V pričakovanju pomladi
MARIJA MRAVLJE

Prva dva meseca po novem letu sta blis

Ne pozabimo na slovensko valentinovo ali gregorjevo – dan,

kovito minila. Poslavljamo se od zime, ki

ko se ptički ženijo, ki ga obeležujemo 12. marca. Gregorjevo ali

pa je letos nismo posebno občutili. Meteo

po tržiško »vuč u vodo« je tradicionalni večstoletni dogodek,

rološko smo z mesecem marcem že vsto

ki ohranja tradicijo naših prednikov – tržiških čevljarjev. Šego

pili v pomlad.

obujamo 11. marca na predvečer sv. Gregorja, ko v Tržiško Bistri

Pred nami so torej spomladanski dnevi, ki
s seboj prinašajo daljše, toplejše in suhe
dni, saj je marec ali sušec mesec z naj

co spuščamo gregorčke. Gregorjevo spada med najlepše dogodke,
zato vabljeni, da se ga udeležite.
Želim vam veliko pomladne energije.

manjšo količino padavin. Za marsikoga je pomlad najlepši letni
čas, ki predstavlja nov začetek, okolica ponovno ozeleni, se pre
buja in cveti.
V marcu praznujemo dva pomembna praznika žensk: dan žena in
materinski dan. Dan žena je mednarodni dan žensk, ki ga vsako
leto praznujemo 8. marca. Pomeni praznovanje ekonomske, poli
tične in socialne enakopravnosti in dosežke žensk. Enakopravnost
je ženskam prinesla volilno pravico in boljši položaj v družbi. Dan
pravic, enakopravnosti in spoštovanja naj traja vse leto.

Materinski dan praznujemo 25. marca, ker si vse mame zaslu
žijo svoj praznik. Prav je, da jih ob tem dnevu objamemo in jim
povemo, da jih imamo neizmerno radi.

Kitajski pregovor pravi, da moški
lahko postavijo tabor, samo
ženska pa zna narediti dom.
(A. J. Bucknall)
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Najuspešnejše športno društvo gluhih v Sloveniji (AURIS KRANJ) na sprejemu
pri županu Občine Tržič mag. Borutu Sajovicu.

ANKETA
Člani uredniškega odbora glasila Tržičan vas obveščamo,
da bodo rezultati ANKETE o zadovoljstvu bralcev in bralk
glasila objavljeni v naslednji številki, ki izide 30. aprila.
Hvala za sodelovanje!

župan z nami
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Zdravo in čisto okolje je in mora biti
temelj našega vsakdanjega življenja
Spoštovane, spoštovani!
Naravne danosti so ena, naša vsakodnevna drobna osebna dejanja ter skupne javne investicije v izboljšanje stanja pa druga
plat te dragocene medalje. Zadovoljni smo lahko, da nam je
v preteklih letih uspelo zgraditi centralno čistilno napravo,
posodobiti vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter zgraditi
vodno vrtino Smolekar, ki daje pitno vodo brez kemične obdelave v izjemni kvaliteti.
Dela nam ne bo zmanjkalo tudi letos. S popolno sanacijo bomo
do konca leta zaključili zapiralna dela na deponiji.

tehtnico za manjša vozila. Povečali bomo nadzor nad vsebino
in količino pripeljanega ter ločili pripeljano iz gospodinjstev
od ustvarjenega v obrti in podjetništvu. Poslovni odpadki so
in morajo biti breme in strošek povzročitelja dejavnosti in ne
položnic gospodinjstev. Tudi doma imamo vsi skupaj in vsak
sam še velike rezerve. Nekaj smo jih skupaj odkrivali na nedavnem, odlično izvedenem predavanju v režiji Društva za
razvoj Tržiča, Komunale in Občine. Trošenje mora biti bolj
racionalno, povečati moramo uporabo iz druge roke, na ekoloških otokih se lahko vedemo skrbneje, tekstil in tehniko
oddajamo ločeno, odpadne surovine na zbirnem centru zbiramo v večjih količinah.

TRŽIŠKE GASILKE IN GASILCI SO TEMELJ OBČINSKE
VARNOSTI IN NAŠ PONOS

V štirih desetletjih nakopičena masa več sto tisoč ton odpadkov na srečo
leži na glinasti nepropustni zemljini (FOTO: Arhiv Občine Tržič).

Dela nam na žalost očitno ne bo zmanjkalo, saj se intervencije
zaradi intenzivnih vremenskih pojavov vrstijo kar po tekočem traku. Svoje pa seveda dodajajo še nepredvideni nesrečni
dogodki. Po zaslugi izjemne motiviranosti za delo, odlične
izobraženosti in usposobljenosti ter dobre tehnične oprem
ljenosti za reševanje, smo kos vsem izzivom. Tudi največjim,
kadar gre za poplave, viharje in tudi številne požare ter tehnične intervencije. V gasilske vrste je v devetih društvih v Tržiču vključenih okrog tisoč občank in občanov.

Izcedne vode se zbirajo in odvajajo na čistilno napravo, v izcedku ni težkih kovin, nastajajoči zemeljski plin se zbira in
okoljsko neškodljivo sežiga. Sredstva za zapiranje deponije
smo v celoti zagotovili z dovozom odpadkov iz drugih občin
in niso breme nas tržiških davkoplačevalcev. Namenu dobro
služi lani zgrajen sodoben prekladalni plato za naše tržiške
odpadke. Letos mu dodajamo še nov dostop na zbirni center s

Ponosni smo na enakopravno vključenost žensk in dobro vključenost
mladine (FOTO: Arhiv Občine Tržič).

Ponosen sem, da smo se z vsebinsko bogatim dogodkom in podpisom eko
listine odgovornim trendom pridružili tudi v Vrtcu Tržič. Kar se Janezek
nauči, Janez zna (FOTO: Arhiv Občine Tržič).

Lani smo opravili več kot osemdeset intervencij, pridno vadili, se izobraževali in opremljali. Dobili smo novo vozilo za
tehnično reševanje v Lešah, se pridružili nakupu sodobne
reševalne lestve v regiji, začeli uporabljati vozilo za prevoz
moštva v Jelendolu. Vzorno se skrbi za gasilske domove in
dragoceno opremo, smo tudi organizatorji družabnih dogodkov od veselic do kresovanj. Občinski proračun dejavnost podpira povprečno z več kot dvesto tisočaki na leto,
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nekaj primakne država, več deset tisoč evrov pa se zbere
z nepogrešljivo podporo Vas, drage občanke in občani, in
0.5 odstotnim davčnim prispevkom vaše odstopljene dohod
nine. HVALA. Skupno opravimo na vseh področjih naše dejavnosti več kot trideset tisoč prostovoljnih ur. To je obsežno
delo, ki bi ga sicer zmoglo okrog petnajst redno zaposlenih,
vsak dan, tekom celega leta.
Veseli pa bomo, če za ne nujna odpiranja zaklenjenih vrat,
manjša popravila na hišnih vodovodih in odtokih, zamašene
žlebove in v vetru odpadle tri strešnike pokličete tudi ustrez
ne obrtnike. Pri klicu na 112 pa prosimo za čim več realnih
podatkov o nesrečnem dogodku. NA POMOČ.

Z veliko želje in energije se odzovemo na prav vse klice na pomoč (FOTO:
Arhiv Občine Tržič).

V letu 2020 za nadaljevanje sanacije po ujmi pričakujemo milijon
evrov
SAŠA PIVK AVSEC

Občina Tržič vstopa v drugo leto sanacije po ujmi v Dovžanovi
soteski, Lomu pod Storžičem in Podljubelju. »Najnujnejše je bilo
v letu 2019 dokončano, računamo pa, da bomo v letošnjem letu na
daljevali z deli. Po obljubah ministrstva in informacijah, ki jih ima
mo, si Občina Tržič za sanacijo po ujmi lahko s strani države nadeja
sredstev v višini milijona evrov,« poudarja župan Občine Tržič mag.
Borut Sajovic in ob tem dodaja: »Veseli smo tudi, da bo za vodotoke
na tem področju s strani državnih sredstev in izvajalcev po planih, ki
so sedaj objavljeni, namenjenih okoli 800.000 evrov.«

za katerega smo zainteresirani, pričakujemo konkretne rezultate in
dosežke,« povzema sestanek župan mag. Sajovic in dodaja: »Eno je
zagotovo sodelovanje na prireditvah kot je denimo Šuštarska nede
lja, možnosti pa vidim tudi pri poklicnem usmerjanju otrok ob za
ključku osnovne šole, da se z neko usklajeno, premišljeno in dobro
organizirano akcijo predstavi dobre tržiške zaposlovalce, ki delajo
z modernimi tehnologijami. Za to bi lahko navdušili naše mlade, ki
želijo v smeri tehničnih poklicev nadaljevati šolanje na srednješolski
stopnji.«

Občina Tržič je za izdelavo projektne dokumentacije »Sanacija po ujmi 2018 Slap – Jelendol - 2. faza« izmed treh izbrala
najugodnejšega ponudnika EHO PROJEKT d. o. o., Ljubljana, za
končno ponudbeno vrednost v višini dobrih 60.000 evrov.
Z javnim naročilom smo iskali projektanta za izdelavo projektne
rešitve še druge faze sanacije po ujmi s poplavami, ko so v oktob
ru 2018 hudourniške vode močno poškodovale cesto, podporne
zidove ceste, ploščate prepuste, mostove in nasipne brežine. S
projektno dokumentacijo bo Občina Tržič skupaj s projektantom
načrtovala: rekonstrukcijo mostu Slap preko Lomščice, sanacijo mostov Lenart in Dolina in rekonstrukcijo ceste na odsekih
od parkirišča v Čadovljah do tunela in nad Gabercem do mostu
Dolina, pričakujemo pa tudi projektno rešitev sanacije geološko
tematske poti z izvedbo vodno gospodarskih ukrepov v Tržiški
Bistrici in zaščito brežin pod objektom Dolina 9.
V preteklem letu pa so bile že pridobljene projektne dokumentacije za odpravo posledic ujme iz oktobra 2018 na odsekih lokalnih
cest: Slap – Lom, Lom – Grahovše, cesta na Torkarja in cesta na
Brdo v Lomu.

SESTANEK Z VODSTVOM OBRTNO-PODJETNIŠKE
ZBORNICE SLOVENIJE
V februarju smo se na Občini Tržič sestali z vodstvom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ob prisotnosti predstavnikov
območne zbornice iz Tržiča. Zbornice so se potem, ko je bila ukinjena obvezna članarina, znašle v posebni nezavidljivi situaciji.
Na eni strani močen upad članstva, na drugi strani pa izziv za
zbornico, ali se zna prilagoditi na nove razmere in obrtnikom
ponuditi toliko in tako kvalitetne storitve, da jih bo članstvo
zanimalo. Tukaj ima veliko težav prav naša tržiška enota, saj je
članstvo skoraj 500 članov upadlo na manj kot 100. »Kot župan
si želim, da s svojim delom znajo prepričati in navdušiti svoje kolege
podjetnike in obrtnike, na drugi strani pa pri sodelovanju z Občino,
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Sestanek s predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
(FOTO: Arhiv Občine Tržič)

PREJEMANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV
V skladu z ZOPSPU (Uradni list RS, št. 59/2010, 111/2013) lahko
proračunski uporabniki od 1. 1. 2015 račune prejemamo izključno
v elektronski obliki prek Uprave za javna plačila - UJP (na naš
TRR SI56 013310100006578 odprt pri Banki Slovenije). E-račun
mora biti pripravljen v obliki e-SLOG, ki je enotna standardizirana oblika e-računa.
Transakcijski račun Občine Tržič je podračun Enotnega zakladniškega računa – EZR in kot tak vključen v sistem EZR. Podračune EZR vodi UJP, ki izvaja plačilni promet za javni sektor. Sistem EZR države in občin, v katerega so vključeni vsi proračunski
uporabniki, omogoča pregled nad denarnimi sredstvi, gibanjem
le teh in gospodarno upravljanje proračunskega denarja.
Občina Tržič svoje obveznosti do dobaviteljev poravnava v zakonsko določenem roku, in sicer 30 dni po prejemu računa.

iz dela občinske uprave
V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije – ZIPRS, je plačilni rok 30. dan od dneva uradnega prejema
računov – na vstopno točko pri UJP.
Občina Tržič veliko pozornost namenja temu, da pravočasno
poravna svoje obveznosti. Iz grafa je razvidno, da so se zapadle
obveznosti Občine Tržič na dan 31. 12. v letu 2018 in 2019, v primerjavi z letom 2014, močno zmanjšale, oziroma jih skoraj ni,
kar pomeni, da so računi plačani na rok zapadlost.
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teno kot kulturni spomenik in seveda tukaj prihaja do nuje po iska
nju številnih potrebnih rešitev,« je poudaril župan mag. Sajovic in
nadaljeval: »Na eni strani smo bili župani navdušeni nad razstavo,
ki je prikazovala, kaj je bilo v vsaki od posameznih občin že obnov
ljeno. V Občini Tržič je bil dan kar velik poudarek na obnovo, ki se je
tudi v sodelovanju z lastnikom in ZVKDS, začela v BPT. Tam je bila v
prvi fazi obnovljena elektrarna in potem s strani Občine odstranje
na stara upravna stavba. Sedaj se na številnih objektih obnavljajo
strehe pa tudi tehnična stolpa. V letošnjem letu se bo zgodila rušitev
dimnika in čiščenje trase za sodobno cesto skozi kompleks s površi
nami za pešce,« je povedal župan mag. Sajovic. »Občina Tržič bo
na severnem delu še v letošnjem letu začela z gradnjo priljubljenega
pumptracka oz. t. i. gorsko kolesarskega parka z razgibano asfaltno
stezo in mestnega parka. Konec leta pa načrtujemo tudi nadaljevanje
obnove ceste od mostu na severni strani kompleksa, ki je bil uspešno
obnovljen v letu 2019.«

Na drugi strani pa Občina Tržič skrbi tudi za zmanjševanje terjatev do kupcev. Mesečno se izdajajo opomini neplačnikom in pri
daljših zamudah ter neodzivnosti, vložimo izvršbo. Tudi tukaj se
kaže napredek, saj so se terjatve v letu 2019, napram letu 2014
precej zmanjšale.

Gorenjski župani sedli s predstavniki ZVKDS (Foto: Arhiv Občine Tržič)

Kupci račune, izdane s strani Občine Tržič, poravnajo na TRR Občine Tržič, ki je naveden na izdanem računu. Svoje obveznosti do
Občine Tržič pa lahko, brez provizije, plačajo tudi na blagajni Občine Tržič, ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu Trg svobode
18, Tržič. To velja le za manjše vrednosti, saj Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) v 67.
členu predpisuje omejitve gotovinskega poslovanja. Po tem zakonu osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo
storitve v Republiki Sloveniji, pri prodaji posameznega blaga ali
opravljanju posamezne storitve ne smejo od stranke ali nekoga
tretjega prejeti plačila v gotovini, če to presega vrednost 5.000
EUR. Omejitev velja tudi, če se plačilo opravi v več med seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki skupaj presegajo vrednost
5.000 EUR. Kadar znesek presega 5.000 EUR osebe, ki opravljajo
dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitev, plačilo od stranke
ali nekoga tretjega sprejmejo na svoj transakcijski račun. Skladno
z ZDavP-2 morajo pravne in druge osebe, samostojni podjetniki
posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih
skupnosti in nosilci javnih pooblastil plačila za dobavljeno blago
in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati
na njihove transakcijske račune.

V TRŽIČU CENIMO DELO VETERANSKIH ORGANIZACIJ,
KI ZDRUŽUJEJO IN POVEZUJEJO
Občina Tržič že dvanajsto leto zapored izvaja Javni razpis za
sofinanciranje na področju delovanja veteranskih, častniš
kih, obrambnih in drugih domoljubnih društev in združenj.
Za delovanje teh društev je iz občinskega proračuna letos namenjenih 4.000 evrov.
Na javni razpis je prispelo šest vlog, ki so jih poslali Policijsko veteransko društvo Sever – Gorenjska, Združenje borcev za vrednote NOB Tržič, Občinsko združenje slovenskih častnikov Tržič,
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko v času 1943-1945 ter
Združenje vojaških gornikov.
Potrebno je poudariti, da tovrstnih razpisov ni v vseh slovenskih
občinah, niti ne v vseh gorenjskih, tam kjer so, pa jih imamo zato,
ker cenimo in spoštujemo delo veteranskih organizacij, zaradi
njihove vloge v preteklosti in tudi zato, ker danes združujejo in
povezujejo. V Tržiču so vojni veterani, društvo Sever, borčevska
organizacija in slovenski častniki uspešen četverček, ki izpelje
veliko število dobro obiskanih prireditev. Posebej se nam zdi pomembna enotnost in dobro sodelovanje veteranskih organizacij
v Tržiču.

GORENJSKI ŽUPANI SEDLI S PREDSTAVNIKI ZVKDS

AKTIVNOSTI NA URADU ZA OKOLJE IN PROSTOR

Gorenjski župani so imeli v Kranju srečanje z vodstvom slovenskega in gorenjskega Zavoda za varstvo kulturne dediščine
(ZVKDS). »Za občine, kot je naša, je to področje izjemnega pomena,
saj je kulturne dediščine obilo. Staro mestno jedro je v celoti zašči

Občina Tržič je pristopila k podaljšanju vodnih dovoljenj za neposredno rabo pitne vode za vodne vire, katerih nosilka vodnih
pravic je Občina Tržič in bodo vodna dovoljenja potekla konec
leta 2020.
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31.12.2020 bodo prav tako potekla vodna dovoljenja za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo, pri katerih so nosilci
vodnih pravic posamezne fizične osebe in so bila vodna dovoljenja izdana do leta 2009. Občanom svetujemo, da pravočasno
pristopijo k vložitvi vloge za podaljšanje. Vloga in navodila za
postopek podaljševanja vodnih pravic za lastno oskrbo s pitno
vodo je dostopna na spletni strani oz. povezavi

UREJANJE OBMOČJA BPT SE NADALJUJE
V začetku februarja je odločitev o izbiri izvajalcev za projekt Zelena naselja - Ureditev parka in površin za pešce in kolesarje na
območju BPT Tržič postala pravnomočna. Izbrana sta dva izvajalca: CVP d. o. o. in LAVACO, d. o. o. Predmet naročila je ureditev
parka na vzhodnem delu območja BPT, znotraj katerega namerava Občina Tržič umestiti urbano ureditev parka s programom
javnih površin, otroško igrišče in rekreacijski poligon za kolesarje. Gradbena dela z dobavo in montažo urbane opreme in igral prevzema podjetje CVP d. o. o. v višini dobrih 287.000 evrov,
medtem ko bo rekreacijski poligon za kolesarje (pumptrack) uredilo podjetje LAVACO, d. o. o. v višini dobrih 9.000 evrov.

V OBČINI TRŽIČ SKRBIMO ZA VEČJO VARNOST V PROMETU
Občina Tržič je dosegla dogovor o prenosu lastništva zemljišč po
katerih poteka kategorizirana občinska cesta LC 428 013 (Pod

ljubelj – Blejc - Matizovec) v dolžini približno 250 m na odseku
»Balentov ovinek«.
Lastniki zemljišč so na predmetnem odseku ceste že izvedli agromelioracijo, Občina Tržič pa bo po prenosu lastništva izvedla
rekonstrukcijo dotrajanega vozišča. Zaradi boljše preglednosti
in razširitve vozišča bo v prvi vrsti krajanom, prav tako pa tudi
turistom, ki z bližnjega izhodišča obiskujejo planino Kofce, omogočen varnejši promet.

UREJANJE ARHIVA OBČINE TRŽIČ NA URADU ZA
SPLOŠNE ZADEVE
V prvem tromesečju koledarskega leta potekajo v glavni pisarni
Občine Tržič določena arhivska opravila. Zadeve z daljšim rokom
hrambe (nad dve leti) se morajo prenesti iz tekoče v stalno zbirko,
kjer se hranijo do izteka rokov ali do izročitve arhivskega gradiva
pristojnemu arhivu, hkrati pa se opravljajo digitalni zaznamki v
računalniškem programu.
V letošnjem letu bomo pripravili za izročitev Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, Enoti za Gorenjsko Kranj starejši del arhivskega
gradiva občine, ovrednotenega na podlagi meril, ki jih določa Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
V skladu s strokovnimi smernicami pristojnega arhiva izvirne
dokumente odpiramo, urejamo, popisujemo in tehnično opremljamo.

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tržič za leto 2020
Občina Tržič najavlja objavo Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Tržič za leto 2020, ki bo predvidoma objavljen v začetku marca 2020.
Sredstva bodo namenjena:
-- 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)
-- 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.
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Sosvet starejših Občine Tržič: Pred nami je začetek projekta
Prostofer
MAJA TEKAVEC

V četrtek, 6. februarja, je potekala 4. redna seja Sosveta starejših
Občine Tržič, kjer je bila osrednja tema priprava na izvedbo projekta Prostofer, ki bo, kot so bili soglasni članice in člani SSOT,
zaživel v drugi polovici meseca marca. »Veseli me, da smo opravili poglobljeno in konstruktivno razpravo, rešili preostale dileme in odprta vprašanja ter dorekli plan izvedbe projekta posebnega prostovoljskega prevoza za starejše oz. projekta Prostofer,«
je povedal predsednik Sosveta starejših Občine Tržič in podžupan
Jure Ferjan in ob tem dodal: »Glede na vprašanja v zadnjih ted
nih, kdaj bomo s projektom začeli, sem prepričan, da bomo s to
storitvijo, ki bo za uporabnika popolnoma brezplačna, olajšali in
polepšali vsakdan marsikateremu v tretjem življenjskem obdobju.«
Seje SSOT se je udeležil tudi direktor zavoda Zlata mreža Miha
Bogataj, ki je odgovoril na odprta vprašanja in podrobneje
predstavil izobraževanje, ki čaka prostovoljne voznike in voz
nice. Teh je v občini Tržič zaenkrat kar 21, kar velja za rekord
med vsemi 32 slovenskimi občinami, ki trenutno izvajajo projekt
Prostofer. »Iskrena hvala vsem, ki ste se odločili za sodelovanje v
projektu, brez vas izvedba ne bi bila mogoča. Iskrena hvala pa tudi
Društvu upokojencev Tržič, Društvu invalidov Tržič, Rdečemu križu
Tržič in Župnijski karitas Tržič – Bistrica ter vsem ostalim, ki ste v
pridobivanje in motivacijo prostovoljcev vložili največ časa,« je po
vedal podžupan Ferjan in dodal: »Še vedno se lahko prijavite, saj
vsak dodatni prostovoljec pomeni lažjo organizacijo in večjo doseg
ljivost prevoza.«
V proračunu Občine Tržič je za izvedbo projekta Prostofer v letu
2020 namenjenih 5.000 evrov, po besedah podžupana Ferjana, pa se znesek po potrebi lahko poveča. »Verjamem v projekt in
prepričan sem, da bo prevozov iz meseca v mesec več, temu primerno
pa bomo tudi prilagajali sredstva. Gre za investicijo v t. i. dolgoživo
družbo, nenazadnje tudi medgeneracijsko sodelovanje, sam projekt
pa ima, kot kaže praksa po drugih občinah, multiplikativne učin
ke, saj ne nudi le prevoza k zdravniku, v lekarno ali po opravkih na
banko, pošto, upravno enoto ali trgovino, temveč ponuja tudi aktiv
no preživljanje vsakdana, tako za uporabnike kot ne nazadnje tudi
prostovoljce, ki opravljajo storitev,« je pojasnil podžupan Ferjan.
Projekt Prostofer je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt
za mobilnost starejših in je namenjen socialno šibkejšim upokojenkam in upokojencem oz. tistim v tretjem življenjskem obdobju, ki nimajo lastnega prevoza. Vozilo (Renault KANGOO) je
zagotovljeno s strani Občine Tržič, prav tako je poskrbljeno za
zavarovanje voznika in sopotnikov. Storitev je za uporabnika popolnoma brezplačna.
Prvi prevoz v sklopu projekta Prostofer v občini Tržič bo mogoče
opraviti v ponedeljek, 30. marca 2020. Za prevoz se prijavite na
brezplačni telefonski številki 080 10 10, najmanj 3 dni pred želenim

Osrednja tema 4. redne seje SSOT je bila priprava na izvedbo projekta
Prostofer. Javilo se je kar 21 prostovoljk in prostovoljcev, kar velja za rekord
med slovenskimi občinami. (FOTO: arhiv Občine Tržič)
terminom. Klicni center zavoda Zlata mreža, ki bo sprejemal naročila
in opravil koordinacijo med prostovoljcem in uporabnikom je na vo
ljo vsak dan, od ponedeljka do petka, od 8.00 do 18.00. Klicni center
se bo za občino Tržič odprl teden dni pred uradnim začetkom projekta
Prostofer, torej v ponedeljek, 23. marca 2020, ko se boste lahko na
ročili na vaš prvi prevoz.
Če želite v projektu sodelovati kot prostovoljni voznik ali voznica
se še vedno lahko prijavite. Veseli bomo vsakega izmed vas. Pros
tovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje
in je v svojem prostem času pripravljen pomagati.

Kontakt za prijavo k sodelovanju v projektu
Prostofer in dodatne informacije:
Jure Ferjan, podžupan, (04 5971 532)
jure.ferjan@trzic.si
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73. občni zbor Čebelarskega društva Tržič
MAG. SAMO COTELJ

V nedeljo, 26. januarja 2020, smo čebelarji praznovali 73. občni
zbor društva. V uvodu je navzoče člane društva in goste pozdravil predsednik ČD Tržič Vinko Perne, ki je v poročilu za leto 2019
predstavil delo društva v preteklem letu. Pri tem je izpostavil dan
odprtih vrat, ki se je odvijal pri novem društvenem čebelnjaku
maja 2019, potekal pa je v znamenju tekmovanja mladih krožkarjev v poslikavi panjskih končnic in pri tem napovedal nadaljevanje te prakse. Povedal je tudi, da je bilo preteklo leto za čebelarje
oziroma čebelarjenje pravi izziv, po relativno ugodnem vremenu v začetku pomladi so se čebele dobro razvile, temu je sledilo
majsko poslabšanje vremena, ko so si čebele komaj izborile preživetje, kratka čebelarska sezona je bila s tem končana. Kasneje je poletno gozdno medenje postreglo z obilico medu, ki pa se

je strdilo že v satju in je bilo neuporabno tako za čebele kot za
čebelarje. Za uspešen razvoj in nadaljevanje dolgoletnega dela
društva je pomembno tudi to, da je Čebelarsko društvo Tržič z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdano
dne 25.04.2019 pridobilo status nevladne organizacije, ki deluje v
javnem interesu na področju kmetijstva. Kot vsako leto so bile tudi
letos podeljene nagrade in priznanja članom društva za doprinos
in delo v Čebelarskem društvu Tržič. Letošnji prejemniki značk
zvestobe ČZS za 10 čebelarjenja so: Domen Mali, Hermina Krese,
Ivanka Meglič in Peter Gruden. Značko zvestobe ČZS za 20 čebelarjenja je prejel Pavel Hafner. Značko zvestobe za 30 let čebelarjenja sta prejela Cveto Frelih in Maks Praprotnik. Odlikovanje
Antona Janše III. stopnje je prejel Samo Cotelj.

18. pohod spomina in prijateljstva, v spomin Janeza Svetine
MIRO ROBLEK, FOTO: MIRO ROBLEK

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in Območno združenje slovenskih častnikov Radovljica
sta organizirala 8. 2. 2020, ob slovenskem kulturnem prazniku,
že 18. pohod spomina in prijateljstva.
Zbrali smo se pred srednjo gostinsko šolo v Radovljici, kjer smo
se vpisali in dobili bloke za malico. Člani OZSČ Tržič, ZVVS Tržič, ZVGS in drugi občani smo se tega pohoda tudi letos udeležili.
Pohodniki pridejo iz vse Slovenije, tega prijetnega druženje se je
letos udeležilo 256 udeležencev. Pomen pohoda nam je predstavil
Janko S. Stušek. Udeležence je nagovoril župan Radovljice Ciril
Globočnik. Odpravili smo se na pot, ki nas je vodila po cesti Radovljica – Lesce, kjer smo pot nadaljevali po peš poti do Bleda.
V festivalni dvorani na Bledu smo se ob čaju in krofih oddahnili.
Nato smo krenili do najstarejšega spomenika Francetu Prešernu, kjer je bil kulturni program. Po pozdravu župana J. Fajfarja
je spregovoril slavnostni govornik dr. Dušan Keber, po programu
smo se odpravili proti Vrbi. Zaradi zapore mostu v Pišnici, smo
se vrnili do krožišča pri golf igrišču in pot nadaljevali proti Vrbi.
V Vrbi smo si ogledali cerkev Sv. Marka, na stojnicah ročna dela,
pridelke in izdelke domačinov ter domačo hrano.

Po predstavitvi praznika pozdravu pohodnikov in obiskovalcev s
strani župana Žirovnice Leopolda Pogačarja se je pričel kulturni
program, na kateri je bila slavna govornica igralka Lara Jankovič,
kulturni program je popestril pevski zbor iz Vrbe in igralka Tina
Gorenjak z recitacijami.

Zlata harmonikarja na Avsenikovem tekmovanju
MAJA TEKAVEC, FOTO: KATI RAZINGER

Od 1. do 2. februarja 2020 je v Gostilni Avsenik, »Pri Jožovcu«,
potekalo 14. Mednarodno tekmovanje za nagrado Avsenik 2020,
ki se ga je udeležilo okoli 100 harmonikarjev in harmonikaric iz
Slovenije, Italije, Hrvaške in Avstrije. Med številnimi tekmovanji
harmonikarjev je to edino, na katerem se skušajo sodelujoči čim
bolj približati Avsenikovemu slogu igranja na harmoniko. Žirija, v
kateri so bili Slavko Avsenik mlajši, Lorenz Pichler in Jože Burnik,
je imela zaradi kakovosti nastopajočih zahtevno delo. Tekmovanja sta se udeležila tudi mlada tržiška virtuoza na harmoniki
Gašper Komac iz Križev, ki se je predstavil s skladbama Sloveni
ja, od kod lepote tvoje in Gorenjsko polko ter Kristijan Razinger iz
Leš, ki je zaigral Iz Bohinja in Za kratek čas, njun mentor je Matjaž
Kokalj. Za svoje igranje sta prejela ZLATO PRIZNANJE, in sicer:
Gašper je dosegel 99,47 točk, Kristijan, ki harmoniko igra šele
dobro leto, pa je dosegel 95,67 točk. Iskrene čestitke nadarjenima
Gašperju in Kristijanu ter mentorju Matjažu!
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Zdrav življenjski slog na Ljudski univerzi Tržič
NATALIJA BRUMEN

»Samo v sodelovanju in povezovanju lahko premaknemo dobre ideje
v pravo smer. In prava smer je pot človeka do človeka.«
V sodelovanju z Zdravstveno vzgojnim centrom ZD Tržič smo na
Ljudski univerzi Tržič že v letu 2019 izpeljali 9 delavnic s področja zdravega življenjskega sloga. Udeleženci delavnic so se tako
seznanili z dejavniki tveganja za zdravje, postopki oživljanja,
tehnikami sproščanja, zdravo prehrano in kako se spoprijeti s
stresom. Program je bil lepo sprejet in zato smo v letu 2020 z delavnicami nadaljevali. Trenutno pa vsak petek, do konca meseca
aprila, potekajo vadbe za zdravo hrbtenico. V letu 2019 je delavnice obiskalo veliko udeležencev, v letošnjem letu številke naraščajo, kar pomeni, da je program izredno kakovosten, ljudem
potreben in da daje pričakovane učinke. Razlog se nahaja tudi v
tem, da delavnice vodijo strokovno usposobljene osebe. Namen
programa 'Zdrav življenjski slog' je v ljudeh prebuditi občutek za

samopomoč in samozdravljenje pod vodstvom izkušenih strokovnjakov na področju zdravstva. Včasih, zlasti v mlajših letih,
prepozno začnemo razmišljati o pomembnosti zdravja, v smislu zdrave prehrane, gibanja, telesnih vadb in tudi osebnostnih
veščin, saj samo celostna obravnava človeka da uspešen rezultat. Zato smo še toliko bolj veseli, da sodelujemo z Zdravstveno
vzgojnim centrom ZD Tržič in se še posebej zahvaljujemo strokovnim delavkam Nataši Kavar, dipl. med. s., Simoni Kiphut,
dipl. med. s. in Marini Uplaznik, dipl. fizioterapevtka. za strokovno vodenje programa.
Za zaključek pa še to, če želite posvetiti čas svojemu zdravju,
fizičnemu in dušnemu počutju, lepo vabljeni na naše raznolike
delavnice in tečaje, ki niso same sebi namen, ampak stremijo k
uresničitvi potreb ljudi v lokalnem okolju.

Nove novice prišle tudi v Podljubelj
MANCA PERKO IN PIJA JAPELJ, FOTO: SERGEJ RADOSAVAC

Po lanskoletnem odličnem odzivu publike smo se s Pevkami ljudskih pesmi pri KD FS Karavanke odločile ponoviti koncert z naslovom Prišle so nove novice. Ob ljudski pesmi smo se zopet družili 15. februarja 2020 v Domu krajanov Podljubelj. Preko različnih
medijev so poslušalci spoznali, kako so se sporočila prenašala
med vojno, kako se je vnela prva ljubezen, kako so gospodinje
skrbele za svoj dom in kje so našli zgodbe za razvedrilo.

in babice. Marsikoga so odpeljale v radostne čase iz otroških dni,
mlajšim obiskovalcem pa predstavile dobrote iz časov, ko so bili
naši babice in dedki otroci.
Odziv poslušalcev je bil zopet nad pričakovanji, dvorana pa tudi
tokrat polna. Še enkrat hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k
izvedbi koncerta.

Vsakokrat, ko je poštar prinesel pismo ali razglednico iz vojske,
so dekleta, mame, žene in otroci trepetali in v upanju na čimprejšnjo vrnitev dragega brali poslano. Novice niso bile vsakokrat
pozitivne. Dotaknile smo se tudi vsakdanjega življenja gospodinj,
ki so morale zelo paziti, da niso razbarvale perila. Nasvete za vrle
in snažne gospodinje so si mnogokrat prebrale v reviji Naša žena.
Takrat aktualen humoristični časopis Pavliha je nemalokrat poskrbel za razvedrilo ob popoldanski čajanki.
Šaljivih, žalostnih, resnih, navihanih in težkih življenjskih zgodb
ni manjkalo. Pevke smo jih popestrile s tematsko povezanimi
pesmimi. Na odru so se nam pridružili klarinetist, violinistka in
nepogrešljiva pripovedovalka že omenjenih zgodb, ki je s svojo
vživetostjo pri poslušalcih vzbudila različna čustva.
Da pa bi bil volk sit in koza cela, smo se s časovnim strojem vrnili v šestdeseta tudi z dobrotami, ki so jih pripravile naše mame

Po 100-letnici še vedno polni elana
VALERIJA RANT TIŠLER, FOTO: MOJCA SOKLIČ

V marcu 2020 Kulturno umetniško društvo Lom pod Storžičem
svečano zaključuje praznovanje 100-te obletnice svojega delovanja. V tančico preteklosti so vtkani žlahtni dogodki, kamor so
pevci, igralci in ostali sodelavci društva prelili svoje pevske in
igralske talente. Iz novih idej pa se porajajo novi projekti. Zelo se
veselimo, da nam je uspelo v kratkem času na oder postaviti novo
komedijo »Vaja zbora«. V njej se bo našel vsak, ki se kakorkoli
ukvarja z amatersko kulturo. Sicer pa v KUD-u Lom široko odpiramo vrata vsem, ki želijo s svojimi darovi obogatiti novo stoletje
delovanja.
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Srečanje flavtistov glasbenih šol
Gorenjske
ANDREJA POGAČNIK, FOTO: ARHIV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ

V letošnjem letu Glasbena šola Tržič praznuje 70. rojstni dan. V
sklop praznovanj sodi tudi srečanje gorenjskih flavtistov, ki smo
ga gostili v četrtek, 23. januarja. Udeležili so se ga mladi flavtisti
s svojimi učitelji iz Kranja, Škofje Loke, Radovljice, Jesenic in Tržiča. Na koncertu smo poslušali izvrstne skladbe za flavto v različnih zasedbah. Številna publika je nastopajoče nagradila z mogočnimi aplavzi.

Plesni klub Tržič- uspešen začetek sezone
JURE MARKIČ, FOTO: ARHIV PKT

1. februarja je članski plesni par akrobatskega rok and rolla Jaka
Jordan in Teja Gajski sodeloval na mednarodnem tekmovanju v
Zagrebu, kjer je osvojil odlično 1. mesto.
2. februarja 2020 je potekalo tekmovanje show dance, jazz in
modern, na katerem so sodelovale tudi plesalke Plesnega kluba
Tržič in si priplesale naslednje uvrstitve:
PIRATKE (show dance, mala skupina otroci)
1. mesto
Mia Julija Babič (jazz solo, deklice)
5. mesto
Mina Kikelj (modern solo, članice)
7. mesto

Zahvala Športnemu društvu STRELICA
ADIL HUSELJA, VODJA PROJEKTNE SKUPINE SINDIKATA POLICISTOV SLOVENIJE

Sindikat policistov Slovenije se v imenu administratorke, matere
samohranilke, ki skrbi za invalidnega sina ter štiričlanske policijske družine (mož in žena sta policista, otroka obiskujeta osnovno
šolo), ki se je zaradi hude bolezni moža oziroma očeta znašla v
težkih psiho-socialnih okoliščinah, zahvaljuje za človekoljubno
gesto mag. Klemnu Grašiču, Športnemu društvu Strelica iz Tržiča ter odgovornim v podjetju BSH Hišni aparati d. o. o. Nazarje. 1.
februarja 2020 so člani Športnega društva Strelica v zaključnem
delu 28. Smučarskega teka gospodarstvenikov, diplomatov in politikov, ki je potekal na Pokljuki skupaj s predstavnikom podjetja
BSH Hišni aparati d. o. o. Nazarje podelili simbolični vrednostni
bon. Podjetje BSH Hišni aparati d. o. o. Nazarje je podarilo dva
sodobna pralna stroja blagovne znamke Bosch, s čimer je obema
družinama olajšal vsakodnevno življenje. Organizatorji dogodka
so s to humanitarno gesto dali dodatno vrednost tradicionalnemu
dogodku, ki ga že mnogo let organizirajo s pomočjo številnih podpornikov in donatorjev.
Tudi v Sindikatu policistov Slovenije namenjamo precej pozornosti humanitarnemu in psiho-socialnem področju, saj se vse več
naših članov srečuje tudi z eksistenčnim stresom in okoliščinami,
ki jim otežujejo zagotavljanje osnovnih življenjskih potrebščin.
Zato smo veseli plemenite geste mag. Klemna Grašiča ter vseh
navedenih, ki so prispevali, da bo življenje v dveh družinah lažje
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in lepše in ne le letošnje leto ampak vrsto let, saj sta oba pralna
stroja vrhunske kvalitete.
Prepričan sem, da se dobra dejanja vračajo z dobrim, zato se vsem
še enkrat zahvaljujemo za to človekoljubno in plemenito dejanje
ter želimo obilo uspehov pri poslovanju in v življenju.
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Drsališče na Ravnah
BALINARSKI KLUB AC ŽEPIČ, UPRAVNI ODBOR, FOTO: ARHIV BK

Zaključena je še ena uspešna sezona zimskih aktivnosti na drsališču na Ravnah.
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim za organizacijo in izvedbo vseh športnih dogod-

kov, ki so se dogajali od novembra lani pa
vse do konca letošnjega januarja. Posebna
zahvala velja predsedniku Balinarskega
kluba Tržič AC Žepič gospodu Dušanu Kav-

čiču, Občini Tržič in vsem obiskovalcem
ter rekreativcem iz celotne tržiške občine
in iz bližnje soseščine. Nasvidenje do letošnje jeseni!

Zimski planinski tabor na Zelenici
MARJA BOHINJEC, FOTO: NINA VOGELNIK

V soboto in nedeljo, 18. in 19. 1. 2020, je
Mladinski odsek Planinskega društva Tržič
organiziral že tradicionalni zimski planinski tabor na Zelenici. 50 učencev, ki obis
kujejo planinske krožke v OŠ Bistrica, POŠ
Kovor, OŠ Tržič, POŠ Lom in POŠ Podljubelj
se je zjutraj podalo na pohod s platoja na
Ljubelju. Po poti so nas že razveselile prve
snežinke. Zima nam je bila res naklonje-

na, saj nam je v soboto nasula nekaj snega.
Otroci so se lahko sankali, gradili snežne
ograde, se kepali. Osebje v koči na Zelenici
nam je zagotovilo odlično hrano in toplo
zavetje. Nedeljsko dopoldne smo izkoristili
za zimske radosti. Po kosilu pa smo se dobre volje in polni lepih vtisov vrnili v dolino.
Bilo nam je res lepo.

Sankači Športnega društva Podljubelj dosegajo vrhunske rezultate
TANJA KRALJ, FOTO: BORUT KRALJ

8. in 9.februarja so v Lendaku (Slovaška)
potekale 31. svetovne igre mladih v sankanju na naravnih progah. Žiga Kralj je pometel s konkurenco in se znova povzpel na
najvišjo stopničko zmagovalnega odra. V
kategoriji Dečki III je zmagal s prepričljivo prednostjo (2 sekundi 18 stotink). Na
razmeroma kratki, vendar zahtevni, progi
je postavil tudi najhitrejši čas proge. Svetovne igre mladih, ki potekajo pod okriljem Mednarodne sankaške zveze (FIL), so
edino tekmovanje mladih, na katerem se
otroci lahko pomerijo s celotno sankaško
konkurenco. Žiga je na teh igrah že dva
krat stal na zmagovalnem odru: leta 2018
(Latsch) je zmagal in leta 2019 (Winterleiten) je bil drugi.
V Lendaku pa zaradi težje poškodbe ni tekmoval Vid Kralj. Glede na rezultate letošnje
sezone in že dveh osvojenih drugih mestih na Svetovnih igrah mladih (leta 2018 in

2019), je imel realne možnosti za krojenje
vrha v kategoriji Dečki IV.
Matevž Vertelj je v mladinski konkurenci,
pod budnim očesom trenerja Joža Marna,
napredoval iz tekme v temo. Tekmoval
je na vseh štirih tekmah Svetovnega pokala in dosegel v Jaufentalu 21. mesto, v
Laasu 23.mesto, v Winterleitnu 16.mesto
in v Mariazellu (St.Sebastjan) 10.mesto.
Udeležil se je tudi svetovnega prvenstva v
St. Sebastjanu kjer je, v hudi konkurenci
sankačev iz kar 18 držav, osvojil 12. mesto.
Nika Nemec se je udeležila tekme Svetovnega članskega prvenstva, kjer je v Winterleitnu dosega 12. mesto in na ekipni
tekmi skupaj z Ožbejem Černetom (SaK
Jesenice) 7. mesto. Za Niko, ki je šele prvo
leto mladinka, je 12. mesto v članski konkurenci vrhunski rezultat.
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Za varnejše obiskovanje gora v zimskih razmerah
PRIMOŽ ŠTAMCAR, CHERA HIKING, FOTO: NINA VOGELNIK, PRIMOŽ ŠTAMCAR IN GREGA BAHUN

Obisk gora je v porastu tako poleti kot pozimi. Tudi Tržič, stisnjen v objem gora, pozimi privablja vse številčnejše obiskovalce. K
temu pripomorejo odprte in gostoljubne koče, primerna izhodiš
ča, razgledni vrhovi in privlačne strmine. Zimski čas je še posebej
zahteven in terja od obiskovalcev gora precej več opreme, znanja,
previdnosti in priprav.

DEREZE IN CEPIN
Letošnja zima žal ni postregla z zadostno količino snega, zato smo
turno smučarski navdušenci bolj slabe volje, a še vedno upamo na
kakšno snežinko proti koncu zime. Gorniki, ki se na vrhove podajajo peš, pa kljub relativno mili zimi ne smejo zanemariti vseh
pravil in napotkov za varno obiskovanje gora v zimskem času. Na
prvem mestu je poudarek pri izbiri ustrezne opreme in znanju
uporabe le te. Poti, strmine, brezpotja in vrhove delno ali v celoti
pokriva trd sneg ali celo led, zato je uporaba derez in cepina nujna.
Edina prava izbira za zimski obisk gora so prave gorniške dereze
(12 zobe: avtomatske, polavtomatskem ali klasične). Razne male
verižice, kramžarji, mini derezice ipd. niso primerni za vzpone
ali hojo po izpostavljenih, sredogorskih in visokogorskih poteh,
so pa seveda zelo uporabne na nižje ležečih, položnejših poteh,
dostopih do koč (npr. do Kriške gore, Kofc, prelaza Ljubelj..). Ob
uporabi derez pa v roke sodi cepin, ki nam pomaga pri napredovanju, v primeru padca/zdrsa pa nam omogoči takojšnje zaustavljanje in preprečitev hujših poškodb. Na izpostavljenih poteh uporaba pohodniških palic nikakor ne more nadomestiti cepina, saj se z
njimi ne bomo mogli pravočasno ustaviti v primeru padca, drsenje
po strmini pa zelo pogosto pripelje do težkih poškodb ali celo tragičnih nesreč. V tej zimi je bilo podobnih nesreč v naših krajih že
kar nekaj, izstopa pa predvsem območje Vrtače.

SNEŽNI PLAZOVI IN LAVINSKI TROJČEK
V zimskem obdobju se razmere v gorah lahko zelo hitro spremenijo – če je še včeraj vzpon na nek vrh bil zelo prijeten, varen in
enostaven, je lahko pot že naslednji dan povsem drugačna. Zato
se na starejša poročila (in predvsem na razne objave na družabnih
omrežjih) ne gre brezskrbno zanašati.
Ena od večjih nevarnosti za obiskovalce zasneženih gora so snežni
plazovi, za katere opozarjamo, da so »zmaj z rahlim spancem«. V
letih milih zim in z malo nesreč v snežnih plazovih gorniki prepogosto pozabijo na to nevarnost, ki sicer v Evropi letno zahteva
prek 100 smrtih žrtev, v Sloveniji pa tudi skoraj ne mine leto brez
tragične nesreče. Za veliko nesreč v plazovih so krivi kar obiskovalci sami, saj so zelo pogosto sami vzrok za sprožitev snežnega plazu, ki jih zasuje. Za nevarnost snežnih plazov velja dokaj
preprosto pravilo: »Ne bodite na napačnem mestu ob napačnem
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času!«, kar pomeni da se moramo v gorah izogibati terenom in
obdobjem, kjer/ko je večja nevarnost plazov. Sprejemanje takšnih
ustreznih odločitve in ocenjevanje tveganja zahteva od obiskovalcev gora precej znanja in izkušenj. Standardna lavinska oprema
obiskovalcev gora je tako imenovali lavinski trojček: sonda, lopata
in žolna (elektronska napravica, ki omogoči hitro najdbo zasutega
pod snegom). Ta oprema sama po sebi ne bo preprečila, da nas
snežni plaz ne bi zasul, omogoča pa hitrejše iskanje zasutega in
lahko prepreči najhujše posledice.
O navedenih in ostalih nevarnostih v gorah, o pravilni uporabi
opreme in ostalih skrivnostih gorništva se zainteresirani lahko
seznanijo na tečajih in usposabljanjih, ki jih na tržiškem prirejamo kar veliko. Zelo obiskan in primeren za takšne dejavnosti
je planinski dom na Zelenici - Gorniški učni center, ki nudi tudi
opremo in idealne pogoje za usposabljanja. V letošnji zimi smo
že izvedli kar nekaj tečajev (Chera Hiking, GRS Tržič, PD Tržič,
Služba za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica Tržič in drugi
organizatorji), nekaj pa jih bo tudi še marca.
Želim vam varen korak in mnogo modrih odločitev v gorah!
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Učitelj podobo na ogled postavi (prirejeno po Francetu Prešernu)
MOJCA ČADEŽ, OŠ TRŽIČ, FOTO: TONI ČEBRON

V OŠ Tržič se zavedamo, da se kultura prenaša tudi z učenjem in
predvsem z dobrim zgledom. V počastitev slovenskega kulturnega praznika smo zato pripravili prireditev, na kateri smo nastopali samo učitelji in delavci šole – za svoje učence. Za dobro uro
smo se spremenili v pevce, deklamatorje, igralce, tolkaliste, instrumentaliste, slikarja. Poimenovali smo jo Prešerno o Prešernu.
Na odru so tako zaživele Prešernove pesmi Zdravljica, Povodni
mož, Železna cesta, Kam in avtorski pesmi naše učiteljice in ravnatelja. Preizkusili smo se v igranju na cajone in ukulele, zelo
posebna in drugačna je bila pravljica o Pepelki, brez Kriške gore
pevcev učiteljskega pevskega zbora pa tudi ni šlo. Svoj lonček
medgeneracijskega sodelovanja so dodale še plesalke Univerze za
tretje življenjsko obdobje, med katerimi je bilo kar nekaj naših
upokojenk.
Učenci so nas sprejeli s spoštovanjem in nagradili z močnim
aplavzom. To je bila daleč najbolj uspešna učna ura, ki jo bomo v
bodoče z veseljem ponovili.

Pa še nekaj misli učencev o prireditvi:
Prireditev je bila zelo zanimiva, ker je bila drugačna kot po na
vadi. Učitelji so se zelo potrudili. Vživeli so se v svoje vloge in
pokazali, da je bilo v to vloženega veliko truda. Verjetno smo
ena redkih šol, ki smo bili deležni take predstavitve.
Nina Pavšek
Najbolj mi je bila všeč pravljica o Pepelki, ker je bila zanimiva
in hkrati smešna. Učiteljica Darja je zelo lepo naslikala France
ta Prešerna. Tudi pevski zbor učiteljev je bil odličen.
Sara Nadvešnik
Bilo je zelo zanimivo in zabavno. Zelo sem uživala. Učitelji so
lepo peli in igrali. Veliko novega sem izvedela o Prešernu.
Eva Gramc
Učitelje sem spoznala v drugi luči. Bili so drugačni, kot smo jih
vajeni v učilnicah. Bili so veseli, razigrani, nasmejani.
Melisa Halilović
Bila je odlična, zabavna in kulturna predstava. Zelo mi je bilo
všeč, da so tudi učitelji pokazali svoje skrite talente. Uživala
sem, ko so igrali na instrumente.
Pika Brodar

Donacija Petrola Podružnični šoli Lom pod Storžičem
MATEJA HRIBAR, FOTO: ARHIV POŠ LOM POD STORŽIČEM

Mesec december je praznični mesec, čas veselja in obdarovanj. Mnoga podjetja se v zadnjih letih odpovedujejo finančnim
sredstvom, namenjenim za darila poslovnim partnerjem. Takim
trendom že nekaj let sledi tudi Petrol z akcijo Naša energija povezuje. Poslovodja bencinskih servisov Tržič - zahod in Naklo
gospa Anita Janc in poslovodja bencinskega servisa Tržič - vzhod
gospod Dejan Pirc sta se odločila, da v tem letu donacijo v višini 600 evrov poklonita Podružnični šoli Lom pod Storžičem. V ta
namen nas je 16. 1. 2020 na naši šoli obiskala gospa Anita Janc ter
nam slavnostno izročila Petrolove čeke. Pridružil se nam je tudi
ravnatelj OŠ Tržič gospod Stane Grum. Zbrane je nagovorila vodja
podružnice gospa Nuša Šlibar Nemec, slavnostni dogodek pa je
popestril tudi šolski pevski zbor. Podarjena finančna sredstva so
prišla v prave roke, saj bomo tako lahko počasi uresničili dolgoletno željo po učilnici na prostem. Petrolu ter bencinskim servi-

som Tržič - vzhod, Tržič - zahod in Naklo se učenci in učiteljice
najlepše zahvaljujemo.
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Uspeh na mednarodnem likovnem natečaju
Igraj se z mano v OŠ Križe
ŽANA ŠUBIC, FOTO: ŽANA ŠUBIC

Učenci 1. b razreda so letos sodelovali tudi
na 13. Mednarodnem likovnem natečaju
Igraj se z mano. Na natečaju so se odlično izkazali, saj je sodelovalo 551 različnih ustanov, kjer so skupaj ustvarili 7176
izdelkov. Na natečaju je bilo izbranih 712
likovnih del, ki se bodo prvič predstavila širši javnosti na 13. Mednarodnem likovno-kulturnem dogodku »Igraj se z

mano«, in sicer 4. 3. v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Med
izbranimi deli so bila kar tri dela učencev
1. b OŠ Križe: Klara Koder s sliko Igraj se z
mano Človek ne jezi se, Liam Kern s sliko
S prijatelji na igrišču in Din Dautović Alić
s sliko Igramo se s plastelinom. Učencem
in mentorici Urški Bajželj za uspeh čestitamo!

5. februar – svetovni
dan glasnega branja
MITJA SPREIZER, FOTO: MITJA SPREIZER

S posameznimi učenci 4., 5., 6., 8. in 9.
razredov OŠ Križe smo obeležili svetovni
dan glasnega branja. Izbrana besedila smo
učencem brali učiteljici Polonca Kammermeier in Žana Šubic ter učitelj Mitja Sprei
zer. V 9. razredu pa so se v vlogi bralcev
preizkusili tudi posamezni učenci, ki so
to želeli. Z učenci 6. b pa že vse letošnje
šolsko leto pri urah slovenščine izvajamo
bralne ure. Tako smo letos glasno prebrali knjigi Dese Muck Blazno resno o šoli in

Vinka Möderndorferja Kot v filmu. Trenutno beremo že tretjo knjigo. Učenci so se strinjali, da je glasno branje lahko tudi svojevrstno doživetje.

Prešerno na Prešernov dan
TINA BERGANT, FOTO: TINA BERGANT

Tudi v Vrtcu Trži, enoti Palček, smo praz
novali kulturni praznik. Zbrali smo se v
večnamenskem prostoru enote, v pričakovanju zanimivega dogodka. Na začetku so
otroci iz skupine Zvezdica Zaspanka pod
mentorstvom Nataše Udir zapeli Zdravljico, sledilo je branje pesmi Povodni mož.
Obiskala nas je knjižničarka Martina Klemenčič, oblečena v Prešerna, in nam pri
pravila lep in zanimiv kulturni program.

Za konec nam je prebrala še delo Andreja Rozmana Roze z naslovom Urška, ki je
moderna različica dela Povodni mož. Otroci z zanimanjem prisluhnejo lepi besedi,
če pa je interpretirana na poseben način,
je tudi sprejeta s srcem. Hvala Knjižnici dr.
Toneta Pretnarja, posebno gospe Martini,
za popestritev kulturnega dopoldneva!

Priprave na občinski otroški parlament
KATARINA LANGUS

V ponedeljek, 20. januarja 2020, smo v
Osnovno šolo Križe povabili predstavnike
iz društva za boljši svet.
V okviru letošnje teme otroškega parlamenta Moja poklicna prihodnost so za
učence od 6. do 9. razreda odigrali gledališ
ko predstavo. Bilo je zanimivo in poučno.
Tema predstave je bila izbira poklica, ki
je ena izmed zelo pomembnih odločitev
v življenju posameznika. Zgodba je bila
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postavljena v današnji čas in prostor. Nas
topajoči so se odločili, da vstopijo v »sobo
pobega« in si s pravimi odgovori priigrajo
ključ za izstop. Prvi ključ je nosil sporočilo, da do poklica prideš z dobro izobrazbo
in izkušnjami. Drugi je poudarjal, da se je
v življenju vedno treba prilagajati in tretji,
da je pri opravljanju vseh poklicev potrebno skrbeti za ljudi, naravo in okolje. Seveda smo na koncu ugotovili, da so potrebni
vsi trije, da si lahko uspešen.

Po predstavi smo se učenci šolske skupnosti ter učenci 8. in 9. razreda udeležili
delavnic.
Ogled predstave in delavnice nam je omogočila gospa ravnateljica. Hvala.
Sedaj pa na delo. Čaka nas vodenje občinskega otroškega parlamenta in tega se že
zelo veselimo.
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Ko si otroci v vrtcu kosilo skuhajo sami
MOJCA LUŽNIK, GREGOR KREK, FOTO: MOJCA LUŽNIK, GREGOR KREK

V Vrtcu Tržič smo z otroki želeli raziskati, kaj so Tržičani jedli
nekoč in kaj danes radi jemo. V projekt so se vključile tri skupine
v enoti Palček in prebrskale knjige, stare kuharice ter pogumno
prijele tudi za kuhalnice.
S pomočjo staršev smo zbrali pravo posodo, kuhalnice in nekaj
drugih kuharskih pripomočkov ter v naših treh igralnicah oblikovali kuharske kotičke, kjer so otroci igrali kuharje. S pomočjo strokovnih delavcev so se srečali s pripravo prave hrane. Cel
januar je v skupinah pri Kekcu, Pedenjpedu in Vidku dišalo po
različnih jedeh. Vzgojitelji smo otrokom omogočili, da so samo
stojno pripravljali različne stare jedi, kot so tržiške flike, kaša s
sadjem, polenta, žganci in še kaj. Ob nekaterih dnevih pa je zadišalo po jedeh, ki se danes še vedno pogosto kuhajo: palačinke, domači rezanci in goveja juha. V projektu smo čas namenili
tudi kulturi prehranjevanja, zato smo izdelali pogrinjke, ki jih
uporabljamo med obroki. V eni od skupin pa so si otroci izdelali
prave kuharske kape in jih redno uporabljali med pripravo hrane.
Ob kuharskih spretnostih so se otroci naučili tudi nekaj pesmi, ki
so popestrile dogajanje v naših kuhinjah. Spoznali so, da lahko
marsikaj iz shrambe uporabimo v likovnih dejavnostih. Pripravili
smo slano testo in domač plastelin za oblikovanje. Kurkuma in
pesin sok pa sta zamenjala barvice.

nateljice, urejevalko prostorov in našo kuharico iz enote Palček.
Meni za slavnostno kosilo pa je bil: slastna enolončnica, ob kateri
smo prigriznili žemljico, za sladico pa jabolka v testu. Jedli smo v
telovadnici, v največjem prostoru v enoti, saj se nas je zbralo kar
45 otrok in 13 odraslih. Prostor smo spremenili v prijetno jedilnico. Imeli smo prave pogrinjke, s prtički, priborom, kozarci, krož
niki in šopke resja na sredini miz. Najbolj nam je teknila sladica,
pojedli pa smo seveda tudi enolončnico in žemlje.

Ob zaključku našega velikega projekta smo si sami skuhali kosilo.
V goste smo povabili tudi gospo ravnateljico in pomočnico rav-

Razvedrilni kotiček
MAJA TEKAVEC

Iz izbranih črk na levi strani sestavi pravilno besedo in jo zapiši v okvirčke.

Zgradba namenjena za bivanje ljudi.
Naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na Zemlji.
Svetnik, ki goduje 12. marca.
Prihajajoči letni čas.
Čustvo, ki nastopi kot posledica čustvenega navezovanja. Pozitivna emocija.
Mojstri, ki ročno izdelujejo predmete, izdelke.
Element, ki predstavlja silovitost, svetlobo in
suhost.
Običaj, šega.

Dan, ko se ptički ženijo.
marec 2020
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v središču

PREDSEDNICE KRAJEVNIH
SKUPNOSTI OBČINE
TRŽIČ
Tanja Smolej, predsednica KS Brezje pri Tržiču
Nikoli nisem bila zagrizena feministka, a
so me močne ženske vedno navdihovale.
Če moške primerjamo z ženskami, sem
mnenja, da karkoli naredijo oni, lahko
storimo tudi me.
Skozi zgodovino so bile ženske vedno
podrejene moškim, tretirane kot šibkejši
spol. Ta delitev se je v zadnjih desetletjih
močno spremenila, saj so ženske danes
v številnih kulturah svobodne in imajo
možnost, da si krojijo lastno usodo, sledijo svojim sanjam in si ustvarijo kakršnokoli kariero si želijo. Meni je to uspelo, saj
opravljam službo, ki me navdihuje in daje
možnost, da rastem. Kljub temu, da v vlogi
pomočnice ravnateljice izredno uživam, je
to delo stresno in polno izzivov, ki jih brez
trdne volje in vztrajnosti ne bi mogla rešiti. Čeprav imam pogosto natrpan urnik, se

rada tudi sprostim, to pa najraje počnem
ob različnih športnih aktivnostih ali branju dobrih kriminalk. Ker rada sprejemam
nove izzive, sem se tudi odločila, da kandidiram za predsednico krajevne skupnosti. To vlogo sem sprejela, čeprav sem
se zavedala, da prinaša novo odgovornost
in stremim k tem, da svoji skupnosti dam
najboljše, kar si zasluži. Brez ljubeče družine in zvestih prijateljev, ki me podpirajo
in spodbujajo, se z marsičem ne bi upala
spoprijeti. Obdana z ljudmi, ki me polnijo
s pozitivno energijo, se počutim, da sem
lahko vsemu kos. Želim si, da bi, tako kot
jaz, vsaka ženska verjela vase in v svoje
sposobnosti. Tako kot pravi Oprah Winfrey: »Nikoli ne prenehaj delati na sebi in
na svojih ciljih!«

Alenka Golmajer Terziev, predsednica KS Sebenje
Že od mladih let sem bila vedno aktivna na
več področjih hkrati. Ko smo gradili hišo in
ko so bili moji štirje otroci še majhni, so
bile vse moči res bolj namenjene družini.
Sedaj, ko so pa otroci že precej odrasli in
mame ne potrebujejo več toliko od blizu,
imam čas, da naredim kaj dobrega tudi za
svojo širšo skupnost. S tem izrazom zaobjamem svoje sorodnike, prijatelje, sodelavce, sokrajane, skratka ljudi, s katerimi
se na moji življenjski poti srečujem.
Moj koledar na mobilnem telefonu je trenutno precej zapolnjen, vendar z dobrim
načrtovanjem trenutno še uspešno vijugam med službo, družino in ostalimi aktivnostmi. Seveda imam pa srečo, da me
mož pri vseh mojih projektih podpira,
kljub temu da bi me imel včasih rajši več
doma, za sebe.
V današnjih časih se ženskam godi seveda
veliko bolje kot v preteklosti. Smo si pa z
emancipacijo nakopale tudi več obvez
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nosti. Delitev del na moška in ženska je v
profesionalnem življenju v glavnem odpadla, v družinskem življenju se ta delitev
briše bolj počasi. Imamo pa ženske tudi
to »smolo«, da lahko opravljamo več nalog naenkrat in jih zato tudi zavestno več
sprejmemo.
Pri vodenju krajevne skupnosti zaradi
spola ne občutim nobene razlike. Mogoče
so bili na začetku nekateri krajani presenečeni, da imajo po novem predsednico,
vendar so v tem letu že spoznali, da zadeve prav tako tečejo. Včasih imam celo
občutek, da so mi zaradi bolj umirjenega
»ženskega« pristopa marsikatera vrata
prej odprta.
Moj življenjski moto je, da ni v življenju
ni uspešen tisti, ki pri svojem delu ne dela
napak, ker takih ljudi ni. Uspešen je tisti, ki svoje napake prizna, jih odpravi in
se iz tega kaj nauči. Pa naj bo to moški ali
ženska.

v središču
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Špela Maja Nolimal, predsednica KS Ravne
Ni lahko biti ženska v 21. stoletju, čeprav
imamo več pravic kot včasih.

Moj moto je: Bodi iskren do sebe in do
drugih.

Še vedno je tako, da ženske nismo enako
cenjene kot moški in ne dobimo enakega
plačila kot moški za enako opravljeno delo.

Sporočilo vsem ženskam:

Navdihujejo me ljudje, ki so mi pripravljeni, kot predsednici KS Ravne, pomagati
pri izvedbi prireditev, ki jih prirejamo v
krajevni skupnosti Ravne. Tukaj bi še posebej izpostavila naše punce rekreativke,
članice Društva upokojencev Tržič, naše
prostovoljke Uršo Toporiš, Marijo Bajt
Škrjanec in Sašo Vrečar. Ker pa v tem mesecu praznujejo tudi mučeniki, ne smemo
pozabiti tudi na njih. Posebej bi se zahvalila podžupanu Dušanu Bodlaju, gospodu
Dušanu Kavčiču in članom BK AC ŽEPIČ ter
Marijanu Vovku za vso podporo in pomoč
pri delovanju KS Ravne.

naj se borijo zase in za svoje pravice tako
pri delu, ki ga opravljajo, kot v lastni družini. Naj počnejo tisto, kar jih osrečuje in
izpolnjuje. Naj nikoli ne pozabijo na svoje
lastne želje.
Ženske smo močne in sposobne narediti
karkoli želimo.
Zato sem se odločila, da bom kandidirala
za predsednico Krajevne skupnosti Ravne.
Moj največji uspeh je to, da sem zamenjala panogo v kateri delam. Veseli me delo z
ljudmi, zato sem v zadnjih letih začela delati kot socialna oskrbovalka.

Delo je obsežno, vendar imam ob sebi ljudi, ki mi pomagajo pri izvedbi vseh projektov, ki so bili do sedaj zelo uspešno izpeljani.

Marta Markič, predsednica KS Tržič mesto
Ne glede, v katerem stoletju smo, bistvo
vseh, ne samo žensk je, da se lahko prosto
izražajo, da imajo svoje pravice, svoj glas.
Vseeno gledam pozitivno plat življenja in
na vprašanje, kako je ženski v 21. stoletju,
lahko rečem, da čudovito, saj vsako obdobje prinaša pozitivne in negativne izzive. Nikoli v zgodovini ženske nismo imele
boljših možnosti, da same izoblikujemo
svoja življenja po svojih vizijah, a hkrati
ohranimo konzervativno podobo ženske.
Moj navdih je moja super družina. Resnično uživam, ko smo skupaj in kjerkoli smo,
sem v sebi srečna in ponosna, da so to moji
najdražji. Navdihujeta me moja vnučka, ki
me vsakokrat, ko smo skupaj, kaj novega
naučita iz njih črpam tudi moč in pozitivno energijo.
Veselijo me ideje in dela srčnih ljudi, ki jih
opazujem dnevno v svojem življenju, vesela sem zelo velikega števila prijateljev, s
katerim z veseljem poklepetam o dobri ka-

vici. Navdih vidim v vsakem novem dnevu,
ki se ga veselim in z veliko mero energije
stopim novemu dnevu naproti.
Za največji uspeh v svojem življenju si štejem, da imam čudovito družino, sorodnike, prijatelje, v družbi katerih se vedno
dobro počutim in me vsak sleherni dan
razveselijo. Uspeh v življenju je, ko si zadovoljen, srečen, pomirjen in občutek, da
si v življenju naredil vse za dosego svojih
ciljev na pošten in prijazen način. Seveda si štejem med uspehe tudi, da sem pred
skoraj štirimi letu zakorakala v novo živ
ljenjsko obdobje in začela življenje upokojenke, kjer si lahko čas odmerjam sama
in uživam v drugačnih opravilih, kot sem
to počela štirideset let svojega življenja v
službi. Za uspeh in čast si štejem, da sem
predsednica KS Tržič mesto in to delo
poskušam opravljati z največjo mero odgovornosti. Mislim, da se delo ženske kot
predsednice KS v ničemer ne razlikuje, če
to delo opravlja moški.

Za konec pa: »Če delate nekaj lepega in
vzvišenega in tega nihče ne opazi - ne
skrbite: sončni vzhod je na splošno najlepši pogled na svetu, vendar večina ljudi
v tem času še vedno spi.« (John Lennon)

Marija Močnik, predsednica KS Križe
Biti ženska v današnjem času (21. stolet
je) ni enostavno. Je pa vseeno lepo, ker
imamo veliko možnosti za osebni razvoj,
razna sodelovanja in udejstvovanja .

Vedno me navdihujejo novi izzivi in nove
naloge. Največji uspeh pa je potem, ko je
naloga opravljena in je potem zadovoljstvo
vseh, ki so pri delu sodelovali.

Usklajevanje družine in službe je včasih zelo naporno, vendar pa če je interes
in volja se marsikaj zmore. Velikokrat se
zgodi, da moraš svoje želje postaviti na
drugo ali celo tretje mesto.

Biti ženska v naši KS je seveda velik izziv,
ker je pred menoj vodil KS gospod Bohinc
vseh 12 let in je bil že prekaljen maček, Nisem stopila v njegove čevlje, ampak sem
obula svoje čevlje in upam, da jih bom

nosila brez žuljev. Moram pa povedati,
da brez pomoči ostalih članov sveta KS ne
gre. V svetu so poleg mene še tri ženske, ki
tudi usklajujejo službo, družino in delo v
KS. Vedno pa so nam v pomoč tudi vsi krajani naše krajevne skupnosti, tako z idejami, sodelovanjem in pomočjo.
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Najstarejše krajanke Loma pod Storžičem so dopolnile 90 let in več
MIRA ČEMAŽAR, FOTO: MIRA ČEMAŽAR

V Lomu imamo kar šest krajank, ki so že dopolnile 90 let. Neža
Kralj je dopolnila 96 let, Žitnikova Micka februarja 94 let, Cilka Švegelj pa bo novembra 92 let. Lansko leto so dopolnile 90
let tudi Marija Rozman, Ljudmila Godnov in Cecilija Meglič.
KO RK Lom jim skupaj s KS Lom izkaže pozornost z obiskom in

darilom. Skupaj obujamo spomine na doživetja in življenje v preteklosti. Življenje jim ni bilo postlano z rožicami, vendar kljub
bolezenskim težavam, ki pridejo z leti, z veseljem in optimistično
zrejo v prihodnost.

Neža Kralj je 13. 1. 2020 dopolnila 96 let in je najstarejša krajanka Loma.
Povedala je, da je bilo včasih veliko njiv s krompirjem. Vse je
bilo potrebno opleti na kolenih. Znali pa so se tudi poveseliti.
Hodili so k Svaparjevim sosedom, kjer je igrala Gabrčeva Pepca na harmoniko, z bratom Stankom pa sta se veselo zavrtela.
Bili so veliki prijatelji in so se veliko družili. V nedeljo zjutraj so
šli k maši, popoldan pa k večernicam. Dekleta so imela dekliški
krožek, kjer so se učile peti, fantje pa fantovski odsek. Zvečer je
pletla, kvačkala. Napletla je cel plašč, pa jagrsko jopo, nakvačkala pa cel kostim, ki ga ima še danes. Z možem sta imela dva
prašiča in kravo za preživetje. Ko sta šla v Kranj kupit tri prašičke, sta za isto ceno kupila nov radio. Pri hiši so imeli prvi
pralni stroj pa televizijo, katero so hodili gledat otroci iz vse
Slaparske vasi. S Kuštrovo Micko pa sta šli tudi za 5 dni na izlet
v Rim. Moža sta bila zelo huda, obenem pa zaskrbljena, ker sta
morala biti več dni sama doma. Še vedno ji je največji užitek
reševanje križank in spremljanje pobožnih vsebin na televiziji.

Žitnikova Micka je 18. 2. 2020 dopolnila 94 let. V mladosti je
morala opravljati vsa dela in je bilo zelo težko, a z dobro voljo
se vse naredi brez težav. Skoraj vsak teden je morala na glavi
nositi v leseni posodi za maslo hrano pastirici na planino Javornik za cel teden. Opoldan je morala pomolsti krave in jih je
bilo potrebno loviti po vsem gozdu in pašniku, ker so bile na
paši. Pri Vogvarju se je malo učila šivati. Bratu Jerneju je sešila
belo srajco za poroko s takim ovratnikom kot si ga je on zaželel.
Kupljena srajca mu ni bila všeč. Belo blago je večkrat zmočila
in ga dala sušit na sonce, da je bilo še bolj belo. Vsako nedeljo
zjutraj je šla k maši, potem pa zopet delat. Le na izlet je šla,
ampak sama, ker so bile večinoma prisotne ženske.

Švegelj Cilka je novembra dopolnila 91 let. 10 let je delala v Predilnici, potem pa je hodila delat k kmetom. Najrajši je šla k Jeret, kjer je dobila za malico domač kruh, maslo in med pa zelo
dober čaj. Vedno pa so šli v Kranj na sejem, ki je bil po šolah, na
Primskovem, po konfekcijo, potem pa k Mayerju na golaž ali
segedin. Blago so kupili, šivati pa se je učila pri Vogvarju. Do
16. leta je bila pri Žerovcu. Mama je kupila hišo, ki je bila tako
slaba, da so kuhali v peči. Vsako soboto so šli v Tržič nabavljat,
po pol kilograma mesa za juho, kruh so pekli doma. Za sprostitev je šla k Gregornu, kjer se je veliko plesalo, vendar je morala
biti ob Marijinem zvonjenju vedno točno doma. V šoli so se učili
tudi nemško. Če niso znali ali pa so naredili narobe nalogo, so
jih dobili s šibo po riti. Že 20 let pomaga pri urejanju v cerkvi.
Začeli sta leta 2000 z Ančko. Vsak petek jo kar potegne v cerkev,
kjer ureja rože, ki jih prinesejo ljudje. Rada gre na izlet, ker prej
to ni bilo mogoče.
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Rozman Marija je lansko leto dopolnila 90 let. 34 let je delala v
tovarni, 23 let na 3 izmene in nočnega v Predilnici, potem pa je
v Tovarni kos in srpov brusila, polirala kele, potem pa lakirala
ročaje. Delo je bilo težko, zahtevno, nevarno. Kontrole ni bilo,
ker je preveč smrdelo po laku in so ostali kar zunaj. Sedaj je
že 41 let v pokoju. V mladosti je bilo potrebno veliko delati. Na
roke je prala perilo, hodila po vodo v Brod, mama pa pomagat kmetom za zaslužek. Pojedli so lahko samo tisto, kar jim je
mama zjutraj pripravila. 4 l mleka, ker so imeli doma koze in
žgance. Zjutraj, opoldan mleko in žganci, zvečer pa bela kava.
Njivo so imeli v bregu, zato so zjutraj ob 5-ih šli nosit nazaj
prst, ki jo je dež spral. Poveselit se je šla lahko samo k Gregornu in Špan, ker je bila tam krstna botra. Bila je bolj sramežljiva, zato je le opazovala dogajanje na plesišču. Na kmetijo so
šle lahko le kmečke punce, zato sta z možem začela zidati hišo.
Imela je dopust, da je delala malto, jo vozila na plato zidarjem,
nosila pa tudi opeko, ker se je 10-letni sin Aleš rajši skril, kot
pa nosil opeko, hčerka Majda pa je kuhala. Da so se čim hitreje
vselili, je namesto zaves obesila rjuhe, namesto šip v vratih pa
je dala kartone. Kasneje so šli na morje le za tri dni, ker moški
dalj časa niso zdržali. Če ji zdravje dopušča, gre rada s prijateljicami za nekaj dni v Izolo na kopanje.

Ljudmila Godnov, Odričarjeva, je lanskega novembra dopolnila
90 let. Življenje ni bilo lahko, saj ji je pri 25-ih let strela ubila
moža. S tremi majhnimi otroki se je borila za obstoj kmetije.
Zgodilo se je veliko krivic, zato je bilo potrebno imeti zelo dobre živce. S konjem je droben les vozila v tovarno Lepenka. Bil
je breg in zgodilo se je, da ji je komaj uspelo pripeljati na cilj.
Vozila je tudi s Čarmanovim konjem. Kadar mu ni bilo kaj všeč,
je le z ušesi pomigal. Nekega dne je z njim peljala kosilo na vozu
v gozd, ko je kar naenkrat pomigal z ušesi, se obrnil in odhitel s
kosilom nazaj domov. Svojo prvo obleko je dobila pri 15-ih letih. V nemški šoli so pisali listke, zakaj jim pošiljajo take učitelje, ki nič ne znajo slovensko in jih dajali drug drugemu. Večino
časa še vedno rada preživi v svoji stari hiši, kjer vse postori in
se vsakega obiska razveseli.

Cecilija Meglič, Klemenšekova, je novembra dopolnila 90 let.
Tri leta je delala v tovarni, potem pa je po rojstvu otrok ostala
doma in skrbela za gospodinjska dela, kasneje za taščo in delo
na kmetiji. Bila je zelo natančna in prav tako natančno je rada
zlagala drva. Tudi na polju je moralo biti zelo natančno narejeno. V nedeljo je šla peš k maši, včasih pa tudi na veselico. Ko so
popravljali hišo, ki je stara že več kot 300 let, so spali na senu.
14 dni je neprestano deževalo. Ko so končali, je posijalo sonce.
Do 80. leta je hodila z avtobusom v Kranj in potem v Kot na malico. Še vedno ima svoj vrtiček z rožami, da zanje skrbi. Redno
jo peljejo k frizerju, še vedno pa je tudi rada lepo oblečena.
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10. marec - DAN MUČENIKOV
MAJA TEKAVEC

Po mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu, bodo 10. marca lahko na
svoj račun prišli še moški. Dan so si izbrali kot šaljivo protiutež
8. marcu, ki so ga kot mednarodni dan sicer razglasili Združeni
narodi in opozarja predvsem na nujno spoštovanje pravic žensk.
Dan mučenikov ima korenine v krščanskem izročilu.
Deseti marec je dan, ki ga krščanska cerkev beleži kot dan mučenikov zaradi dogodka iz časa vladavine cesarja Licinija v 4. stolet
ju. Ta je po sporu s cesarjem Konstantinom I. Velikim v kristjanih
videl sovražnike, ki jih je bilo treba spreobrniti ali pa odstraniti. Z
odlokom je tudi cesarjevim vojakom na svojem območju ukazal,
naj se krščanstvu nemudoma odrečejo, saj bodo v nasprotnem
primeru kaznovani s smrtjo, pri čemer pa ga je presenetil upor
štiridesetih vojakov elitne legije, ki so bili pripravljeni za svojo
vero umreti.
Ko so se nahajali v zaporu, so napisali še poslednje pismo, oporoko, v kateri so izrazili, da si želijo biti pokopani v vasi, ki jo danes
poznamo pod imenom Kyrklar, leži pa v Mali Aziji. Na dnu oporoke se je vseh 40 vojščakov podpisalo, naslednji dan pa so se vdali
usodi. Odvzeli so jim oblačila in jih 9. marca v najhujši zimi, ki jo
je bilo takrat mogoče doživeti v Armeniji, odpeljali do bližnjega
zmrznjenega ribnika ter jih vrgli vanj.

STATISTIČNI URAD RS
Prebivalstvo Slovenije je 1. oktobra 2019 sestavljalo
1.049.277 moških in 1.044.783 žensk.
Prvič v več kot 160-letni zgodovini, odkar imamo zanesljive podatke o prebivalstvu sedanjega ozemlja Slovenije, je bilo med prebivalci več moških kot žensk: na
vsakih 100 moških je v Sloveniji povprečno prebivalo
99,8 ženske. V Sloveniji moški številčno prevladujejo
v Koroški, Savinjski, Posavski, Primorsko-Notranjski,
Goriški regiji in v jugovzhodni Sloveniji. Najpogostejše
moško ime je Franc, med mladimi pa Luka. Povprečni
moški v Sloveniji so bili v letu 2017 visoki 178 centimet
rov, težki pa 85 kilogramov.
V letu 2018 je bilo v Tržiču rojenih 76 dečkov (podatki za
2019 bodo znani junija).

Kljub vsemu je Licinij mučenikom tik pred smrtjo ponudil še
zadnjo priložnost in jim ob ribnik namestil toplo kopel, ki je bila
namenjena spreobrnjencem. Premislil se je le eden od vojakov,
ki je iz ledeno mrzlega ribnika v želji po življenju skočil v toplo
kopel, vendar je zaradi nenadne spremembe temperature vseeno
doživel kap in umrl. Stražar, ki je opazoval neznosno trpljenje, je
odvrgel svoja oblačila in se pridružil pogumnim vojščakom v ribniku, zaradi česar je mučenikov vseeno ostalo 40. Naslednji dan
so mrtve vojake zažgali na grmadi.
Čeprav se je mučenje dogajalo 9. marca, se dan mučenikov v zahodni cerkvi beleži 10. marca.
Tradicionalno moški na dan mučenikov prejmejo za darilo suhe
slive, trnje in klobaso, ki naj bi služili kot nek simboličen opomin,
da se mučeništvo v njihovem življenju še vedno dogaja. Vsekakor pa si moški poleg takšnega nagajivega opomina zaslužijo tudi
malce pozornosti, enako kot jo ženske prejmejo 8. marca na dan
žena.

Dragi moški, iskrene čestitke ob
dnevu mučenikov.
Privoščite si ga, saj bo že jutri
spet vse po starem.
marec 2020
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Ob materinskem dnevu
MAJA TEKAVEC

Materinski dan je neformalen praznik, ki
ga vsem materam v čast praznujemo 25.
marca. Praznovanje materinskega dne izvira iz ZDA, kjer ga praznujejo že od davnega leta 1910. V Evropo je navada prišla
po prvi svetovni vojni, vendar je bil sprva
za praznovanje določen 15. maj.

MATERINSKI DAN – IZVOR
Materinskega dne brez Anne Marie Jarvis, ki je 12. maja 1907 priredila srečanje
v spomin na svojo mamo, ne bi bilo. Leto
pozneje se je namreč začela zavzemati

za to, da bi drugo nedeljo v maju urad
no posvetili vsem materam. Pred lokalno
cerkvijo je potresla 500 belih nageljnov in
svojo željo izrazila v pismih, ki jih je poslala največjim funkcionarjem tistega časa.
Njena želja je bila uslišana – 8. maj 1914
je namreč datum, ko je ameriški kongres
drugo nedeljo v maju uradno potrdil kot
materinski dan.

MATERINSKI DAN PRI NAS
Na naših tleh se je praznovanje materinskega dne pojavilo po prvi svetovni vojni.

Zame je materinstvo tista vloga v življenju, ki te sigurno v nekem trenutku ulovi
popolnoma nepripravljeno. Vloga, skozi
katero se vsak dan spoznavaš in odkrivaš kakšne svoje skrite občutke, misli in
prepričanja, ki te preizkuša na tisočih
koncih, ampak na koncu dneva vseeno
napolni tvoje srce. Marsičesa nisem razumela, dokler tudi sama nisem postala
mami. Še vedno veliko stvari ne razumem! Vem pa že, da sem sama odgovorna za svoje občutke, za svoje reakcije in
da je moj otrok samo ogledalo in odsev
dogajanj znotraj mene.

Sprva se ga je praznovalo tako kot v ZDA,
15. maja, nakar se je praznovanje prestavilo na 25. marec. V Sloveniji se po drugi svetovni vojni materinski dan zaradi
praznovanja dneva žena, 8. marca, praviloma ni praznoval, danes pa je ponovno v
veljavi in se praznuje na isti dan kot Marijino oznanjenje.
Ob prihajajočem materinskem dnevu smo
Tržičanke in Tržičane povprašali, na kaj po
mislijo, ko slišijo besedo »mama«, kaj jim
materinstvo pomeni in kaj pri svojih mamah
najbolj cenijo.

Ko slišim besedo mama, najprej pomislim na ljubezen, na nekoga, ki me
ima rad, ki mi pomaga, vzgaja in peče
okusne palačinke. Moja mami je najboljša.
Aljaž Česen

Katja Gaber Vodopivec

Mama je svetilnik, ki opozarja pred
nevarnostmi in usmerja na pravo pot,
v varen pristan ali pa v širni svet ... in
vedno da kaj za s seboj.
Andrejka Belhar Polanc
Mami nikoli ne odneha, nikoli se ne
da, vedno pomaga iz zadrege in pos
krbi za nepozabne skupne pobege.
Brez njene domače skute pa skorajda
ne bi bilo nobene naše družinske minute.
Najina mami je prijazna in dela lepe
stvari. Pomisli na skrbno osebo. Je izjemna lepa in imava jo rada.
Pia in Žak Štamcar

Dominika Ahačič
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naše okolje, zdravje

Požarna varnost, intervencijske poti in površine
MANCA AHAČIČ, PREDSEDNICA KOMISIJE ZA PREVENTIVO GZ TRŽIČ

Intervencijske poti in površine so vse poti
in površine od stavbah za prosti dostop
intervencijskih služb – gasilcev z gasilskimi vozili, reševalcev in drugih služb.
Namen teh površin je zagotavljanje pros
tih površin za varno evakuacijo ter nemoten in hiter dostop do kraja požara oziroma drugega interventnega dogodka.
Intervencijska pot, oziroma pas, je zarisana na vozišču ob objektu
z neprekinjeno rumeno barvo. Poleg tega pa mora biti označena
s prometnim znakom ali označbami na vozišču »intervencijska
pot«. Na pot, oziroma pas, namenjen intervencijskim vozilom ni
dovoljeno ustavljanje ali parkiranje vozil.
Na vozišču imamo tudi označeno intervencijsko površino. To je
površina, ki je rezervirana za postavitev gasilskih in drugih intervencijskih vozil, razlaganju in pripravi opreme za reševanje
in gašenje. Intervencijska površina je označena na vozišču ob

objektu z rumenim kvadratom ter napisom »intervencijska površina«. Prav tako tudi na tej površini ni dovoljeno ustavljanje
ali parkiranje vozil.
Vse intervencijske službe občane naprošamo, da naj bodo te poti
in površine proste in prehodne za nemotene in hitre intervencije
ter naj ne služijo kot parkirna mesta.

Oddaja Zbirnih vlog za subvencije v kmetijstvu za leto 2020
MATJAŽ MEGLIČ, KMET. INŽ., KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA

Republika Slovenija s pomočjo sredstev Evropske unije sofinancira težje pogoje kmetovanja in tako poskuša izboljšati ekonomiko pri pridelavi hrane in ohranjanju naše kulturne krajine.
Tako boste vsi tisti, ki vlagate vloge in zahtevke za pridobitev
sredstev iz naslova kmetijske politike, po domače subvencijske
vloge, lahko že od ponedeljka, 24. februarja, vlagali vloge za leto
2020. Redni rok za oddajo zbirne vloge poteče 6. maja 2020 in se
nadaljuje z zamudnim rokom do 31 maja.
Zbirno vlogo morajo vložiti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki v
letu 2020 uveljavljajo katerikoli ukrep kmetijske politike, so zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti, dajejo v
promet živinska gnojila, so zavezanci za prijavo površin posebnih kultur, imajo dopolnilno dejavnost na kmetiji ali so vklju-

čeni v petletne obveznosti
npr. ukrepov KOPOP oz. EK.
Zbirno vlogo nosilci KMG izpolnijo elektronsko in vložijo
sami ali preko pooblaščenca.
V primeru izpolnjevanja vloge pri Kmetijsko svetovalni
službi je obvezna pred prijava in to čim prej. Pred oddajo
zbirne vloge morajo biti urejeni podatki v registru kmetijskih gospodarstev, narejene analize
blata v primeru uveljavljanja dobrobit živali in to najmanj en dan
pred oddajo vloge. Torej izkoristite priložnost.

OBČINA TRŽIČ DEL LAS-A GORENJSKA KOŠARICA

Okrogla miza – z znanjem in izkušnjami za polno Gorenjsko
košarico
DAMJANA PETERNELJ

Ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij LAS Gorenjska košarica in Kmetijsko gozdarski zavod Kranj 3. marca ob 11. uri v Čebelarskem razvojno izobraževalnem centru Gorenjske v Lescah
organizirata okroglo mizo na temo lokalne prehranske samooskrbe z naslovom Z znanjem in izkušnjami za polno gorenjsko
košarico. Svoje izkušnje in primere dobrih praks bodo predstavile kmetije, ki sodelujejo v projektu, v katerem sta bili na območju
delovanja štirih LAS-ov vzpostavljeni senena in sadna veriga ter
razviti programi izkustvenega učenja na kmetijah. Gostje okrog
le mize bodo: dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Tomaž Cör, vodja Kmetijske svetovalne
službe Kranj, Smiljana Vončina Slavec, koordinatorka za lokalno
samooskrbo, Gregor Ovsenik, Kmetija Odems (senena veriga),
Janko Jeglič, Kmetija Matijovc (sadna veriga) in Tomaž Bolka,
Gostilna Krištof.
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Izpostavljene bodo možnosti, ki jih ponuja slovensko podeželje s
kakovostnimi prehranskimi pridelki in izdelki, predvsem tiste, ki
so še odprte in vabijo k sodelovanju nove kmetovalce oz. potencialne pridelovalce mleka senene prireje in sadja na eni strani ter
ozaveščene potrošnike na drugi.
Okrogla miza v Lescah in še tri druge, ki jih v februarju in marcu v
sklopu projekta organizirajo LAS Srce Slovenije, LAS s CILjem in LAS
loškega pogorja potekajo pod častnim pokroviteljstvom ministrice za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandre Pivec.
Prijave in dodatne informacije:
M: 041/456-469,
E: odprtavratakmetij@razvoj.si.

naše okolje, zdravje
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Svetovni dan ustnega zdravja
DAŠA BAVDEK, DR. DENT. MED.

Svetovno združenje zobozdravnikov (FDI)
je 20. marec določilo za svetovni dan
ustnega zdravja. Na ta dan bodo potekale različne aktivnosti, preko katerih bodo
ljudi osveščali o pomenu ustnega zdravja
in zobozdravstvene preventive.

centracije fluoridov, pozorni pa smo
tudi na količino paste: do 2. leta: 1000
ppm, za riževo zrno paste; od 2 do 6 let:
1.000 ppm, za grahovo zrno paste; od
6. leta naprej: 1.450 ppm, 1–2 cm zobne
paste (EADP smernice)

Ustno zdravje pomeni zdravje zob, obzobnih tkiv in drugih struktur v ustni votlini.
Dobro ustno zdravje vpliva na kakovost
posameznikovega življenja, kot je normalno prehranjevanje, sporazumevanje,
polno socialno življenje, ipd.

-- Po končanem ščetkanju preostalo pasto
v ustih dobro izpljunemo in ne spiramo
z vodo.

Večina ljudi se v vsakdanjem življenju
srečuje s katero od bolezni ustne votline.
Karies ali zobna gniloba je najbolj pogos
ta ustna bolezen, zaradi katere pacienti
pridejo k zobozdravniku. Njegov nastanek
je tesno povezan s prisotnostjo bakterij v
zobnih oblogah, ki presnavljajo sladkorje iz hrane v kislino. Ta kislina tako lahko
začne raztapljati sklenino.

-- Otroku pričnemo ščetkati zobe ob izrasti prvega mlečnega zoba.
-- Otroku pri ščetkanju pomagamo najmanj do šestega leta in ga nadziramo.
-- Za žejo pijemo predvsem vodo.
-- Izogibamo se sladkarijam in sladkim
pijačam.
-- Najmanj enkrat letno obiščemo zobo
zdravnika, tudi če nimamo posebnih
težav.
(Povzeto po smernicah: NIJZ)

V Zdravstvenem domu Tržič smo v mesecu februarju z anonimno anketo preverili,
kako za svoje ustno zdravje skrbijo prebivalci Tržiča. Zanimalo nas je, kako pogosto
si umivajo zobe. Ugotavljali smo tudi, ali
pri čiščenju medzobnih prostorov uporab
ljajo zobno nitko oz. medzobne ščetke ter
katero od tehnik ščetkanja izvajajo.
Pri anketnem vprašalniku je sodelovalo
105 naključno izbranih pacientov, ki so bili
v teh dneh v Zdravstvenem domu Tržič.
Prebivalci občine Tržič po rezultatih izvedenih anket za svojo ustno higieno skrbijo dobro, saj jih je na vprašanje, kolikokrat dnevno si umivajo zobe, več kot 75 %
vprašanih odgovorilo, da vsaj 2x dnevno,
ostali pa 1x dnevno.
Pri vprašanju, kako pogosto si nitkajo ali
uporabljajo medzobne ščetke za čiščenje
medzobnih prostorov, jih je večina odgovorila, da 1x dnevno.

Druga izmed pogostejših ustnih bolezni je parodontalna bolezen. Najpogostejši
vzrok parodontalne bolezni je slaba ustna
higiena. Posledica je lahko izguba zob ali
celo srčna in možganska kap, saj kronično
vnetje v ustih vpliva tudi na razvoj sistemskih bolezni. Bakterije v zobnih oblogah,
ki so prisotne ob zobnem vratu, povzročajo vnetje obzobnih tkiv. Sčasoma te zobne
obloge tudi mineralizirajo, kar imenujemo
zobni kamen. Tega z zobno ščetko ni mogoče več odstraniti, zato je potreben obisk
pri zobozdravniku, kjer se izvede čiščenje
zobnega kamna. Poleg neprimerne ustne
higiene je pomemben dejavnik za nastanek parodontalne bolezni tudi kajenje.
Skupaj z uživanjem alkohola predstavljata
veliko tveganje za raka v ustni votlini.

PREPROSTI NAPOTKI ZA
OHRANITEV DOBREGA USTNEGA
ZDRAVJA
-- Zobe ščetkamo vsaj dvakrat dnevno.
-- Enkrat na dan medzobne prostore
očistimo še z zobno nitko ali medzobno
ščetko.
-- Pri ščetkanju zob ni pomembna sila,
ampak trajanje ščetkanja: vsak predel,
ki ga ščetka zajame, bi morali ščetkati osem- do desetkrat. Pomembna je
pravilna tehnika ščetkanja, torej od
rdečega proti belemu (od dlesni proti
zobu). Odsvetujejo horizontalno ščetkanje zaradi poškodb, ki se lahko pri
tem pojavijo.
-- Uporabljamo mehko zobno ščetko, ki jo
zamenjamo, ko je izrabljena.
-- Uporabljamo zobno pasto s fluoridi.
-- Zobna pasta naj vsebuje ustrezne kon-
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Zanimalo nas je tudi, katere tehnike ščetkanja uporabljajo. Pri tem vprašanju so
zelo raznoliko odgovarjali, vendar si kljub
temu večina umiva zobe s pravilnima tehnikama, in sicer ščetkanje od dlesni proti
zobu ter krožni gibi ob dlesni. Horizontalno ščetkanje oziroma t. i. žagajoči gibi, ki
jih izvaja četrtina vprašanih, zobozdravniki odsvetujemo. Pri tej tehniki nastane največ poškodb dlesni in ploskve med
zobmi ostanejo neočiščene.
Na podlagi izvedene ankete lahko zaključimo, da je zobna higiena velike večine
anketirancev ustrezna. Opozoriti velja na
pravilno tehniko čiščenja zob, saj četrtina
anketirancev uporablja nepravilno tehniko ščetkanja.

v spomin
V spomin Pogačnikovi mami
ANA RIBIČ, FOTO: MANUELA RIBIČ ULLREICH

Oj, Triglav gora sveta,
vredna si poeta.
Oj, človek kaj si vse zamudil,
če se nisi nikdar gor potrudil . . .
(iz pesmi Moja pot na Triglav)

V četrtek, 6. februarja smo se na tržiš
kem pokopališču poslovili od naše drage
mame, babice, prababice in praprababice
Marije Beganović, Pogačnikove mame iz
Virja.
Ob slovesu smo se spominjali njene bogate
življenjske poti. Ni ji bilo lahko v življenju, a je vse težave premagovala z dobro
voljo, optimizmom in upanjem na boljši
jutri. Moč je črpala iz narave. Izredno rada
je hodila v hribe. Ko se je pri Planinskem
društvu Tržič pričela akcija 100x na Kamnek, je bila med najvztrajnejšimi, čeprav
je takrat dopolnila že osemdeset let. Bila
je najstarejša, vzgled in vzpodbuda mnogo mlajšim. Pet let zaporedoma je dobila
zlato medaljo za sto vzponov, naslednje
leto srebrno za več kot petdeset in nato še
dvakrat bronasto za več kot petindvajset
vzponov na Kamnek. Vsi so jo poznali, saj
je na klopci rada posedela in gledala okoliške vrhove in mesto Tržič, medtem, ko so
drugi prihajali in odhajali. Mnogi so ji rekli
kar mama s Kamneka.
Trikrat je stala na najvišjem vrhu Slovenije, na Triglavu, zadnjič pri svojih 74. letih.
Takrat se mu je poklonila s pesmijo.
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Bila je pravi poet, saj nam je za rojstne
dneve vedno voščila v verzih. Največ pes
mi je bilo posvečenih goram, v njih je opevala njihovo lepoto.
Sedaj je našla svoj mir. Tam med zvezdami zre na nas in na planine, ki jih je tako
ljubila.

Draga mama, hvala za vse lepo, kar si nam
v življenju dala. Pogrešali te bomo. Naj ti
bo lepo med angeli.
Za tabo žalujemo vsi, ki smo te imeli radi.

rubrika
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Marec in april 2020
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si,
podrobnosti so objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

MAREC 2020
Razstave
Do 14. 3.
Galerija Paviljon

Razstava Veno Pilon
Tržiški muzej

5. 3. – 29. 3.
Galerija Atrij

Razstava: V gregorčkih oživljena tržiška
dediščina
Tržiški muzej

Dogodki
2. 3. do 6. 3.

torek, 3. 3.
18.00 pisarna Društva diabetikov

Merjenje krvnega sladkorja v Bistrici
Društvo diabetikov Tržič

Vrtec Tržič

vsak ponedeljek
iz Tržiča

Rekreacijsko plavanje v Kranju
Društvo upokojencev Tržič

vsako sredo
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Kobi – branje z učnimi pripomočki

Občni zbor

Planinsko društvo Križe
19.30 Kulturni center Tržič

10.00 Ljudska univerza Tržič

Koncert mediteranskih pesmi: Tanja
Zajc Zupan in klapa Histri

Ljudska univerza Tržič

TZZ d.o.o.

sreda, 4. 3.

iz Tržiča

Študijski krožek za moške

Kurnikova hiša

Pogovorni večer: »Dan žena in
mučeniki«
Društvo upokojencev Tržič
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Strokovno predavanje: Zakaj nas naši
možgani tako lahko prevarajo
(Sara Isakovič)
Društvo upokojencev Tržič

6.30 Uprava Vrtca Tržič

Vpis predšolskih otrok za šolsko leto
2020/2021

18.00 Kulturni dom v Križah

četrtek, 5. 3.
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic: Brundagrrrom (dramski
krožek OŠ Bistrica)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Planinski izlet: Gozdnik (1090 m) –
Kal (985 m) – Mrzlica (1122 m)
Planinsko društvo Tržič

Zimski vzpon
CheraHiking

sobota, 7. in nedelja, 8. 3.
GUC Zelenica

Ski raid & vikend zabave na Zelenici
Občina Tržič, GUC Zelenica, Šport 11/11

nedelja, 8. 3.
18.00 Kulturni center Tržič

Komedija zmešnjav: Spustite me pod
kovter, gospa Markham
KUD Predoslje

18.00 Galerija Atrij

Odprtje razstave: V gregorčkih oživljena
tržiška dediščina
Tržiški muzej

ponedeljek, 9. 3.
10.00 Ljudska univerza Tržič

Študijski krožek: Tržiška snovanja
Ljudska univerza Tržič

petek, 6. 3.

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.00 Kulturni center Tržič

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

vsak četrtek

Kulturno umetniško društvo Lom pod Storžičem

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Dom na Zelenici

18.00 Predavalnica Zdravstvenega doma

CheraHiking in Služba za varstvo pred snežnimi
plazovi Zelenica Tržič

Zdravstveni dom Tržič

iz Tržiča

Začetni tečaj družabnih plesov

Dom krajanov Podljubelj

Telovadba za otroke

Športno društvo Podljubelj

vsako zadnjo soboto v mesecu
9.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Igralne urice

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

1. 3. – 20. 3.
17.30 Skakalni center Sebenje

Brezplačna šola smučarskih skokov

Komedija: Vaja zbora

Plazovne večernice/Safety nights

Izlet ob dnevu žena

Beremo s tačkami pomagačkami

Šola za bodoče starše

20.00 Plesni Studio Špela
Plesni Studio Špela

Društvo upokojencev Tržič

torek, 10. 3.
sobota, 7. 3.
8.00 atrij Občine Tržič

15.30 Zdravstveni dom Tržič

Srečanje onkoloških bolnikov

Jure Markič, s. p.

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, skupina za
samopomoč Tržič

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Društvo diabetikov Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

10.00 Kulturni center Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Plesni Studio Špela

Srečanje otroških in odraslih folklornih
skupin Tržiča: POLKA JE UKAZANA 2020

Plesni Studio Tržič

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti OI Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Nordijski smučarski klub Tržič

ponedeljek, 2. 3.
17.00 Ljudska univerza Tržič

Tečaj: Računalništvo za zaposlene

Marčevski tržni dan

Merjenje krvnega sladkorja

Ljudska univerza Tržič

Začetni tečaj družabnih plesov

Beremo s tačkami pomagačkami

Predstavitev avtorja in knjige: Žena ima
vedno prav in Kamenko Kesar
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koledar dogodkov

sreda, 11. 3.

torek, 17. 3.

9.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

9.00 Ljudska univerza Tržič

Tečaj: UŽU-knjige so zame
(za zaposlene)

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ljudska univerza Tržič

Ljudska univerza Tržič

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

9.00 predavalnica Zdravstvenega doma

18.00 Ljudska univerza Tržič

Zdravstveni dom Tržič

Ljudska univerza Tržič

Čajanka: Bralna značka za odrasle

Izobraževanje: Spoznavanje pametnega
telefona in tablice

Začetni tečaj računalništva

Delavnica Tehnike sproščanja

16.00 Ljudska univerza Tržič

Delavnica: Program Canva 1. del

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18.00 Razstavno-izobraževalno središče Dolina
11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Individualna pomoč za uporabnike
računalnika

Predavanje v RIS Dolina
Občina Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Ljudska univerza Tržič

16.00 staro mestno jedro

Ljudska univerza Tržič

Občina Tržič, Tržiški muzej in Osnovna šola Tržič

Brezje pri Tržiču

četrtek, 12. 3.

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti OI Tržič

Gregorjevo – Vuč u vodo

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Izobraževanje: Spoznavanje pametnega
telefona in tablice

Delavnica Strah pred življenjem

Srečanje malih vokalnih skupin Tržiča

sreda, 18. 3.

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Dvorana Glasbene šole Tržič

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Glasbena šola Tržič

Ura pravljic: Gorska čarovnica
(kamišibaj gledališče)

Javni nastop učencev glasbene šole

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Potopisno predavanje: Skrivnostna
Alžirija (Mohamed Laissani)

18.00 predavalnica Zdravstvenega doma

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Zdravstveni dom Tržič

četrtek, 19. 3.

Delavnica Spoprijemanje s stresom

torek, 24. 3.
9.00 Predavalnica Zdravstvenega doma

Delavnica Tehnike sproščanja
Zdravstveni dom Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Spomladanske besedarije – srečanje
tržiških literatov seniorjev
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 25. 3.
11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Individualna pomoč za uporabnike
računalnika
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18.00 Dvorana Glasbene šole

Nastop prvošolcev ob materinskem
dnevu
Glasbena šola Tržič
Galerija Paviljon

Odprtje kiparske razstave: Lučka Koščak
Tržiški muzej

15.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 13. 3.
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Izobraževanje: Spoznavanje pametnega
telefona in tablice

Srečanje članov Društva slepih in
slabovidnih
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Restavracija Raj

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic

Redni letni občni zbor Društva
upokojencev Tržič

petek, 20. 3.

Društvo upokojencev Tržič

17.00 Ravne

Prireditev ob materinskem dnevu
sobota, 14. 3.
11.00 Kulturni center Tržič

Tržiški abonmajček: Zvezdica zaspanka
Občina Tržič

Krajevna skupnost Ravne
19.00 Kulturni center Tržič

Plesni show: ZAME, ZATE, ZA NAS
Plesni Studio Špela

KUD Leyli

Ura pravljic: Hop v pravljico
(dramski krožek OŠ Bistrica)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
17.00 Dom krajanov Kovor

Prireditev ob materinskem dnevu
Podružnična šola Kovor in Krajevna skupnost Kovor
17.00 Ljudska univerza Tržič

Predavanje: Osebnostni profil II za
podjetnike
Ljudska univerza Tržič
18.00 Velika sejna dvorana Občine Tržič

Letni zbor članov OZSČ Tržič

18.00 Prostori KUD Leyli (Balos 4)

Ukrajinski folklorni plesi z Iryno
Stankovič

četrtek, 26. 3.
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 21. 3.
19.00 Dvorana tržiških olimpijcev

An fletn večer

Občinsko združenje slovenskih častnikov Tržič
19.00 Kulturni center Tržič

Media Butik d.o.o. in Občina Tržič

Tržiški abonma za odrasle –
dodatni termin: Nune v akciji!

Plesni Studio Špela (14. in 15. 3.)
iz Tržiča

Občina Tržič

Plesni Studio Špela

Mladinski planinski izlet: Zavetišče v
Gozdu (891 m)

petek, 27. 3.

nedelja, 15. 3.

Planinsko društvo Tržič

18.30 Osnovna šola Bistrica

Salsa vikend delavnica

10.00 Brezje pri Tržiču (športno igrišče)

5. blagoslov Tomos mopedov
Avto - moto društvo Tržič

iz Križev

Srečanje odraslih pevskih zborov:
39. TRŽIČ POJE 2020

Planinsko društvo Križe

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti OI Tržič

ponedeljek, 23. 3.

19.30 Kulturni center Tržič

Planinski pohod: Primorska

18.00 Kulturni center Tržič

Gledališka predstava: Trije vaški
svetniki
Kulturno umetniško društvo Kosec Log – Dragomer
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15.30 Ljudska univerza Tržič

Tržiški abonma za odrasle:
Nune v akciji! – razprodano

Ljudska univerza Tržič

Občina Tržič

Izdelava voščilnic v pickpoint tehniki

koledar dogodkov
sobota, 28. 3.

vsako sredo

18.00 Šola Leše

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Skupina Leske, KUD Leše in KS Leše

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Staro mestno jedro Tržiča

vsako zadnjo soboto v mesecu

Leske in 10 pomladi

Tek po ulicah Tržiča
Športna zveza Tržič

Plesni Studio Špela (28. in 29.3.)

Salsa vikend delavnica
Plesni Studio Špela
Križe

Vokalna tehnika 2
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti OI Tržič

sobota, 28. 3.
18.00 Šola Leše

Leske in 10 pomladi
Skupina Leske, KUD Leše in KS Leše

nedelja, 29. 3.
iz doline Poden

Turni smuk (Svačica 1953 m)
CheraHiking

ponedeljek, 30. 3.
9.00 Ljudska univerza Tržič

Predavanje: Velikonočna beganca in
simbolika cvetja
Ljudska univerza Tržič
18.00 Ljudska univerza Tržič

Delavnica: Program Canva 2. del

Kobi – branje z učnim pripomočkom
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18.00 Gasilski dom Bistrica

Merjenje krvnega sladkorja
Društvo diabetikov Tržič

četrtek, 9. 4.
9.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Igralne urice

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 2. 4.
9.00 Ljudska Univerza Tržič

Predavanje: Zelišča nekoč in danes:
avtohtona zelišča na vrtu in okenskih
policah
Ljudska Univerza Tržič
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic: Kar moži stori, vse prav
stori
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
17.00 Ljudska Univerza Tržič

Tečaj: Javni nastop in moč retorike

16.00 Ljudska Univerza Tržič

Spomladanska ustvarjalna delavnica
Ljudska Univerza Tržič
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic: ura pravljic z Zdravstvenim
domom Tržič
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
17.00 Ljudska Univerza Tržič

Tržič na dlani (ustvarjalna delavnica z
maso za vlivanje)
Ljudska Univerza Tržič

petek, 10. 4.
Dom krajanov Podljubelj

Občinsko tekmovanje v namiznem
tenisu
Športno društvo Podljubelj

Ljudska Univerza Tržič
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Mednarodni dan otroške in mladinske
knjige ter rojstni dan Hansa Christiana
Andersena
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18.00 Galerija Atrij

Odprtje razstave ob 150. letnici Vrtca
Tržič
Tržiški muzej in Vrtec Tržič

Ljudska univerza Tržič

sobota, 11. 4.
8.00 Atrij Občine Tržič

Aprilski tržni dan
Jure Markič, s. p.

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Merjenje krvnega sladkorja
Društvo diabetikov Tržič

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Merjenje krvnega sladkorja
Društvo diabetikov Tržič

sobota, 4. 4.
torek, 31. 3.
18.00 Osnovna šola Križe

Dobrodelni koncert

10.00 središče Sebenj

Vaški sejem

Krajevna skupnost Sebenje

Osnovna šola Križe

APRIL

ponedeljek, 13. 4.
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Beremo s tačkami pomagačkami
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

iz Tržiča

Meddruštveni pohod gorenjskih društev
diabetikov po dolini Drage

Razstave

Društvo diabetikov Tržič

2. 4. – 3. 5.

Postno romanje

torek, 14. 4.
15.30 Zdravstveni dom Tržič

Srečanje onkoloških bolnikov

iz Tržiča

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, skupina za
samopomoč Tržič

Galerija Atrij

Društvo prijateljev rožnovenske poti

17.00 Ljudska Univerza Tržič

Tržiški muzej in Vrtec Tržič

iz Tržiča

Dogodki

Planinsko društvo Tržič

Razstava ob 150. letnici Vrtca Tržič

19. 4. – 26. 4.
iz Tržiča

Okrevanje v termah Dobrna
Društvo diabetikov Tržič

20. 4. – 25. 4.
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ob svetovnem dnevu knjig knjižnica
podarja knjige
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

28. 4. – 30. 4.
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Otroške počitniške delavnice
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Planinski izlet: Gradiška tura (793 m) –
Otmarjeva pot

Delavnica: Finance za nefinančnike 1. del
Ljudska Univerza Tržič
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Beremo s tačkami pomagačkami
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

nedelja, 5. 4.
19.00 Kulturni center Tržič

Monokomedija Ranka Babiča: Kriza
srednjih let
Špas teater

sreda, 15. 4.
11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Individualna pomoč za uporabnike
računalnika
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek 7. 4.
Bistrica pri Tržiču

Srečanje otroških in mladinskih pevskih
zborov Tržiča: Spomladanski koncert
2020

Dom krajanov Podljubelj

Občinsko tekmovanje v pikadu
Športno društvo Podljubelj

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti OI Tržič
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koledar dogodkov

četrtek, 16. 4.
15.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Srečanje članov društva slepih in
slabovidnih
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic: Pojoči Smetkonjami
(Miškino gledališče)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19.00 Kulturni center Tržič

Tržiški abonma za odrasle – dodatni
termin: Tako ti je mala
Občina Tržič
16. – 19. 4.

Planinsko potepanje po južnem Velebitu
CheraHiking

petek, 17. 4.
9.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Zaključek bralne značke za otroke OŠ;
Kozlovska sodba v Višnji Gori
Planinsko društvo Tržič – Mladinski odsek
19.30 Kulturni center Tržič

Tržiški abonma za odrasle: Tako ti je
mala (dodatna predstava) - razprodano
Planinsko društvo Tržič – Mladinski odsek

sobota, 18. 4.

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Planinsko društvo Tržič – Mladinski odsek

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Mladinski planinski izlet: Kokoš (670 m)

Ura pravljic: Volk, ki ni hotel več hoditi

nedelja, 19. 4.

petek, 24. 4.

Kulturni center Tržič

Tržiški muzej

Regijsko srečanje otroških folklornih
skupin Ringaraja 2020
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti OI Tržič

Glasbeni večer v Tržiškem muzeju
Tržiški muzej

sreda, 29. 4.
11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 21. 4.
18.00 Razstavno-izobraževalno središče Dolina

Predavanje

Individualna pomoč za uporabnike
računalnika
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Občina Tržič
17.00 Ljudska Univerza Tržič

Delavnica: Finance za nefinančnike 1. del
Ljudska Univerza Tržič

četrtek, 30. 4.
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic: Volk, ki je hotel spremeniti
barvo
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 22. 4.
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Noč knjige: Camino in jaz
(predstavitev: Eva Remškar)

20.00 Polana nad Križami

Tradicionalno prvomajsko kresovanje
Prostovoljno gasilsko društvo Križe

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 23. 4.
16.00 Ljudska Univerza Tržič

Tečaj: UŽU Knjige so zame: Po poteh
padarjev (po knjigi patra Ašiča)
Ljudska Univerza Tržič

Zanimive dogodke v članicah
združenja zgodovinskih mest
Slovenije si lahko ogledate na
www.trzic.si/mediji/

HILLSTRIKE PAKET (90 EUR/OSEBO) 7. – 8. MAREC 2020
-- začetek v soboto, 7. 3. 2020, ob 9. uri, zaključek v nedeljo, 8. 3. 2020, ob 15. uri,
-- 1x polni penzion + kosilo,
-- prevoz do Zelenice s snežnim teptalcem,
-- Hillstrike poligon,
-- učenje in izpopolnjevanje tehnike vožnje s snežnimi kolesi Hillstrike pod strokovnim vodstvom za začetnike in napredne uporabnike,
-- filmski večer in druženje,
-- ogled freestyle dogodka in Državnega prvenstva v turnem smučanju.
Prijave do zasedbe mest na: stanko.koblar@gmail.com oz. 040 627 808.
Paket Hillstrike ne vsebuje zavarovanj za udeležence. V primeru slabega vremena oz. pomanjkanja snega bo dogodek odpovedan.

brezplačna objava

ZELENICA SKI RAID & VIKEND ZABAVE
NEDELJA, 8. MAREC 2020 OD 9. URE DALJE
-- Državno prvenstvo v turnem smučanju,
-- Hillstrike poligon,
-- ledeni bar,
-- lavinska delavnica,
-- test turnosmučarske opreme,
-- vožnja s snežnimi kolesi Hillstrike,
-- izposoja snežnih krpelj,
-- zabava na snegu.

Društvo invalidov Tržič
VABI

v petek, 20. marca 2020, ob 10.00
v Restavracijo Raj v Tržiču.
Uvodnemu delu bo sledilo prijetno druženje.
Svojo udeležbo potrdite do petka, 13. 3. 2020.
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svoje člane na redni letni zbor
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Vuč u vodo 2020
DR. BOJAN KNIFIC

Praznovanje gregorjevega sodi med najpo
membnejše tržiške turistične prireditve, kjer
se dediščina prepleta s sodobnostjo. V osnov
nih šolah, vrtcih in zavodih izdelujejo gre
gorčke, ki bodo po vodi zaplavali 11. marca.
Dogodek pripravlja Občina Tržič, ob njej sta
glavna nosilca Osnovna šola Tržič in Tržiški
muzej.
Praznovanje gregorjevega se je že začelo. V
Tržiču nanj opozarjajo z motivi gregorjevega okrašeni mostovi, v Qlandiji v Kranju
pa razstava gregorčkov otrok iz Osnovne
šole Tržič.
Tržiški muzej bo v sodelovanju s kovaškim
muzejem v Kropi postavil razstavo o nekdanjem praznovanju gregorjevega, kar tri
razstave bodo na ogled v Tržiču, posebno
slovesno bo 11. marca, ko bodo gregorčki
zaplavali po Tržiški Bistrici in v Tržiču se
boste od 16. ure dalje lahko udeležili delavnic in drugih dogodkov.

dvorcem Neuhaus, v prostoru, ki že sam
po sebi nudi posebno doživetje. Osvetljeni
gregorčki otrok Osnovne šole Tržič bodo v
rovu zasijali v prav posebni luči.
Na gregorjevo v Tržič pridejo številni obiskovalci od drugod. Ti si bodo 11. marca
od 16. ure dalje ob mentorstvu učiteljev
Osnovne šole Tržič lahko v preddverju Kulturnega centra Tržič izdelali svojega gregorčka, v Kurnikovi hiši bo mogoče speči in
okusiti ptičke, izdelane iz kvašenega testa.
Osrednji dogodek tokrat ne bo potekal v
mestnem središču, temveč pred Osnovno
šolo Tržič, kjer bodo postavljene stojnice
s ponudbo različnih izdelkov, prireditev
z začetkom ob 18. uri pripravlja Osnovna
šola Tržič. V programu bodo sodelovali otroci, na moč svetlobe in ognja bo opozoril mojster Hatana, otroci bodo, skladno s

tradicijo, vihteli goreče metle, na splavu bo
zagorel slamnati kres. V spremstvu tržiškega pihalnega orkestra bo izpred osnovne šole krenil sprevod, ki se bo zaključil
z dejanjem, ki je v tržiškem praznovanju
gregorjevega ključen – vuč bo šla v vodo.
Na sv. Gregorja dan so ženske zakurile
med nogami, nič več v peči.
Veljala je modrost, da so tedaj ženske začele kuhati na zunanjem robu peči, kjer so
imele mesto trinožne kozice in štirinožni
podstavki za lonce – zato so pravili, da so
zakurili med nogami –, in ne več v peči.
Naš šuštar je bil brihten,
res pravi Tržičan,
je tako luč pogruntal,
da j' delal noč in dan.
Iz pesmi Na Gregorja dan Mata Mežka.

brezplačna objava

V Galeriji Atrij bo 5. marca odprta razstava
gregorčkov, ki je nastala v sodelovanju z
Živo Deu in študenti Višje strokovne šole
Šolskega centra Ljubljana. Študentom so
predstavili šego spuščanja luči po vodi na
predavanju v Ljubljani, jeseni 2019 pa so
obiskali Tržič, kjer so se seznanili s tržiško
dediščino, prav podrobno z dediščino gregorjevega, in pripravili osnutke gregorčkov, ki so izdelani prav za razstavo v Galeriji Atrij. Prinašajo njihovo videnje šege
in dogajanja, povezanega z gregorjevim,
razmišljali so predvsem o tem, kako bi bogato in raznovrstno dediščino Tržiča lahko
predstavili prek gregorčkov.
Tudi letos bodo gregorčki, ki so jih izdelali
v tržiških šolah in vrtcih, od 16. ure dalje
na ogled v Kurnikovi hiši. Osnovna šola Tržič pripravlja posebno razstavo v rovu pod

Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju 2020
V letošnjem letu nas bodo v Tržiškem muzeju že šesto leto zapored ponovno razveselili z, že tradicionalnimi, Glasbenimi
večeri. Družili se bomo od pomladi in celo
poletje, saj se nam obeta cikel kar sedmih
vrhunskih koncertov v Pollakovem salonu
in na vrtu muzeja.
Prvi Glasbeni večer bo na sporedu v petek, 24. aprila, ob 20. uri. S svojo glasbo bo
odprl cikel večerov ALEKSANDER MEŽEK
z glasbeno skupino AKADEMIKI.
Legendarni Aleksander Mežek letos praznuje 54 let ustvarjanja in njegovo glasbeno pot bi lahko poimenovali zgodbo dveh
dežel. Je zmes slovanskega srca, saj je tu
odraščal in britanske kultiviranosti, kjer je

47 let živel in ustvarjal kot avtor in glasbenik. Leta 1974 se je britanski in ameriški
publiki predstavil z albumom »Days Go
By«, leto kasneje je izšel njegov slovenski prvenec Siva pot, ameriška uspešnica,
ki je z njegovim slovenskim besedilom pri

nas postala ponarodela. Do danes je nanizal več kot 30 izdaj in nekaj svojega obširnega in priljubljenega opusa bo s skupino
Akademiki delil z nami v Tržiškem muzeju. Prisrčno vabljeni v našo družbo!
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Projekt TRAILS za revitalizacijo BPT Tržič – vabilo k sodelovanju
UROŠ BRANKOVIČ, BSC KRANJ

Evropski projekt TRAILS (program Interreg Alpski prostor) se loteva revitalizacije
območij z opuščeno tradicionalno indus
trijo in rudarstvom v Alpah. Kot glavne
lokacije so izbrana 4 taka območja, med
njimi tudi območje nekdanje tovarne BPT
Tržič v velikosti 4 hektarov. Z namenom
ponovne aktivacije danes opuščenih zem
ljišč in stavb za podjetništvo, kulturno-izobraževalne aktivnosti, turizem in preživljanje prostega časa domačinov, bodo
z lokalnimi akterji in strokovnjaki z vseh
področij oblikovane konkretne rešitve. S
pomočjo teh rešitev se bodo lahko pripravili načrti prenove, pomagale pa bodo tudi
privabit investicije oz. finančna sredstva
za le-to (tudi iz sredstev EU). Da bi bili ti

načrt pripravljeni čim bolje ter imeli čim
večji učinek in koristi za prebivalce mesta Tržič in celotne občine, od poletja 2019
potekajo ocenjevanja različnih potencialov lokacije BPT (okoljske, prostorske,
ekonomske, …). Kot slovenski partner v
projektu sicer sodeluje BSC Kranj – Regionalna razvoja agencija Gorenjske, na ravni
regije pa je zelo pomembno sodelovanje z
Občino Tržič.
Med drugim bo med sredino marca in sredino aprila potekala tudi telefonska ankete, kjer se bo za mnenje in o možnostih
svoje vključenosti v razvoj BPT povprašalo prebivalce občine Tržič. V ta namen bo
anketa izvedena med približno 300 prebivalci.

Vse občanke in občane zato najlepše
naprošamo za sodelovanje v tej anketi, če
boste poklicani po telefonu. Namenjena
je namreč reševanju pomembnega izziva
Občine Tržič, ki lahko prinese koristi tako
za sedanje prebivalce kot tudi naslednje
generacije. Rezultati ankete in prve pred
lagane rešitve bodo predstavljene v juniju. Takrat bo v Tržiču potekala 3-dnevna
mednarodna delavnica s poudarkom na
revitalizaciji območja BPT Tržič.
Za več informacij o projektu TRAILS in
poteku anketiranja se lahko obrnete na
BSC Kranj, Razvojno agencije Gorenjske,
E: uros.brankovic@bsc-kranj.si,
GSM: 040 303 752.

Kiparka Lučka Koščak v galeriji Paviljon NOB
Konec marca bo galerijo Paviljon NOB s
svojimi skulpturami odela Lučka Koščak.
Kiparka, prepoznana tako v Sloveniji kot v
tujini, je do danes imela že več kot 50 samostojnih razstav in bila nemalokrat nagrajena.
Za tržiški Paviljon bo zasnovala posebno
razstavo, ki jo je, ob prvem obisku naše
galerije, navdihnil kip Stojana Batiča pred
vhodom v Paviljon NOB. V skulpturi je
namreč opazila tudi žensko figuro. Zato
se je odločila, da bo razstavo posvetila
ženski. Sodobni ženski. Ker se, po njenih
besedah, »ženske še vedno borimo, smo
vztrajne in potrpežljive ter hkrati zmožne
neskončno ljubiti.«
Lučka Koščak najraje ustvarja z naravnimi materiali. Izhaja iz realističnih podob,
ki pa jih nekoliko predrugači, da izražajo
njeno sporočilo. Kot pravi sama, so njene

skulpture večkrat simboli, ki nam pomagajo, da se pomirimo in pridemo v stik s
samim sabo. Kot nekakšno ogledalo, v katerem preberemo, da je vse v redu.
Lučka Koščak je svojo pot najprej začela s
študijem jezikov na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Po nekaj letih poučevanja pa se
je vpisala na Akademijo za likovno umetnost. Po zaključenem prvem letniku se je
preselila v Ženevo in tam šolanje nadaljevala na Ecole supérieure d`art visuel.
Danes živi in ustvarja med Ženevo in Ljubljano. Na odprtju boste imeli priložnost
umetnico spoznati osebno. Predstavila
nam bo svoje ustvarjanje in z ustvarjanjem
pogojeno pestro življenjsko pot.
Slovesno odprtje razstave del Lučke
Koščak bo v sredo, 25. marca, ob 18. uri.
Razstava bo na ogled do 2. 5. 2020.

Koncert mediteranskih pesmi citrarke Tanje Zajc Zupan
TANJA ZAJC ZUPAN, FOTO: GAŠPER JAGER

Da bodo prihajajoči dnevi prijetni in drugačni, vas vabimo na Koncert mediteranskih pesmi citrarke Tanje Zajc Zupan.
Koncert glasbenih presežkov z odličnimi
izvajalci in izbrano glasbo, ki jemlje dih,
bo v soboto, 7. marca 2020, ob 19.30 v Kulturnem centru Tržič.
Tanja je za ta večer skrbno izbrala pesmi
Mediterana, ki so priljubljene po vsem
svetu in jih prepevajo najbolj znani pevci: Che sarà, Volare, Felicità, Vivo per lei,
Con te partirò, Caruso, Santa Lucia, Amigos para siempre. Prisluhnili boste tudi
priljubljeni hrvaški Klapi Histri, ki bo za-
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pela najlepše dalmatinske pesmi: Oprosti
mi pape, Nono, dobri moj nono, Moj lipi
anđele, Skalinada …Ob ganljivih zvokih citer, mandolin, klapi in pianistu bosta zapela Teja Saksida in Klemen Torkar.
Vabimo vas, da skupaj ustvarimo nepozaben večer. VSTOPNICE: 041 749 060,
tanjazajczupan@siol.net, TPIC Tržič – 051
627 057, 04 597 15 36, društva, mojekarte.
si, Petrol, Trafika 3DVA, Alpetour – turist.
poslovalnica Tržič – 04 596 32 80. Cena
vstopnice v predprodaji je 16 EUR, na dan
koncerta bo 19 EUR.

obvestila, vabila
Poletni tabor Savudrija 2020,
od 4. do 8. julija 2020
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BISERKA DRINOVEC, SEKRETARKA ŠZ TRŽIČ

Sindikat podjetja Peko Tržič razpolaga s počitniškimi
zmogljivostmi v kampu Bijela uvala pri Poreču.
Na voljo je nekaj prostih prikolic v kampu Bijela uvala
POREČ, dnevni najem po 55,00 EUR. Vse informacije dobite
na tel. 031 792 664, Brigita .

Športna zveza Tržič bo tudi letos organizirala poletni tabor ob morju. Otroci se bodo ukvarjali s športom, plesali in
ustvarjali. Na podlagi pozitivnih izkušenj iz preteklih letovanj, se bomo imeli prav gotovo super. Tudi letos bomo tabor izvedli v Savudriji, ker nam je bilo lani zelo všeč. Tabor je
namenjen otrokom starim od 6 do 15 let. Potekal bo od 4.7. do
8.7.2020 in bo športno, plesno in ustvarjalno obarvan.

brezplačna objava

Proste počitniške zmogljivosti

Okvirna cena programa je 175,00 EUR. V kolikor bomo uspešni na razpisu, se bo cena ustrezno znižala.
Rok za prijavo je 24. 4. 2020. Število mest je omejeno, zato
bomo upoštevali vrstni red prijav. Vabljeni, da se nam pridružite tudi letos.

brezplačna objava

Vabimo vas, da se nam pridružite. Bo fletno, poletno. Prijavnico lahko dobite na Športni zvezi ali v pisarni TPIC Tržič ter
na spletnih straneh www.sztrzic.si

14. TEK PO ULICAH TRŽIČA tek za vse generacije
1. Kraj prireditve: TRŽIČ, start pred stolpnico
2. Datum tekmovanja: SOBOTA, 28. marec 2020, ob 10.15 uri
3. Prireditelj: Športna zveza Tržič, Vrtec Tržič in KS Tržič
6. 1. Družine s predšolskimi otroki (400 m)
start ob 10.15 uri

brezplačna objava

Tekmovanje šteje za serijo »Gorenjska, moj planet«
in »Tržiški pokal v tekih«.

plačan oglas

6.3. Tek po ulicah Tržiča
start ob 11.30 uri

brezplačna objava

6. 2. Tek za osnovnošolce
start ob 10.30 uri

marec 2020

obvestila, vabila

brezplačna objava
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VELIKI KONCERT V ŽIVO

SOBOTA, 21. MAREC 2020, OB 19. URI
DVORANA TRŽIŠKIH OLIMPIJCEV, TRŽIČ
OSREDNJI GOSTJE

OKROGLI MUZIKANTI
Vstopnice v predprodaji po 10 : TPIC Tržič, Bar Casa Latina,
Trgovina Grašca Križe in 051 697 737.
marec 2020

brezplačna objava

Zarja, Klapa Skala, Nemir, Javor, Tilen Artač

