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Vuč v vodo!

Sašo Borojevič

Dnevi postajajo vse daljši, sončni žarki imajo 
vedno večjo moč, narava se prebuja po zimskem 
mirovanju. Pomlad že trka na vrata. V našem 
mestu je, poleg narave, za budilko poskrbel 
šport. Olimpijski uspeh Žana Koširja je na noge 
dvignil slehernega meščana. Tržič je za nekaj 
dni postal Bronzič.

Zdaj polni elana lahko kujemo smele načrte za 
prihodnost. Zdaj vsak padec lahko pomeni novo 
priložnost, vsaka napaka – izkušnjo in znanje, in 
sleherna ovira – le nov izziv. Največjih izzivov 
se lahko lotimo le skupaj. Na to nas je opom-
nila narava, ki je vnovič pokazala svojo moč. 
Reševalo pa nas je predvsem požrtvovalno in 
nesebično delo prostovoljnih gasilcev. Brez 
prepira, brez vprašanj, brez računa.

Obračunavanje, prepir in številna vprašanja pa 
so se naselila v Dom Petra Uzarja. Zgodb in 
pričevanj je vsaj toliko, kolikor je varovancev v 
domu. Težko je razbrati kdo ima prav in komu se 
godi krivica. Kot kaže, pa bo zgodba že kmalu 
dobila zaključek.

Upam, da boste ob prebiranju Tržičana ohranili 
veder pogled na naše mesto in hkrati skovali tudi 
kak drzen načrt za prihodnje srečno sobivanje.

2

Izbor vsebine
župan z nami    3

spremljamo, poročamo 

Brezplačni brezžični dostop do interneta tudi v tržiškem  4 
mestnem jedru, O razmerah v Domu Petra Uzarja razpravljal  
tudi občinski svet, Razvojni potenciali Dovžanove soteske                                                                                                                                

Pregled ločevanja odpadkov – zabojnik za odpadno embalažo 5

Gregorjevo – tržiški praznik luči ali poklon vodnim                      6 
božanstvom?, Zgodbe o Tonetu

Srečanje starejših krajanov Loma pod Storžičem,  7 
Neža Kralj iz Grahovš dopolnila 90 let, Občni zbor Društva diabetikov  
Tržič, Prostovoljstvo v knjižnici 

Zgodbe domačinov – spomini Marijana Smoleja,  8 
Občni zbor tržiških šoferjev, Zahvala 

Turistična ponudba v skladu z našo zakonodajo, Vili Logar,  9 
Franci Primožič – Krivin, Zahvala gasilcem iz Bistrice                                                                                                                   

kulturne novice

Koncert glasbe za dušo, Strategija razvoja splošnih knjižnic  10 
Slovenije 2013 – 2020, 3. Srečanje pesnikov in pisateljev  
Tržiča, Ruski večer                                                                                    

Za prijatelje, Zelo uspešni glasbeniki Glasbene šole Tržič 11

Priporočamo v branje           12

šolske novice

Elektronski sistem vodenja šolskih evidenc,  13 
Gregorjada, ŽogicaNogica       

Planinski tabor Zelenica, Zimsko veselja, 5.a razred in snežak 14

Donacija Petrola Podružnični šoli Lom pod Storžičem,        15 
Nov raziskovalni kotiček v enoti Palček, E = m· c², Einsteinov dan 

Najmlajši v duhu slovenskega kulturnega praznika,  18 
Pižama žur, Žar olimpijskih iger je odseval tudi v enoti Deteljica,  
Obisk študentke iz Kitajske   
       
utrinki iz našega mesta 16 

22. Smučarski tek gospodarstvenikov, diplomatov  17 
in politikov, Pokljuka 2014                           

športne novice

Prva…in druga olimpijska medalja za tržiške športnike,  19 
Rece$$ battle vol. 1 v Tržiču, Plesalci  plesnega kluba  
Tržič uspešni na tekmovanju v MTP plesih                                                                          

Zmaga velenjske ekipe na tržiškem malonogometnem turnirju, 20 
Junaki 2013, Že poznate vrelec mladosti? 

gospodarstvo, kmetijstvo

Uspešno tržiško podjetje – Kara d.o.o., Pokojninska doba  21 
za delo na kmetiji, Subvencije v kmetijstvu v letu 2014

po domovini in v svet

Razsušica v Čičariji, Tak ti je tu blu  22
vabila, obvestila, razpisi 23 - 27

koledar prireditev 28 - 30

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Pomočnica odg. urednika: Petra Hladnik
Urednik fotografije: Sašo Borojevič
Člani uredništva: Mateja Dolžan, Jana Jenko, 
Marinka Kenk Tomazin, Irma Lipovec,  
Sergeja Valjavec 
Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino  
le-teh ter za avtorske pravice fotografij. 
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja 
člankov v skladu z uredniško politiko. 
Lektoriranje, tisk in prelom: Tiskarna Uzar d.o.o.
Fotografija na naslovnici: Aleš Fevžer
Naslov uredništva: Turistično promocijski in 
informacijski center Občine Tržič, Občinsko 
glasilo »Tržičan«,  Trg svobode 18, 4290 Tržič, 
urednistvo.trzican@gmail.com,  
tel.: 04 59 71 536,  www.trzic.si.
Glasilo »Tržičan« je brezplačno.
Naklada 5950 izvodov.
Javno glasilo "TRŽIČAN" je vpisano v evidenco 
javnih glasil, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo 
RS pod zaporedno številko 1496.
ISSN 1581-4831



tržičan   

Gasilci, gasilke, GRS, 
hvala za pomoč
Občanke in občani smo bili složni in 
usklajeni kos februarskemu sneženju z 
žledolomom, težav, napornega dela in tudi 
samopomoči pa kljub temu ni manjkalo. 
Aktiviran je bil sistem Civilne zaščite, 
službe komunalnega podjetja so opravile 
zahtevno in težko delo pri odstranjevanju 
snega. Ko so ceste začela zapirati pod težo 
žledu padajoča drevesa in snežni plazovi, 
so bili pri nudenju pomoči ključni pros-
tovoljci iz devetih gasilskih društev in 
GRS Tržič. V vseh trinajstih krajevnih 
skupnostih so k ureditvi razmer na javnih 
in zasebnih površinah pomembno pripo-
mogli tudi prostovoljci in samoiniciativni 
občani. Gasilska zveza Tržič združuje de-
vet odlično opremljenih, visoko motivi-
ranih in izobraženih gasilskih društev. V 
zadnjih sedmih letih nam je uspelo kupiti 
šest sodobnih orodnih vozil in štiri vozila 
za prevoz moštva. Posodobljeni so bili tudi 
nekateri gasilski domovi. Enakovredno 
tehniki pa je pomembno stalno strokovno 
izobraževanje in usposabljanje moštva, ki 
ga tvori več kot tristo operativnih gasilcev 
in še dodatnih več sto prostovoljcev, ki so 
v društva včlanjeni kot podporni člani. V 
lanskem letu so opravili več kot šestdeset 
intervencij, od tega največ osrednja enota 
PGD Bistrica pri Tržiču, preko štirideset. 
Samo v času žledoloma je bilo oprav-
ljenih neverjetnih 95 intervencij, na kate- 
rih je okrog sedemsto članov opravilo ok-
rog 1500 prostovoljnih ur. Vsem velika 
hvala. Pri nekaterih manjših intervencijah 
pa opažamo, da jih marsikdaj kličemo tudi 
po nepotrebnem, saj bi manjše padlo ve-
jevje, izlive vode, zamašene vtoke lahko 
občani z manj stroški in vznemirjanja od-
pravili tudi sami.
Sistem zaščite in reševanja poleg štaba 
Civilne zaščite tvorijo še enote gasilcev, 
gorskih reševalcev, kinologov, gradbeni-
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kov in ekip Rdečega križa. Naša stalna 
želja in naloga pa je, da v vrste teh društev 
privabimo nove člane in prostovoljce, 
zlasti mlade.

Spodbujamo
podjetništvo
in zaposlovanje
Občina Tržič je v zaostrenih gospodarskih 
razmerah sprejela ukrepe za spodbuditev 
podjetništva, gospodarskega razvoja in 
zaposlovanja. Letos najpomembnejši je 
nedavno objavljeni razpis za dodelitev 
spodbud za razvoj podjetništva in gospo- 
darstva, ki je namenjen podjetjem s 
sedežem v občini Tržič. Sredstva za iz-
vedbo treh ukrepov iz razpisa znašajo 
50.000 € in se lahko z rebalansom še 
povečajo za dodatnih 100.000 €. Razpis 
je odprt do 13. marca. V občini smo že 
znižali občinske davščine in dajatve. Žal 
pa nimamo pristojnosti npr. pri DDV-ju, 
dohodnini, prispevkih, kjer bi lahko pod-
jetja razbremenili. Kot občina lahko le še 
z dodelitvijo strogo namenskih sredstev 
poskušamo izboljšati konkurenčne po-
goje na območju občine Tržič za razvoj 
gospodarstva, spodbujanje investicijskih 
vlaganj ter spodbujamo odpiranje novih 

delovnih mest. Velik zalogaj pa bo še revi-
talizacija BPT-ja.

Športni duh
v tržiškem srcu
Šport je v Tržiču način življenja, saj 
pomembno prispeva k druženju in zdrave-
mu načinu življenja. Tudi letos imamo v 
občinskem proračunu namenjenih skoraj 
150.000 € za sofinanciranje športnih 
programov, ki jih bomo razdelili med 24 
športnih društev in klubov. Novoustanov-
ljena društva stimuliramo s tremi tisočaki, 
za izvajanje razvojnih in strokovnih nalog 
v športu pa je namenjenih 29.000 €. Vesel 
sem, da v občini Tržič skrbimo za vse gene- 
racije športnih navdušencev. Športni duh 
se začne širiti med cicibani v vrtcih, na-
daljuje med učenci osnovnih šol, zgledno 
pa skrbimo tudi za generacijo najstarejših, 
upokojencev. Na področju športa in 
športnih objektov nas v letošnjem letu 
čaka še veliko dela. Pred zimo nam je us-
pelo obnoviti stezo pri OŠ Bistrica, kjer 
nas nekaj dela sicer še čaka. Če bomo 
uspeli na razpisu Fundacije za šport, se 
bomo lotili izgradnje skate parka v Križah, 
v načrtu imamo obnovo parketa v tržiški 
telovadnici. Veselim pa se tudi sprejetja 
Občinskega prostorskega načrta, v kate-
rem smo kot lokacijo za malo družinsko 
smučišče predvideli lokacijo v Lomu. 
Tako naj bi v Lomu dobili družinsko 
smučišče s kratko sedežnico ali daljšo 
vlečnico. Letos nas čaka še izgradnja ve-
likega travnatega nogometnega igrišča za 
OŠ v Križah, tako da nam dela nikakor ne 
bo zmanjkalo. Tržič pa še naprej ostaja 
tudi olimpijsko mesto. Ponosni smo lahko 
na kar štiri reprezentante iz naše občine, 
ki so nas zastopali na OI v Sočiju. Rok 
Perko, Žan Košir, Mitja Oranič in Andrej 
Tavželj, za nas ste zmagovalci. 

mag. Borut Sajovic, foto: Luka Rener, trzic.net in Media butik

Predstavniki športnih društev med podpisovanjem pogodb

Gasilci PGD Bistrica pri Tržiču 
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V februarju je tudi Tržič dobil svoje 
brezplačno WiFi omrežje – Trzic Free-
WiFi. Vrednost vzpostavitve omrežja, 
ki ga je financirala Občina Tržič, je z 
vključenim DDV-jem znašala 12.064,37 
€, mesečni strošek vzdrževanja omrežja 
pa znaša 136,64 EUR z DDV-jem. Iz-
vajalec javnega naročila je bilo podjetje 
Kron Telekom d.o.o., ki bo skrbelo tudi 
za vzdrževanje omrežja, internetno pove-
zavo pa omogoča Telemach d.o.o. Zaen-
krat je s signalom pokrito območje Trga 
svobode z atrijem Občine Tržič, Šolska 
ulica z Osnovno šolo, Dvorano tržiških 
olimpijcev, Ljudsko univerzo in Glas-

Občina Tržič se je s problematiko v Domu 
srečala oktobra 2013. Po pojasnilih župana 
Boruta Sajovica je problemov v Domu ve-
liko: »Dotaknejo se nas, ker standard oskrbe 
varovancev ni več tak, kot bi si ga zaslužili. 
V tem je veliko osebnih zgodb, ki bi jih 
kolektiv moral rešiti znotraj sebe. Lahko 
prisluhnemo, ne moremo pa odločati, ker 
so za to pristojni drugi organi.« 

Na težave - na domnevni mobing in kršenje 
delovnopravne zakonodaje s strani vodstva 
so najprej opozorili zunanji člani Sveta za-
voda DPU. Zahtevali so razrešitev direk-
torice Renate Prosen, a je vlada namesto 
nje razrešila njih.

Februarske občinske seje se je udeležilo 
tudi nekaj zaposlenih Doma, v imenu 43 
podpisnikov peticije (objavili smo jo na 
spletni strani, kot tudi vse ostale prispev-
ke na temo DPU), ki zahtevajo ureditev 
razmer. Prisluhnili so jim svetniki in župan. 
Na sejo so bili vabljeni tudi predstavniki 
ministrstva, ki se niso odzvali, in direk-
torica Prosenova, ki se je opravičila zaradi 
bolezni. Je pa v daljšem pismu svetnikom 
obrazložila, da so se pritiski nanjo začeli 

Brezplačni brezžični dostop do interneta tudi
v tržiškem mestnem jedru

O razmerah v Domu Petra Uzarja  
je razpravljal tudi  
občinski svet

Petra Hladnik

Sergeja Valjavec

beno šolo ter del Cankarjeve ceste s kul-
turnim centrom in avtobusno postajo.
Brezžično omrežje je namenjeno tako 
občanom kot obiskovalcem Tržiča, ki 
bodo tako imeli časovno neomejen dost-
op do spletnih vsebin, do katerih bodo 
lahko dostopali prek različnih naprav 
(računalniki, tablice, pametni telefoni). 
Prenos podatkov je omejen na 500 MB/
dan.
Po izbiri Trzic FreeWifi omrežja se vam 
prikaže vstopna stran, kjer preprosto 
kliknete gumb »vstopi/enter« in že ste 
povezani s tržiškim brezplačnim wifi 
omrežjem.

izvajati zaradi osebnih interesov posa-
meznikov ter poudarila, da si prizadeva ak-
tivno reševati vse morebitne težave v dobro 
stanovalcev in zaposlenih ter da izredne 
razmere poskušajo ustvarjati prav razrešeni 
člani Sveta zavoda DPU (Sebastjan Erlah, 
Vida Raztresen in Marija Močnik).

Župan je na seji poudaril, da bo odločitev 
občinskega sveta le simbolična. Po dobrih 
dveh urah razprave so svetniki soglasno 
sprejeli sklepe (ki jih je Občina posredova-
la v Ljubljano):

direktorica doma ne uživa zaupanja pri 
vodenju Doma Petra Uzarja, nima podpore 
v občinskem svetu in občinski svet daje 
soglasje k njeni razrešitvi. Občinski svet pa 
ni pristojen, da poda mnenje k imenovanju 
vršilca dolžnosti direktorja Doma.

Odbor za družbene zadeve predlaga, da re-
sorno ministrstvo opravi celovit strokovni 
nadzor poslovanja Doma (tako vodstva kot 
kolektiva) še pred imenovanjem novega 
Sveta zavoda. 

Predstavnica občinskega sveta v Domu Pet- 
ra Uzarja se ne razreši.

Približujejo se toplejši meseci in s tem več 
priložnosti za prijetne sprehode v naravo. 
Tržič z okolico ponuja kar nekaj zanimivih 
izletov, eden od lepših je zagotovo obisk 
Dovžanove soteske. Lansko jesen je bila 
končana sprehajalno-razgledna pot, ki 
omogoča prijeten sprehod iz Čadovelj vse 
do Doline. Za tiste, ki se radi povzpnete 
po jeklenicah, je še posebej zanimiv odsek 
»Bencetova pot« v najožjem delu soteske, 
ostali pa lahko ta del preskočite in pot na-
daljujete po cesti skozi predor.

V preteklih mesecih smo na delavnicah v 
Razstavno-izobraževalnem središču v Do-
lini z lokalno skupnostjo odkrivali naravne 
in kulturne zanimivosti širšega območja 
Dovžanove soteske in snovali ideje za 
popestritev turistične ponudbe. V letošnji 
sezoni si želimo povečati prepoznavnost in 
obiskanost Dovžanove soteske. Za namen 
promocije je bila oblikovana spletna stran 
http://www.dovzanova-soteska.si/, na kate-
ri se zbirajo vse atraktivne novice in opisi 
turističnih zanimivosti. V mesecu maju, 
v času Minfos-a, načrtujemo prvi temat-
ski dogodek v sezoni, ki bo posvečen alpi-
nizmu in Filipu Bencetu. Celoten program 
vam bomo predstavili v naslednji številki 
Tržičana, že zdaj pa vas vabimo k obisku.

Verjamemo, da se s popestritvijo turistične 
ponudbe in povezovanjem širše območje 
Dovžanove soteske lahko razvije v prepoz-
navno izletniško točko, ki z zaledjem Kara-
vank ponuja nepozabna doživetja.

Razvojni potenciali 
Dovžanove soteske

Mojca Meglič, foto: Tomaž Meglič
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Pregled ločevanja odpadkov - 
zabojnik za odpadno embalažo

Tina Božič

Z uvedbo ločenega zbiranja odpadkov smo v občini Tržič pričeli 
že v prehodu v leto 2011. Vsa gospodinjstva so prejela zaboj-
nike za odpadno embalažo. Za pregled učinkovitosti ločevanja 
odpadkov smo v začetku leta v Komunali Tržič izvedli pregled 
zabojnikov za odpadno embalažo.
Slike opišejo dejansko stanje terena, zato smo za vas izbrali 
nekaj poučnih elementov našega pregleda. Naj še enkrat pouda-
rimo, da smo pregledovali zabojnike za odpadno embalažo, torej 
zabojnike z rumenim pokrovom.

Med odloženo odpadno embalažo smo presenečeni našli veliko 
biološko razgradljivih odpadkov, ki pa v zabojnik z rumenim 
pokrovom nikakor ne sodijo. Poleg tega v zabojnik  za odpadno 
embalažo ne sodijo plastične gajbice (zbirni center Kovor) in ne 
silažne folije (zbirni center Kovor). 

Obširnejšo analizo pregleda zabojnikov si lahko ogledate na 
naši spletni strani: www.komunala-trzic.si.

OBVESTILO:
Obveščamo vas, da boste v začetku aprila prejeli dopisnici za kosovni odvoz, ki ga bomo izvajali v dveh obdobjih.

Prvo obdobje bo potekalo od 14. 4. 2014 do 25. 5. 2014, drugo obdobje pa od 1. 9. 2014 do 5. 10. 2014.

 biološko razgradljivi odpadki

plastične gajbice silažna folija
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Na predvečer godu sv. Gregorja, ki je 
bil pred reformo cerkvenega koledarja 
12. marca, je v Tržiču znana šega, v ok-
viru katere so sprva predvsem obrtniški 
pomočniki in vajenci, pozneje pa otroci po 
Tržiški Bistrici spustili goreče predmete, 
med njimi peharje in cambohe, v katere 
so dali oblance ter lično izdelane hišice, 
v katerih so bile prižgane sveče. S tem so 
simbolično naznanili prihod pomladi in 
daljšanje svetlega dela dneva. Sv. Gregor 
je po starem julijanskem koledarju godo- 
val na prvi pomladni dan – torej 21. mar-
ca, a se je praznovanje z novim koledar-
jem v 16. stoletju preneslo na 12. marca.
Med Tržičani in tudi širše na Slovenskem 
se je z leti utrdilo prepričanje, da gre za 
šego, ki je povezana z delom šuštarjev, 
čevljarjev. Čevljarji se pri tej šegi v virih 
v Tržiču najpogosteje omenjajo. Ti so 
skupaj z otroci šego ohranili in razvili 
– po vodi so spustili luč, kajti, kot priča 
izročilo, jim od sv. Gregorja do sv. Mi-
haela ni bilo več treba delati ob umetni 

Z nikomer od nas se svet ni začel.  In ko smo 
na svetu, nismo sami. Ob nas in z nami so še 
drugi ljudje. Učimo se od njih. In oni se učijo 
od nas. Učimo se tudi od tistih, ki so živeli, pa 
jih ni več. Sami sebi se morda niso zdeli nič 
posebnega. Delali so, se družili, se veselili, 
imeli načrte in želje. A glej čudo: zapustili 
so toliko, da tega ni moč spraviti v skrinjo. 
Spravljamo v sobe, spravljamo na papir. Da 
ostane za spomin. 

Dr. Tone Pretnar, po katerem nosi ime splošna 
knjižnica v Tržiču, je (bil)  Tržičan, za kate-
rega je prav, da ga  ohranjamo v spominu, 
ga cenimo, se morda po njem zgledujemo.  
Zato smo zbrali  preproste, tople, človeške 
spomine nanj – take, ki najbolj približajo 
človeka. Veselimo se male prijazne knjižice 
Zgodb o Tonetu, ki so navdihnjene pri Zgod-
bah o Prešernu. Razdeljene bodo med tržiške 
osnovnošolce in    bodo lahko lepo dopolnilo  
uram pouka, ki obravnavajo domači kraj. 
Seveda bodo »prav prišle« tudi odraslim.  

Gregorjevo – tržiški 
praznik luči ali poklon 
vodnim božanstvom?

Zgodbe o Tonetu 

Dr. Bojan Knific, foto: arhiv Tržiškega muzeja

Marinka Kenk-Tomazin

svetlobi – torej ob luči, ki jim jo je dajala 
sveča, pozneje petrolejka.
Kot kažejo sledi v prostoru in novejša 
znanstvena dognanja, bi lahko imela šega 
spuščanja luči po vodi predkrščanski 
izvor, povezan z darovanjem vodnim 
božanstvom. Predkrščanska verovanja 
so tekom stoletij prekrile sodobnejše 
krščanske prakse, šege so se spreminjale, 
predkrščanski motivi so se sčasoma izgu-
bili, najdemo jih le še v obrisih. V okviru 
praznovanja na predvečer Gregorjevega 
se ti obrisi kažejo v kurjenju kresov, vih-
tenju gorečih metel v obliki osmic in v 
»darovanju« luči vodi.

Če želite o preteklosti praznovanja na 
predvečer Gregorjevega izvedeti več, 
se nam pridružite na predavanju, ki ga 
pripravljajo Tržiški muzej, Osnovna šola 
Križe in Turistično društvo Tržič v Osnovni 
šoli v Križah v ponedeljek, 3. marca 2014, 
ob 18. uri. Prav tako vabljeni na delavnico, 
ki jo skupaj z otroki pripravlja učiteljica 
Dragica Štalc ter na razstavo ob Gregorje-
vem, v torek, 11. marca, od 16. ure dalje 
v Kurnikovo hišo. Ob 18. uri istega dne 
vabljeni v atrij Občine Tržič, kjer bo pred-
stavljen projekt Gregorijada, ki so ga ob 
mentorstvu Katje Konjar in Beti Potočnik 
razvili otroci Osnovne šole Križe. 

Knjižnica želi med mladim rodom širiti in 
ohranjati vedenje o velikem Tržičanu, ki je 
prevedel poezijo 145 avtorjev, od tega 74 
poljskih, 19 ruskih, 23 drugih slovanskih, 12 
litavskih in 17 ostalih. Ni bil le prevajalec in 
poliglot. Bil je asistent, profesor, docent na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani, deloval je 
kot lektor več let na fakultetah na Poljskem 
v Krakovu in Varšavi, bil je gostujoči pro-
fesor na univerzah v Gradcu, Osijeku, Ce-
lovcu, Trstu, Dubrovniku … Bil je literarni 
kritik, verzolog, preučeval pesniške oblike, 
pesniški jezik, diplomiral iz slovenskega in 
ruskega jezika, magistriral z nalogo Iz zgo-
dovine slovenskega verznega oblikovanja, 
doktoriral iz primerjave med Prešernovim in 
Mickiewiczevem verzom … Za življenja je 
dr. Tone Pretnar prejel visoka odlikovanja: 
Poljski red zaslug za kulturo 1987, Sovreto-
vo nagrado za prevajalsko delo za leto 1991, 
Prešernovo nagrado Gorenjske za leto 1984, 
Plaketo mesta Tržič za leto 1991 in večkrat 
Kurnikovo priznanje domačega kraja.

Bolj kot znanstvene podatke si človek o 
človeku zapomni osebnostne poteze, njego-
vo ravnanje in delovanje. Take zgodbe včasih 
prav kličejo k novim,  možno je, da se bodo 
za ponatis dodale, dopolnile,  razširile.

In še: za 717 od 2.355-tih enot, podarjenih 
tržiški knjižnici (Tonetova osebna knjižna 
zbirka), je knjižnica  v letu 2013 napravila 
prvi kataložni zapis (vidni so na Cobiss 
opacu), v letu 2014 bo z delom nadaljevala. 
Na osnovi  te zbirke  nastaja že prvo diplom-
sko delo študentke na Filozofski fakulteti. Ki 
pa gotovo ne bo zadnje. 



tržičan   

Meglič, s šolskim pevskim zborom pa 
so vsi skupaj tudi zapeli. S hudomušnimi 
darili jih je razveselil Dedek Mraz, Tone 
Kramarič. Mici Soklič je pripravila toplo 
obaro, postregli pa so jih člani odbora RK 
Lom. Pozdravili so jih župan Borut Sa-
jovic, predsednik KS Lom Matej Slapar, 
in podpredsednik RK Tržič Ivo Mlinarič. 
Za veselo razpoloženje so poskrbeli Lom-
ski fantje. Najstarejša krajanka Loma, 
Neža Kralj, je 13. 1. 2014, dopolnila 90 
let. ČESTITKE! V mesecu aprilu bo ena-
ko starost dopolnila tudi Jožefa Meglič, 
njen mož Anton pa bo kot najstarejši 
moški dopolnil 87 let. Starejših od 70 let 
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spremljamo, poročamo

V četrtek, 9. 1. 2014, je KO RK Lom, v 
sodelovanju s KS Lom in POŠ Lom, pri-
pravil srečanje za krajane, ki so že dopol-
nili 70 let. Šolski otroci so jim pripravili 
kulturni program z igrico, na harmoniki 
sta se predstavila Patrik Ahačič in Rok 

Srečanje starejših 
krajanov Loma pod 
Storžičem

Mira Čemažar

Neža Kralj iz Grahovš je 13. 1. 2014 
dopolnila 90 let. Obiskali smo jo člani 
RK Lom s predsednikom KS Matejem 
Slaparjem in ji zaželeli vse dobro, pred-
vsem pa veliko zdravja. Povedala nam je 
zelo veliko zanimivih dogodkov iz pretek-
losti, katere bi bilo dobro zapisati. Pove, 
da so bile družine številne. Spominja se 

Neža Kralj iz Grahovš
je dopolnila 90 let

Mira Čemažar

vseh imen družinskih članov, ki so živeli 
v teh številnih družinah. Ob sobotah je šla 
v Tržič, kjer so se v »Mlečni« prijateljice 
dobile na pudingu s smetano, tržiške gospe 
pa so prišle na turško kavico. Posebno 
med vojno je bilo hudo, bila je huda kriza, 
zato pravi, da ji danes ni nič hudega, kljub 
skromni pokojnini. Veliko kmetov je pro-
padlo, ob neplačilu davka pa so prišli naj-
prej po kravo, če je bila v hlevu. Povedala 
je, da se Slaparska vas imenuje po takrat 
največjem kmetu, Slaparju. V šoli je bila 
zelo dobra učenka in še vedno rada rešuje 
križanke. 
Želimo ji, da ostane še naprej tako vesela, 
zadovoljna, s pozitivnim pogledom na 

življenje, ob reševanju križank in pripove-
dovanju zanimive zgodovine.

je v Lomu 61 krajanov, 39 žensk in 22 
moških. Starejših od 80 let jih je 19, od 
tega 15 žensk in 4 moški.
Naj vas celo leto spremljajo sreča, zdravje 
in veselje ter nasvidenje v prihodnjem 
letu.

V soboto, 25. januarja, je svoje delo 
članom predstavilo Društvo diabetikov 
Tržič. Delo v preteklem letu je bilo zelo 
pestro, saj so izvajali vrsto rednih pro-
gramov z zdravstveno, humanitarno in 
socialno vsebino, poleg tega pa so or-
ganizirali kar dve prireditvi širšega po-
mena. To je bil Merčunov dan v juniju 
in praznovanje 10-letnice kuharskih de-
lavnic Zdrava kuhinja v septembru.

Veliko časa so namenili izobraževalnim 
oblikam in tudi okrevanja v zdraviliščih 
so bila kar uspešna. Novost v delu je 
predstavljalo sodelovanje z Ekološko 
kmetijo Robež v Lomu, kjer je bil izve-
den tudi izobraževalni dan na temo Vse o 
ajdi. Potovanj je bilo nekoliko manj, zato 
bodo tudi v bodoče obiskovali zanimive 
cilje v bližini.

V letošnjem letu je v Knjižnici dr. Toneta 
Pretnarja zaživel projekt prostovoljnega 
dela. Kdo pravzaprav je prostovoljec? 
Prostovoljec je tisti, ki se odloči za pros-
tovoljno delo v dobro svoje osebne rasti 
in v korist skupnosti, tisti, ki za trenutek 
pozabi na osebne koristi in ponudi roko 

Občni zbor Društva 
diabetikov Tržič

Prostovoljstvo
v knjižnici

Ana Marija Hafner

Eva Maršič

Omeniti velja tudi to, da so v društvu 
razdelili zelo veliko merilnikov za krvni 
sladkor, za nekatere pa je bilo kar dvakrat 
pripravljeno tudi posebno usposabljanje.

Zaenkrat se društvena dejavnost ni krčila, 
za bodoče pa bodo videli, kako bo. Vse 
bo odvisno od stroškov, ki iz dneva v dan 
naraščajo. Vsekakor pa bodo temu prila-
gajali svojo dejavnost.

tistemu, ki jo potrebuje. Vsako prosto-
voljno delo je plemenito in plemeniti 
skupnost, predvsem pa utira pot k soli-
darni in človeku prijazni družbi.

Prostovoljci v knjižnici ponujajo pomoč 
pri storitvah, ki so bistvenega pomena za 
delovanje knjižnice, na primer sortirajo, 
odlagajo knjige na police, opremljajo 
police, pomagajo pri izobraževanju upo-
rabnikov ter sodelujejo pri prireditvah. 
Prostovoljci uporabljajo svoje znanje in 
izkušnje pri pomoči uporabnikom pri 
delu z računalnikom ali iskanju infor-
macij na internetu.

Prostovoljci smo lahko vsi - mladostniki, 
odrasli, starejši, zaposleni, nezaposleni. 
Vsakdo lahko opravlja prostovoljno 
delo, prilagojeno njegovi starosti, telesni 
kondiciji, psihični zmogljivosti in času, 
ki ga ima na voljo. Le odločiti se je treba. 
Zatorej vsi tisti, ki imate radi lepo besedo 
in knjige, tisti, ki bi se radi kaj novega 
naučili ali pa bi preprosto radi preživeli 
čas v prijetnem kolektivu, vabljeni, da se 
nam pridružite kot prostovoljec/ka.
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V soboto, 1. februarja, so svoj štiriletni 
mandat zaključili tudi odbori Združenja 
šoferjev in avtomehanikov Tržič. Predsed-
nik Ivan Hotko je prisotnim orisal vsebino 
dela združenja v celotnem mandatu. Ta je 
bazirala na preventivni dejavnosti Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
občine Tržič. Člani združenja sodelujejo 
pri vseh prometnih akcijah, ki potekajo 

Že 22. zapored je bila zadnja sobota v janu-
arju rezervirana za tradicionalni Smučarski 
tek gospodarstvenikov, diplomatov in 
politikov, ki ga organizira Športno društvo 
Strelica iz Tržiča. Ob prelepem vremenu 
so se udeleženci prireditve na Pokljuki 
pomerili v teku na smučeh. Pred nekaj 
leti je krmilo prireditve prevzel mag. Kle-
men Grašič z ekipo, ki je med drugim do-
godku dodala še dobrodelen pridih. K do-
brodelnosti je povabil podjetja BSH- hišni 
aparati Bosch in Siemens, DM-Drogerie 
Markt, Kompas MTS ter založbo Didak-
ta. S pomočjo Karitas Bistrica sta bili za 
donacije predlagani ekonomsko šibki 
družini Sirc in Košir-Pernuš-Novak. 
Obe družini sta bili povabljeni na omen-
jeni dogodek. Tu smo uživali v lepi zimski 
idili, Športno društvo Strelica pa je poskr-

Spomini Marijana Smoleja
Spomnim se, da sem se šel leta 1947 učit 
za šuštarja v delavnico TRIO nasproti 
cerkve sv. Andreja v Tržiču. Za izpit 
sem na poklicni šoli v Tržiču, ki je bila 
pred nogometnim igriščem, naredil prve 
moške čevlje. V tej poklicni šoli so se 
šolali tudi frizerji, kovači, mizarji, šivilje.
Te majhne »gojzarje« sem naredil, ker 
sem pri prijatelju Frčarju (Miro Rozman) 
v čitanki videl narisan zgornji del čevlja. 

Zgodbe domačinov 

Občni zbor tržiških 
šoferjev

Zahvala

spremljamo, poročamo

Marina Berlot, foto: arhiv Nevenke Cotelj 

Ana Marija Hafner, foto: Marko Hafner

Mateja Košir Pernuš, foto: Primož Kos, Slabescene

Skupaj sva se učila za šuštarja. To sliko 
mi je izrezal iz svoje čitanke, da sem 
jaz doma naredil lesena kopita, njego-

va mama in sestra pa sta sešili zgornje 
dele, ki sem jih dal - navlekel na kopita 
in prišil podplate, ki sem jih odrezal iz 
trdega usnja za čevlje, ki so ga delali v 
Runo v Ljubljani. Zgornjemu delu čevlja 
smo rekli »juhta«.
Na podplat sem napisal angleško številko 
čevlja 13 in letnico izdelave 1949. V 
poklicni šoli me je učil Čenčov Drejček 
- Tišler, ki sedaj živi v Križah.
Moj prijatelj Miro (Frč) je bil navihan. 
Šla sva skupaj po Cerkveni ulici (danes 
Partizanska) in videla enega mulca, ki je 
skozi okno gledal šuštarja Kodelca. Miro 
ga je prijel pod koleni in ga porinil skozi 
okno na »ponk« šuštarja Kodelca – mid-
va pa naprej po ulici.

po tržiških šolah. Sem spadajo kolesarski 
izpiti, kolesarsko tekmovanje Kaj veš o 
prometu in varovanje križišč prve šolske 
dni. Lani pa so varovali in urejali promet 
tudi na prireditvi Društva diabetikov Tržič 
ob praznovanju 10-letnice kuharskih de-
lavnic v Podljubelju.
Druga večja dejavnost so ekskurzije, ki so 
organizirane vsako leto, njihova glavna 
tema pa so ogledi proizvodnje v tovarnah 
avtomobilskih delov. To so zanimivi ogle-
di in so v združenju že zelo stara tradicija. 
Posebej pa sta ta mandat zaznamovala 
dva dogodka: praznovanje 60-letnice 
združenja in obisk delegacije na prazno-
vanju enakega dogodka v pobratenem 
francoskem mestu Ste Marie aux Mines.

S tem so odbori zaključili mandat in za 
predsednika je bil spet izvoljen Ivan Hot-
ko. Na seznam častnih članov pa sta bila 
dodana Vinko Meglič in Milan Valjavec. 

Čestitamo!

belo za toplo okrepčilo. Ob koncu srečanja 
so nas ob kulturnem programu nagovorili 
donatorji. BSH-hišni aparati so eni družini 
podarili hladilnik z zamrzovalnikom, drugi 
pralni stroj. DM-Drogerie Markt je podaril 
izdelke v skupni vrednosti 500 €. Založba 
Didakta je podarila zanimive in poučne 
knjige za otroke in mladino. Za sladko 
presenečenje pa je poskrbelo podjetje Kom-

pas MTS, ki je vsako družino presenetilo s 
sladko 5-kilogramsko Nutello.
Družini Sirc in Košir-Pernuš-Novak se 
zahvaljujeva Športnemu društvu Strelica, 
mag. Klemenu Grašiču s celotnim organi-
zacijskim odborom ter donatorjem za pri-
jetno preživet dan in za krepko donacijo, 
ki je dvignila naš ekonomsko socialni 
status.
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V Restavraciji Raj smo uspešno izvedli 
okroglo mizo z naslovom »Turistična po-
nudba v skladu z našo zakonodajo«, ki jo 

Devetindvajsetega januarja se je za vedno 
ustavilo delavno srce Tržičana, g. Vilija 
Logarja iz Pristave. V krogu družine in 
prijateljev smo na tržiškem pokopališču 
k prezgodnjemu počitku pospremili nek-

Turistična ponudba
v skladu z našo
zakonodajo

Vili Logar 
(28. 5. 1932 – 29. 1. 2014)

Franciju Primožiču- 
Krvinu v spomin!
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Marija Lavtar

mag. Borut Sajovic, župan

Tonica Marin

je organiziral RO ženske zveze pri NSi.
Na primeru Rožnovenske poti so bile 
predstavljene slabosti ter ovire, s katerimi 
se srečujejo zainteresirani potencialni po-
nudniki ob sedaj že prepoznavni in dobro 
obiskani tematski poti. Zaostrena za-
konodaja in birokratizacija onemogočata 
prodajo doma pridelane hrane in pijače ter 
ročno izdelanih spominkov.

Glavna gostja okrogle mize, poslanka Iva 
Dimic, nam je poskušala odgovoriti na 
vprašanja, ki zadevajo registracijo oseb-

nih dejavnosti, nekaj utemeljenih pred-
logov pa je zapisala in jih bo posredovala 
v parlament. Navzoč je bil tudi župan 
Borut Sajovic. Bila je živahna razprava.

Zame je človek, ki kmetuje, velik intelek-
tualec, saj nam pridela hrano, za kar mora 
poznati zemljo, posejati, vzdrževati do 
dozoretja, pobrati z njive, pripraviti za 
prodajo in potem še prodati. Zato mu 
privoščimo dostojno preživetje, našim 
zanamcem pa svežo in zdravo hrano, ki ne 
zraste kar sama od sebe.

Konec oktobra lanskega leta smo se 
Tržičani poslovili od vsestranskega 
športnega delavca Francija Primožiča. 
Vrsto let je aktivno ustvarjal tržiško 
športno zgodovino, bodisi kot preds-
ednik Smučarskega kluba Tržič ali kot 
dolgoletni podpredsednik TVD Par-
tizana Tržič. Zavzeto je sodeloval pri 
vodenju društva, obnovah Sokolnice, bil 
je dejaven pri upravljanju kopališča in še 
marsičem. Njegove ideje in pobude so 
bile vedno dobrodošle in upoštevane.

Spominjali se ga bomo kot vestnega, 
prijaznega člana, ki nam je velikokrat 

danjega župana, predsednika skupščine 
Občine Tržič, predsednika Občinskega 
sveta Občine Tržič, uspešnega gospo- 
darstvenika, vojaškega letalca, smučarja 
in ljubitelja tržiških planin. Preudaren 
gospod, strojni inženir, je poleg 
službovanja v politiki pustil izjemen 
pečat z vodstvenim delom v tržiškem 
Tiku, Tokosu in Peku. Bil je neutruden in 
izjemno vztrajen pri iskanju poti k cilju, 
razvoju, izboljšanju in napredku. V do-
brem so se ga kot povezovalnega vodjo 
spominjali tudi naši prijatelji iz pobrate-
nega Ste Marie aux Mines.

Iskrena hvala za trud pri razvoju občine 
in tržiškega gospodarstva.

Ljudje, ki jih imamo radi in se jih radi 
spominjamo, se samo poslovijo, živijo 
večno in prebivajo v našem srcu.

natrosil cel kup zanimivosti iz bogate 
tržiške športne zgodovine. Vedno nas 
je znal spodbuditi za delo, s svojim 
značilnim humorjem je  širil pozitivno 
energijo na vse nas.

Franci, hvala ti za vse, kar si dobrega 
storil za tržiški šport. Člani Splošnega 
športnega društva Tržič  smo ponosni, 
da smo del našega življenja delili s teboj.

Kot zvesti sinovi
se hoč’mo skazat,
se imena nikoli
Tržičan sram'vat.

Zahvala gasilcem  
iz Bistrice

Marija Hafner

Prijetno sem bila prese-
nečena, ko so mi ob febru-
arskem obilnem sneženju 
gasilci PGD Bistrica ponudi-
li pomoč in očistili celoten 
nadstrešek.

Vsem se za to gesto iskreno 
zahvaljujem.
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Člani ansambla Lajb in Kulturno 
umetniškega društva Podljubelj smo se 
po lanski zelo dobri izkušnji odločili, da 
tudi v letošnjem letu priredimo dobrodel-
ni koncert z naslovom Koncert glasbe za 
dušo. Lani smo zbirali sredstva za Pros-
tovoljno gasilsko društvo Podljubelj in 

Potreba po prilagajanju knjižnic novim 
družbenim razmeram ter njihovo upravl-
janje, da bodo zadovoljene izobraževalne, 
kulturne in socialne potrebe vseh prebival-
cev Republike Slovenije, je narekovala 
sprejem nove Strategije razvoja splošnih 
knjižnic Slovenije 2013-2020. Splošne 
knjižnice, tudi Knjižnica dr. Toneta Pret-
narja:

• so zaupanja vredne ustanove z dolgo 
tradicijo, ljudje jih podpirajo;

• še vedno pomenijo zanesljivost pri is-
kanju in izbiri informacij;

• so prostor srečevanja, središče lokalne 
skupnosti, še posebej v manjših okoljih;

• v skupnostih spodbujajo in podpirajo 
enakost za vse;

• spodbujajo osebni razvoj s podporo 
vseh vrst učenja, pismenosti, kvalitetne-
ga preživljanja prostega časa in socialne 
aktivnosti;

Koncert glasbe za dušo

Strategija razvoja splošnih knjižnic Slovenije 2013-2020

Miha Lindav

Marinka Kenk-Tomazin

kulturne novice

bili pri tem zelo uspešni, letos pa smo 
se odločili, da bomo z dobrodelnim kon-
certom skušali zbrati čim več denarnih 
sredstev za delovanje novoustanovljenega 
Športnega društva Podljubelj, ki za delo-
vanje potrebuje nove športne rekvizite in 
računalnik, ki ga bodo uporabljali pri or-
ganizaciji športno rekreativnih dogodkov.
Letošnji koncert se bo odvijal 8. marca ob 
19. uri v Domu krajanov v Podljubelju. 
Datum koncerta odlično sovpada z 

V počastitev slovenskega kulturnega 
praznika so se v torek, 4. 2. 2014, ob 19. 
uri v prostorih tržiške Knjižnice dr. Toneta 
Pretnarja na tretjem srečanju zbrali tržiški 
pesniki in pisatelji. Na javni razpis IO JSKD 
Tržič se je za letošnje srečanje prijavilo šest 
domačih avtorjev, na literarnem večeru pa 
so sodelovali: Petra in Tadeja Fister, Tanja 
Ahačič, Jana Kus ter David Ahačič (pri-
reditve se ni udeležila Alenka Kohek).
Vsak od omenjenih avtorjev je prebral 
nekaj svojih del (Draga Heijden Bajt 
je prebirala prozo Jane Kus) ter se sko-
zi pogovor z moderatorjem prireditve 
predstavil tržiški publiki. Prireditev je z 
igranjem na klavirsko harmoniko pope-
stril učenec Glasbene šole Tržič, Sašo 
Primožič.

Večer ruske kulture skozi oči gospe Maryne 
Bilash, diplomirane pedagoginje, direktorice 
Linguarusa, ob pomoči Špele Bedene, s pevs-
kim vložkom otroške skupine OŠ Preddvor z 
učiteljico Matejo Rozman, s tržiškim kvartetom 
godal pod mentorstvom Hermine Matjašič 
(Glasbena šola Tržič; Tajda Ulčnik, Katarina 
Miklavčič, Nina Švab in Matej Megličem) je 
bil že tretji tematski večer v knjižnici, na ka-
terem predstavimo določeno skupnost, narod. 
Leta 2012 je bila to bošnjaška skupnost, 2013 
srbska in sedaj ruski narod. Tako prostrana, 
raznolika država z dolgo zgodovino: koliko 
lahko poveš in izveš v enem večeru? Tudi drob-
ci so dobrodošli, da se malo lažje razumemo.
Linguarus je prevajalska pisarna, šola za tuje 
jezike in od 2012 še založba. Zanimanje za 
učenje ruskega jezika iz poslovnih in osebnih 
razlogov je v porastu, čeprav se realizacija želje 
včasih ustavi zaradi financ. Podpora k prvemu 
učenju ruskega jezika je zbirka Pripovedke 

3. Srečanje pesnikov 
in pisateljev Tržiča

Ruski večer 

Boris Kuburič

Marinka Kenk-Tomazin, foto: Mirko Kunšič

• so protiutež globalnemu svetu s pred-
stavljanjem lokalnih vsebin;

• so javna služba in kot take kategorija 
socialne države.

Pomembno področje knjižnične de-
javnosti, ki knjižnice opredeljuje kot 
izobraževalne institucije, je zbiranje 
in posredovanje dokumentov lokalne 
zgodovine ter dokumentov sodobnega 
življenja lokalne skupnosti - domoznanst-
vo. Domoznanstvo je postalo dejavnost, ki 
se mora razvijati v vsaki osrednji knjižnici 
in se tako približati vsakemu uporabniku. 
S tem splošne knjižnice vstopajo tudi na 
področje kulturne dediščine. 

Sodobna, k uporabniku usmerjena splošna 
knjižnica je oblikovana kot prostor nav-
diha (branje, razmišljanje, različni medi-
ji, lastna ustvarjalnost, igra), kot pros-
tor učenja (neformalno izobraževanje, 

Dnevom žena in zato si želimo, da boste 
možje povabili svoje najdražje na ta kon-
cert in tako obeležili njihov praznik.
Na koncertu boste lahko prisluhnili 
Fantom s treh bregov, Briškim harmoni-
karjem, skupini Bonus, Anji in Tomažu 
Ahačiču, domači ženski vokalni skupini 
ter gostiteljem, ansamblu Lajb z gosti. 
Vstopnina za koncert znaša 5 €, vese-
li pa bomo tudi dodatnih prostovoljnih 
prispevkov. Vabljeni!

priložnostno in samostojno učenje, in-
formiranje o možnosti dostopa do znanja) 
ter kot prostor srečevanj in druženj (javne 
debate, predavanja, diskusije, delavnice, 
razstave, koncerti).

Čeprav splošne knjižnice že dolgo niso 
več le izposojevališča knjig, v javnosti 
še vedno niso dovolj prepoznane po 
raznolikosti svoje ponudbe, zato njihove 
storitve ne dosežejo vseh uporabnikov, 
ki bi lahko imeli od njih korist. Da bodo 
storitve dosegle maksimalen učinek, 
morajo vključevati uporabnike v raz-
voj storitev in temu slediti z učinkovito 
in ciljno naravnano promocijo, odgo-
varjati na njihove dejanske, ugotov-
ljene in preverjene potrebe. Vse splošne 
knjižnice, tudi Knjižnica dr. Toneta Pret-
narja, izvajamo prehod od ukvarjanja 
z zbirkami in gradivom k ukvarjanju s 
storitvami, uporabniki.

o ruskem življenju, ki v ruščini in vzporedno 
v slovenščini predstavljajo rusko kulturno 
izročilo, običaje, navade, rusko zimo, ko se 
izpolni pregovor: »En poletni dan nahrani celo 
zimo.« Pripovedke so majhno okno, skozi kate-
ro lahko spoznamo življenje ruskega naroda, 
pogledamo v nekdanjo in zdajšnjo Rusijo, tem-
perament ruskega naroda, kažejo razmišljanje 
in vrednote naroda, so vtkane v odraščanje in 
vzgojo otrok.
Večera sta se udeležila tudi atašejka 
Veleposlaništva Ruske federacije dr. Natalia 
Tjukanova in gospod Sergej Šauli iz Ruskega 
centra znanosti in kulture.
Knjižnični prostor in ruska kulinarika – obo-
jega je bilo premalo.
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Prireditev »Za prijatelje« ustvarjamo, ker 
lahko sodelujemo vse generacije članov 
KUD-a Podljubelj in se lahko predstavijo 
tudi učenci podružnične osnovne šole 
Podljubelj. Tokrat se nas je na odru zvrsti-
lo kar 35 nastopajočih.
Najprej so Fantje s treh bregov in učenci 
POŠ Podljubelj zapeli Oj mi smo pa tu, 
pod Ljubeljem doma. Nato je pevski zbor 
POŠ Podljubelj, pod mentorstvom Urške 
Frelih Meglič, zapel Zgodbo o prijateljst-
vu in Mačjo izštevanko. Zbor sestavljajo: 
Tadej Valjavec, Nastja Tišler, Pia Raztre-
sen, Ula Dolhar, Lara Grm, Nik Škrjanec, 
Vid Kralj, Klara Povalej, Kaja Ahačič, 
Lara Ahačič, Timotej Leitinger, Neja 
Skočir, Jerca Jelovčan, Sebastjan Bernard 
in Katarina Bernard. 
Pod okriljem KUD-a Podljubelj od le-
tos deluje otroška plesna skupina UNI-
KAT, pod vodstvom Urške Vodišek. 
Žan Frbežar, Matevž Vertelj, Kristjan 
Benedik, Filip Grm, Mariša Kos, Špela 

Na začetku vsakega šolskega leta se naši 
najboljši učenci spoprijemajo z željo po 
dokazovanju svojega glasbenega znanja 
na raznih tekmovanjih mladih glasbenik-
ov. Tudi letošnje leto ni bilo izjema in 
tako sta se v novembru 2013 dva naša 

Za prijatelje

Zelo uspešni  
mladi glasbeniki  
Glasbene šole Tržič

Irena Romih, foto: Luka Rener

Franci Podlipnik, foto: Tomaž Kukovič

Dovžan, Aleksandra 
Diana Dovžan, Lara 
Ahačič, Maja Val-
javec, Tadej Valjavec, 
Nastja Tišler, Pia 
Raztresen, Ula Dol-
har, Lara Grm, Timo-
tej Leitinger in Jerca 
Jelovčan so na odru 
zaplesali ča-ča-ča.
Franci Janc, Jože 
Meglič in Tončka 
Ahačič se zaigrali 
v skeču »Janezek v 
šoli.« Poduk te zgodbe je bil, kot je pove-
dal ravnatelj Jože, da šolarji perverznosti 
ne poznajo, da le-ta pride z leti.
Fantje s treh bregov, v zasedbi Jože Švab 
– harmonika, Stane Meglič – kitara, Jože 
Meglič – vokal in Franci Janc – vokal, 
so k sodelovanju povabili Marto Ahačič. 
Po zaigranih skladbah Na planincah in 
Lisička je prav zvita zver je gospa Marta 
dobila še en navdušen aplavz, saj se je raz-
vedelo, da za citrami ni sedela najmanj 50 
let. Za tem so Fantje s treh bregov zaigrali 
še Na hribčku eno kajžico imam in Majol-
ka. Premierno pa so zaigrali avtorsko pe-
sem Fantje s treh bregov. Napisal in uglas-

bil jo je namreč Jože Švab. »Smo fantje s 
treh bregov, v letih glih en prov …«
Lansko leto so se pridružile Katja Dovžan, 
Neža Dovžan, Simona Ahačič in Eva 
Škantar. Letos so pokazale, kaj je možno 
le v Sloveniji – tisti, ki posodi denar, gre 
lahko v zapor. Da pa se na vajah ne bi 
delal dež, smo za skeč »Orgije in mami-
la« potrebovale še igralca. Vlogo žleht 
soseda je odlično odigral Urh Dragičević. 
Da pa se sosedska zloba ne bi izplačala, 
je poskrbela policistka (Irena Romih) in 
sosedu napisala kazen, 350 € za zlorabo 
prijave.

učenca udeležila dveh tekmovanj. Vio-
linistka Karmen Perko iz razreda Her-
mine Matjašič je na tekmovanju mladih 
slovenskih violinistov prejela pohvalo, 
saksofonist Klemen Perko, ki ga poučuje 
Franci Podlipnik, je za svoje igranje na 
mednarodnem tekmovanju mladih pihal-
cev Emona 2013 prejel srebrno plaketo, 
klavirski duo Maja Gros in Ema Meglič 
učiteljice Tanje Ahačič je na tekmovanju 
»Tartini« prejel drugo nagrado, isti kla-
virski duo in klavirski duo Iza Gros in 
Katarina Bernard so na 3. mednarodnem 
tekmovanju Ivan Rijavec za mlade pia-
niste v svoji kategoriji zasedli 1. mesto 

in osvojili 1. na-
grado.
Na pravkar 
končanem 17. 
regijskem tekmo-
vanju mladih glas-
benikov Gorenj-
ska 2014, ki je 
potekalo na Glas-
beni šoli Škofja 
Loka in Glasbeni 
šoli Kranj, so 
mladi glasbeniki 
tekmovali v na-
slednjih glasbenih 
disciplinah: har-
monika, klavirski 

duo, jazz solo, trobenta, rog, pozavna in 
evfonij. Vsi učenci tržiške glasbene šole, 
ki so se tekmovanja udeležili, so pre-
jeli zlato priznanje in si s tem prislužili 
udeležbo na 43. tekmovanju mladih glas-
benikov Republike Slovenije. Strokovne 
komisije, ki so ocenjevale nastope, in 
občinstvo so s svojim odličnim igranjem 
prepričali in navdušili naslednji učenci 
naše glasbene šole: Sašo Primožič – har-
monika, Žan Šlibar – harmonika (učitelj 
Mirko Šlibar), klavirski duo MAEM v 
zasedbi Maja Gros in Ema Meglič ter kla-
virski duo Iza Gros in Katarina Bernard 
(učiteljica Tanja Ahačič) in Žan Škrjanec 
– pozavna (učitelj Benjamin Prešern).
V te odlične nastope in rezultate je 
vloženega ogromno truda učenk, učencev 
in njihovih učiteljev, ki so ure in ure 
vadili in pilili svoj program v želji po čim 
boljšem muziciranju. Zahvala gre tudi 
njihovim staršem, ki s svojo pozitivno 
energijo in odrekanji omogočajo svojim 
otrokom odlično glasbeno izobrazbo. 
To so rezultati, na katere smo v glasbeni 
šoli zelo ponosni in so dokaz pridnosti 
naših učencev in strokovnega dela nji-
hovih učiteljev. Vsem tekmovalcem in 
njihovim učiteljem iskreno čestitam za 
odlične rezultate in jim želim uspešne 
nastope in veliko sreče na bližajočem 
državnem tekmovanju.
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HOSSEINI, Khaled:
IN V GORAH ODZVANJA 
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013

Špela Jerala

Mojster peresa, avtor uspešnic Tek za 
zmajem in Tisoč veličastnih sonc nam 
tokrat postreže z odličnim romanom In v 
gorah odzvanja. Takole se nit prične odvi-
jati …
»Oče je bil po naravi vase zaprt človek. 
Le redko je izustil več kot dva zaporedna 
stavka, pa naj se je zgodilo karkoli. Ven-
dar pa se je ob nekaterih priložnostih iz 
neznanega razloga nekaj v njem razklenilo 
in nenadoma so iz njega kipele zgodbe.« 
Zgodbe, ki sta jih brat Abdulah in ses-
trica Pari želela poslušati, a tokrat je bilo 
drugače. Abdulah je bil tisti, ki je za Pari 
skrbel že od njenih prvih dni življenja, jo 
hranil, previjal in ji pel uspavanke:
Žalobna mala vila me je pričakala / v senci 
papirnatega drevesa. / Žalobno malo vilo 
poznam, / ki jo je v noči odpihnilo stran.
In odpihnilo je tudi njuno druženje, os-
tala je le močna navezanost in želja po 
čimprejšnjem snidenju.
Poleg afganistanske zgodovine in stvar-
nosti nas zgodbe Abdulaha, Pari in še 
mnogih z njima posredno ali neposredno 
povezanih oseb popeljejo iz Afganistana v 
Pariz, Grčijo in ZDA. Romanu daje pravo 
noto vseprisotna ljubezen, a ta ne pomeni 
vedno pojma, s katerim človeštvo pove-
zuje srečo in sladkosti. Ljubezen je tista 
s tisoč obrazi in mnogokrat neizpolnjen-
imi konci. Življenja mnogih družin niso 
črno-bela slika, nianse so tu in članom 
nudijo dom, toplino in varnost. Pari je v 
nekem obdobju svojega življenja odkrila 
manjkajoči košček. Ponovno je srečala 
svojega brata in našla svojo preteklost.

BECKETT, Simon:
Kemija smrti
Tržič: Učila International, 2013

Eva Maršič

Kemija smrti je obetavno napovedala 
novo serijo forenzičnih trilerjev, v katerih 
kot glavni protagonist nastopa forenzični 
antropolog David Hunter. Priznani stro-
kovnjak po nesrečni smrti žene in otroka 
zapusti urbani London in se kot splošni 
zdravnik zaposli v ordinaciji odmaknjene 
vasice v Norfolku. Z dobrim namenom 
začeti na novo pa ne more ubežati pretek-

kulturne novice

Priporočamo v branje losti. Ko v gozdu ob vasi dečka najdeta 
hudo izmaličeno in že precej razpadlo 
truplo, ga lokalna policija prosi za pomoč 
pri preiskavi. Sprva nerad pomaga, ko 
pa izgine še druga ženska, ga preiskava 
potegne sama vase.
Kot je glavni junak in njegovo delo nag-
njeno k podrobnostim, tako je napisana ce-
lotna knjiga. Avtor s kirurško natančnostjo 
secira opise norfolške pokrajine, osebe in 
dogodke. Opisi nas posrkajo vase in nam 
pred oči slikajo podobe, dogodke in ljudi. 
Skoraj lahko začutiš vlažno vročino polet-
nega dne, slišiš brenčanje muh, zavohaš 
razpadajoče truplo … Dinamično branje 
list za listom in konec, ki nam vzame sapo, 
je odlična formula za poseg po naslednji 
uspešnici izpod peresa Simona Becketta. 
Vrhunski triler je umeščen v ožji izbor za 
nagrado CWA Duncan Lawrie Dagger, 
ki se podeljuje za najboljšo literaturo s 
področja kriminalk in trilerja.

HEGLLER, Natascha:
NE OBUPAJ, DRAGA MOJA
Tomišelj: Alpemedia, 2013 

Sabina Šolar

Vsak človek je zgodba zase, edinstvena 
in neponovljiva. Nekatere zgodbe so lepe, 
skorajda pravljične, spet druge povprečne, 
pa vendar unikatne. In so zgodbe, ki se ne 
bi smele zgoditi, napisati. Te zgodbe so 
nam v opomin, kakšno naj življenje ne bo. 
Eno takšnih zgodb opisuje dekletce Man-
ca, ki je na začetku zgodbe stara komaj 
devet let. Njen vsakdan poteka enolično, 
v stalnem strahu. Prepuščena je sama sebi, 
saj starša, oba alkoholika, niti zase ne 
znata prav poskrbeti. Dekletce preživlja 
dneve v malem stanovanju, sredi prepirov, 
zmerljivk in fizičnih obračunov med 
staršema, sem ter tja pa v prepir zaidejo 
še pivski prijatelji staršev in tudi Manca 
sama. Manca si, da bi ubežala neznosni 
resničnosti, ustvari svoj mali sanjski svet, 
kjer je ona gospodarica dogajanja in se vsi 
uklanjajo njenim željam. V njenem sanj-
skem svetu živi idealno življenje otroka, 
obdanega z ljubeznijo in razumevanjem, 
ki ju v resničnosti ni deležna. 
Eden redkih, ki jih ima rada in mu skoraj 
brezmejno zaupa, je sosed v bloku, kjer 
stanuje. Bralcu se zdi, da ga ima deklica 
ne samo za svojega najboljšega prijatelja, 
pač pa tudi za očeta. In nato se zgodi tis-
to, česar nihče nikoli ne bi smel doživeti. 
Deklico omami in posili prav sosed. Po 
dejanju, ko Manca misli, da je vsega 
konec, pa se prava kalvarija šele začne. 
Vsi, ki bi morali dekletcu pomagati, ji ver-

jeti in ji stati ob strani, odpovedo na celi 
črti. Starši, zdravniki, šola. Dekle pristane 
v poboljševalnem domu. Tu mora skoraj-
da preko noči iz otroka odrasti v odgovor-
no žensko. V domu se dogajajo sumljive 
stvari, vse pa ostane nerazkrito, znotraj 
zidov institucije. A Manca se ne da.
Zgodba je napisana v prvi osebi, 
pripoveduje jo Manca. Gre za delno avto-
biografijo Nane Zeneli, ki je svojo četrto 
knjigo izdala pod psevdonimom Natascha 
Hegller. »Če človek sam v mislih ve-
likokrat obračuna s svojim rabljem, počasi 
pozablja in trpečo misel poriva v ozadje 
spomina,« pravi Zenelijeva v enem svojih 
intervjujev. Da bi le bilo čim manj trpečih 
misli po svetu …

BROWN, Dan:
INFERNO
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013

Martina Klemenčič

Po svetovni uspešnici Da Vincijeva šifra 
je vsaka nova knjiga Dana Browna težko 
pričakovana in že v prvih dneh pos-
tane nova uspešnica. Seveda tudi nje-
gov najnovejši roman Inferno ni izjema, 
ljubitelji Dana Browna so ga že težko 
pričakovali.
Dogajanje je postavljeno v Firence, rojstno 
mesto slavnega srednjeveškega pesnika 
Danteja Alighierija in je povezano z nje-
govo Božansko komedijo. Glavni lik je 
(tako kot v njegovih prejšnjih knjigah 
Angeli in demoni, Da Vincijeva šifra in 
Izgubljeni simbol) svetovno znani profe-
sor verske ikonologije in simbolike Robert 
Langdon. Le-ta se zbudi v bolnišnici sredi 
Firenc, ne da bi se spominjal, kako se je 
znašel v njej. Ker mu strežejo po življenju, 
se z mlado in lepo zdravnico Sieno Broks 
podata v tek za življenje. Skupaj najdeta 
skrivnostni predmet v njegovem suknjiču, 
vendar Robert ne zna pojasniti, od kod 
ta predmet v njegovem žepu. Prav tako 
se spominja le delov svoje preteklosti. V 
spominu ima prelepo sivolaso žensko, ki 
mu pravi: »Išči in našel boš.« Te besede 
ženejo profesorja in njegovo spremljevalko 
v iskanje in razreševanje skrivnosti, ki je 
povezana z Dantejevo vizijo pekla, kot je 
opisana v Božanski komediji in le profe-
sorjevo znanje tajnih prehodov in simbolov 
ju reši pred gotovo smrtjo. Seveda pri tem 
rešujeta svet, ki je na robu katastrofe, vse 
pa je podkrepljeno še z borbo s časom, ki 
bralca zagrabi že na prvi strani in ga v na-
petosti drži vse do zadnje strani romana.
Ljubitelji kriminalk, napetega branja, ne 
boste razočarani nad knjigo.
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Vse nas obdaja tehnologija in z njo ves 
tehnološki razvoj. Nikakor ni več zadosti 
biti digitalno pismen, saj moramo poleg 
elektronskih sposobnosti znati še kritično 
presojati in vrednotiti projekte, ki razvija-
jo tehnološke, pedagoške in druge rešitve, 
ki se odvijajo v šolah. Tehnologija je vse 
naprednejša in kaj kmalu se lahko zgodi, 
da bodo naši slušatelji prihajali v šolo le 
še s copati in USB ključkom pod pazduho. 
Največkrat se novosti bojimo, vse dokler 
jih dodobra ne spoznamo in izkoristimo 
prednosti. Elektronsko tehnologijo pa 
moramo izkoristiti sebi v prid, da bomo 
lahko zagotovili tudi boljše odnose in se 
stalno spraševali, kako kaj učiti in naučiti. 
Ljudska univerza Tržič skrbi za stalni raz-

Letos smo mladi raziskovalci Osnovne 
šole Križe pripravili raziskovalno nalo-
go z naslovom Gregorjada. V njenem 
okviru smo raziskali, kako so prazno-
vali Gregorjevo v preteklosti, ugotavljali 
smo, kako se je šega razvijala v Tržiču 
in širše na Slovenskem, sklenili pa smo 
z razmišljanji, kako šego, povezano s 
prebujanjem narave in čevljarsko tradici-
jo, približati mladim. Naš temeljni cilj 
je bil usmerjen v iskanje načinov, kako 
praznik približati današnjim najstnikom, 

Učenci od 3. do 5. razreda, ki obiskujejo 
dramski krožek, so v letošnjem šolskem 
letu pripravili igrico Žogica Nogica. 
Morali so se veliko naučiti in sedaj, ko 
vsak svojo vlogo že tako dobro zna, 
da lahko nastopajo, se radi pokažejo 
občinstvu. Stopili sva v stik z vzgojitelji-
cami tržiškega vrtca, iz enot Deteljica in 
Palček. Vabilu so se takoj odzvali. V sre-
do, 29. 1. 2014, smo tako pripravili nas-

Elektronski sistem 
vodenja šolskih
evidenc

Gregorjada

Žogica Nogica

mag. Metka Knific

Jan Bitežnik, Drejc Fležar in Tinkara Zaletel

Tanja Kralj in Jožica Ropoša, foto: Petra Bodlaj

voj organizacije in dejavnosti zavoda se 
nenehno dinamično razvijajo in dograju-
jejo. V tej skrbi bomo prešli na posodo-
bljen elektronski sistem vodenja celotne 
evidence. Posebnost digitalnih virov je 
tudi v tem, da se morajo procesi trajnega 
ohranjanja začeti že v trenutku ustvar-
janja vira in ga spremljati ves njegov 
življenjski cikel. V mesecu maju bomo v 
okviru Tedna vseživljenjskega učenja po-
nudili računalniška znanja, ki presegajo 
okvire osnovnega opismenjevanja in na-

javljamo objavo nove publikacije, ki bo 
Tržičanom ponujala vrsto novih znanj in 
prenos naše dediščine v sodobnost.
Poleg naše stalne ponudbe, ki jo lahko 
spremljate na naši spleti strani in Face-
booku, lahko napovemo v naslednjem 
mesecu povsem novo predavanje z na-
slovom Na kaj moramo paziti ob novem 
davku na nepremičnine, ki bo v pone-
deljek, 17. 3. od 16h do 19h. Potrebna je 
predhodna prijava, elektronska, telefon-
ska ali osebna (do 13. 3.).

želeli pa smo si, da bi bilo praznovanje 
hkrati poučno in zabavno. Pripravili 
smo program za praznovanje predvečera 
letošnjega Gregorjevega, ob tem tudi 
načrt dvodnevnega obiska Tržiča z 
nočitvijo v Tržiškem muzeju in igrami v 
Dovžanovi soteski.

Če bi o našem projektu želeli izvedeti 
več več, nas obiščite na prireditvi Vuč u 

vodo, ki jo organizira Turistično društvo 
Tržič v torek, 11. marca 2014, popoldne 
v Tržiču.

Učenci Osnovne šole Križe, ki so pripravljali 
projekt Gregorjada.

Logotip Gregorjade, 
ki so ga oblikovali 
mladi raziskovalci 
Osnovne šole Križe.

top za vrtčevske otroke omenjenih enot. 
Bilo je zelo prijetno. Nastopajoči so se 
potrudili in tudi gledalci so tiho in zbrano 
gledali predstavo. Na koncu predstave 
so nam poklonili tudi darila in sladka-
rije. Tako nama kot tudi vzgojiteljicam in 

seveda otrokom je bilo tako sodelovanje 
všeč in ga bomo zagotovo ponovili tudi 
v prihodnje. Za nas pa je bila hkrati to 
tudi zelo dobra vaja za petkov nastop na 
območnem srečanju otroških gledaliških 
skupin. Vrtcu se zahvaljujeva za obisk.
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V MO PD Tržič so aktivni mladi planinci 
iz OŠ Bistrica, POŠ Kovor, OŠ Tržič in 
POŠ Podljubelj. Vodi jih Stanko Koblar, 
ki je mentoricam Joži Seifert, Tanji Kralj, 
Darji Mikulandra, Anči Žohar in Maji 
Ahačič predlagal organizacijo 1. zim-
skega tabora za osnovnošolske planince, 
ki se vsak mesec udeležujejo planinskih 
pohodov. Mentorice smo njegovo pobudo 
sprejele, prostovoljno se nam je pridružila 
tudi Anja Bratož. Naši cilji? Hoja, gibanje 
in igre na zasneženih gorskih površinah, 
zgodovina planinskih koč na Zelenici, 
družabne igre.
25. in 26. januarja 2014 smo na Zelenico 
popeljali 51 učencev od 1. do 6. razreda iz 
vseh omenjenih šol. Pešpot se je začela v 

»Hura sneg!« so kričali učenci prvih raz-
redov, ko so skozi okno opazovali kako 
močno sneži. Sledilo je tisočkrat vprašanje: 
»Ali bomo šli kaj ven, na sneg?« In tako so 
se začele snežne radosti učencev PB na OŠ 
Bistrica.
Zima nam je natrosila kar veliko snega 
in v času sprostitvene dejavnosti smo se 
oblečeni v topla oblačila in z veliko veselja 
odpravili na šolsko igrišče ter se prepuščali 
snežnim užitkom. Igrali smo se, izdelovali 
snežake, po bregu smo se spuščali na 
snežnih lopatah, kepali in celo valjali po 
snegu. Prav nič nas ni zeblo, pa čeprav 
smo bili premočeni do kože. Utrujeni smo 
se vrnili v učilnice, se preoblekli in pogreli 
ob toplem čaju.

Es ist Winter. Wir machen eine Schnee-
ballschlacht. Wir bauen einen Schnee-
mann. Der Schneemann hat eine Nase, 
zwei Augen und zwei Arme. Er hat eine 
Kappe auf dem Kopf.
   Sara B.

Pri nemščini smo se v sredo pogovarjali 
o zimi. Naučili smo se nove besede in si 
ogledali risanko Krtek in snežak. Nato 
smo šli ven in tudi sami naredili snežaka.
   Janez Č. 

V sredo smo se pri nemščini učili o zimi. 
Reševali smo učni list. Všeč nam je bila 
tudi risanka o Krtku in snežaku, ki sta bila 

šolske novice

Planinski tabor
Zelenica Mladinskega 
odseka Planinskega 
društva Tržič

5. a razred in snežak
5. a Klasse und der Schneemann

Maja Ahačič, foto: Stanko Koblar

Zimsko veselje 

Marija Likozar

Foto: Katja Konjar

sončnem, a vetrovnem jutru na Ljubelju. 
Prijazni šofer snežnega teptalca Silvo 
Godnov nam je prepeljal prtljago in v sveži 
sneg utrl pot. Vzpon do koče na Zelenici 
prek Plazu je bila prava učilnica vzpenjan-
ja po snegu in urjenja vztrajnosti. Po do-
brem čaju, kosilu in počitku so sledile igre 
na snegu in hoja s krpljami. Prekratek dan 
je navdušene planince prehitro pregnal z 
okoliških bregov. Zvečer nas je obiskala 
stara Katra, ki je s sodelavci predstavila 
zgodovino treh zeleniških koč, obisk pa 
se je zaključil z ogledom črno belega pla-
ninskega filma. Ustvarjali smo spominek 
1. planinskega tabora, ki ga je zasnovala 
Joži. Tanja je z zelo vztrajnimi peto in 
šestošolci izdelovala »cofaste snežake«, 
ostali pa smo ustvarjali papirnate snežake. 
Sledile so družabne igre, ples in spanje.
Naslednji dan smo se po zajtrku v sončnem 
vremenu odpravili na zimski pohod do 
Vrha Ljubeljščice oz. Triangla (1704 m), 
občudovali razgled in se po zadnji plati po 

steptani poti spustili do koče, kjer nas je 
pričakal mag. Miha Pavšek iz Znanstveno 
raziskovalnega centra SAZU Ljubljana. 
Nazorno je predstavil prerez snežne ode-
je, merjenje višine snega in nekaj metod 
za preizkus nevarnosti proženja snežnih 
plazov. Veseli njegove prostovoljnosti 
in pobude se mu za zanimive novosti 
najlepše zahvaljujemo.
Po dobrem kosilu smo se zahvalili za gos-
toljubje osebju Planinskega doma na Zele-
nici: kuharici Vidi, Milanu, Matjažu in 
Boru. Ob spremstvu mnogih staršev smo 
srečno sestopili prek Plazu na Ljubelj, 
zadovoljni, navdušeni nad dogodki v 
zimskem gorskem svetu in bogatejši za 
izkušnje in znanja.
Zahvaljujemo se donatorjem: Vladimirju 
Balukčiču s.p., SVEPO d.o.o., Droga Ko-
linska in Mercator d.d., ki so nam mate-
rialno pomagali pri organizaciji tabora.
Na snidenje na 2. zimskem taboru v letu 
2015!

prijatelja. Drugo uro smo šli na igrišče in 
tudi sami naredili snežaka.
   Matevž T.
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Donacija Petrola Podružnični šoli  
Lom pod Storžičem

Nov raziskovalni 
kotiček
v enoti Palček

E = m· c ², Einsteinov dan

Nuša Šlibar Nemec

Mojca Lužnik, Vesna Žitnik

Romana Turk

šolske novice

Petrol se zadnja leta v decembru odloča, da 
namesto poslovnih daril podarja donacije v 
dobrodelne namene. Bencinski servis Tržič 
– Vzhod (pri policijski postaji) je darilni 
bon v vrednosti 200 € namenil podružnični 
šoli Lom pod Storžičem. Sredstva bomo na-
menili nakupu opreme za kvalitetnejše izva-
janje športne vzgoje.

Izkustveno učenje je oblika učenja, ki 
skuša povezati neposredno izkušnjo 
(doživljanje), opazovanje (percepcijo), 
spoznavanje (kognicijo) in ravnanje (akci-
jo) v neločljivo celoto (Marentič Požarnik 
2000).
Otrok v predšolskem obdobju ima veliko 
potrebo po raziskovanju, ki mu omogoča 
spoznavati svet in njegove zakonitosti. Ob 
tem pridobiva izkušnje, ki so temelj za nje-
govo nadaljnje učenje.
V enoti Palček Vrtca Tržič smo ob uva-
janju pedagoškega koncepta Reggio 
Emilia strokovni delavci in otroci začutili 
potrebo po prostoru, kjer bi nemoteno iz-
vajali tehnično naravoslovne dejavnosti. 
Načrtovali smo prostor, kjer otrok na ak-
tiven način sodeluje pri raziskovanju elek- 
trike, magnetne sile, zvoka, svetlobe, pri-
dobiva količinske predstave, spoznava 
svoja čutila in razvija spretnosti pri uporabi 
različnih orodij.
Lansko šolsko leto smo v najmlajši skupini 
spoznavali različne materiale. Otroci so v 
neposrednem stiku z njimi prebudili vsa 
svoja čutila. To šolsko leto sva otrokom, 
starim dve do tri leta, ponudili različne 
nestrukturirane in naravne materiale, ki so 
bili osnova za poglobljeno spoznavanje, 
zavedanje in uporabo vseh čutil. Projekt, ki 
je bil namenjen otipu, je otrokom nudil ve-
liko možnosti samostojnega raziskovanja. 
Zbrali smo veliko naravnega materiala, ki 
so ga otroci tipali, dvigali, trgali in prepoz-
navali skritega v vrečah. Pojma mrzlo in 
toplo smo spoznavali ob velikih posodah, 
katere smo napolnili z vodo in ledenimi 
kockami. Otroci so s prenašanjem vode iz 
posode v posodo in z dodajanjem ledenih 

Učenci na OŠ Tržič so zelo radovedni 
in vedoželjni. Zato smo ponovno izvedli 
Einsteinov dan.

To je dan, ko vsi učenci eksperimenti-
rajo, rešujejo probleme, preizkušajo in 
preverjajo predpostavke. Vsebinsko so 

kock spreminjali temperaturo vode in te 
spremembe zaznavali s tipom. Otroškega 
raziskovanja nisva prekinjali z razlagami, 
ki jih še ne razumejo. Gradili smo na nji-
hovih dejanjih, vprašanjih in interesih. 
Otroci pri svojem aktivnem raziskovanju 
potrebujejo ne le čas, temveč tudi prostor, 
ki smo ga z novim raziskovalnim kotičkom 
pridobili.
Prvi so kotiček preizkusili otroci iz skupine 
Mucki, stari štiri do pet let. Njihovi odzivi 
na aktivno učenje v raziskovalnem kotičku:
Pika: »Všeč mi je bilo, ko smo stopali na 

steklo, pritiskali nanj. Pod steklom je bila 
barva, naredila se je kapa kot luna.«
Larisa: »Videli smo veliko orodja, zato da 
bomo nekaj delali, šraufali. Peščeno uro 
smo obrnili, da je tekla. Notri je pesek.«
Pika in Larisa: »Velike stvari bi notri de-
lali. Pa peščen grad tudi.«

Otrok ni samo nosilec potreb, zahtev po 
pomoči in skrbi, temveč je oseba, ki je 
predvsem bogata v zmožnostih. Razisko-
valni kotiček je prostor, kjer otrok 
načrtuje, izvaja in evalvira svoje delo.

delavnice naravnane na fizikalne, kemij-
ske, naravoslovne, tehnične teme, kot so: 
gostota, lastnosti snovi, njihove spremem-
be, energija, agregatna stanja … Mladi 
raziskovalci so pri delu uživali in se ve-
liko naučili. Več pa povedo fotografije na 
naši spletni strani (http://www.ostrzic.si).

Učenci in učiteljice iz POŠ Lom pod 
Storžičem se najlepše zahvaljujemo Petro-
lu, poslovodju g. Dejanu Pircu in ostalim 
zaposlenim na bencinskem servisu Tržič – 
Vzhod za podarjena sredstva in želimo, da 
se naša in vaša energija še dolgo povezujeta. 
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utrinki našega mesta

V čast Žanu Koširju in osvojeni medalji se je Tržič preimenoval v Bronzič.

Snežne razmere v Tržiču. 

Tržič poje 2014.

Od Tonetovega kovčka do Janezovega kombija.Kako je Tržič ostal brez snega.

Vitalne legende KUD-a Podljubelj. 

V sodelovanju s portalom www.trzic.net smo pripravili izbor utrinkov z dogajanja v našem mestu.

Foto: Dušan Podrekar Mirko Kunšič, Luka Rener, Gregor Podrekar
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22. Smučarski tek gospodarstvenikov, diplomatov in politikov, Pokljuka 2014
Nekaj  zanimivih utrinkov 
iz prireditve

Prava zimska poezija na Pokljuki.

Taktičen posvet, kateri krog odpeljati hitreje.

Otvoritev tekmovanja - dr. Jernej Pikalo, 
minister za izobraževanje, znanost in šport.

Organizator: Športno društvo STRELICA
Pripravil: mag. Klemen Grašič
Foto: Matej Slabe, Primož Kos in Lado Srečnik

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

Hostese so poskrbele za toplo okrepčilo.

Tudi veleposlanik Japonske je bil 
zelo navdušen.

Diplomat hrvaškega veleposla-
ništva po stopinjah Jakova Faka.

Užitek v teku na odlično priprav-
ljeni progi.

Učenec in učitelj po dolgoletnem 
srečanju.

Sproščeno druženje ob domačih jedeh.

Pokali za najhitrejše tekmovalce.

Najboljši gospodarstveniki.

Najlepše ali najhitrejše?

Borbeno na progi.

Udeleženci so pripravljeni na prevzem 
štartne številke.

utrinki našega mesta
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šolske novice

V enoti Križe je bilo 30. 1. 2014 še pose-
bej veselo, vendar tokrat ne podnevi, 
ampak takrat, ko so se drugi odpravili k 
počitku ... 
Najstarejši otroci so se odločili, da 
bodo noč preživeli v vrtcu. Polni novih 
pričakovanj smo se ob 17. uri dobili na 
igrišču, kjer smo najprej imeli nočno san-
kanje. Utrujeni od igre in lačni smo si v 
igralnici spekli palačinke in se pogreli z 
vročim čajem. Sledila je modna revija, 
kjer so otroci ponosno pokazali svoje 
pižame, nato pa se je začela zabava v 

Vrtec Tržič je v sklopu projekta World 
in classroom prišel v kontakt s študentko 
Yaru Zhao, ki prihaja s Kitajske. Dogo-
vorili smo se za obisk in v sredini januarja 
2014 je enoto Križe obiskala simpatična 
Yaru. Predstavila se je kot Sisi in se z 
navdušenjem vključila v dopoldansko 
dogajanje. Obiskala je otroke iz vseh od-
delkov, se jim pridružila pri dejavnostih in 
jim zapela pesem v kitajščini. Otroci so jo 
lepo sprejeli, se ji predstavili in ji pokaza-
li, kako poteka življenje v naši enoti. Sku-
paj so se igrali, risali, ustvarjali, za konec 
pa ji je vsak oddelek poklonil darilce za 

V petek, 7. februarja, je v Vrtcu Tržič, v 
enoti Palček, završalo. Gospod v plašču, 
s kravato in črnim cilindrom na glavi je 
prišel! Vzgojitelj Matija! Pa saj navadno  
ne nosi kravate in cilindra, kaj pa je zdaj 
to? Otroci so se zbrali v telovadnici in 
skupaj z vzgojiteljico Miro ugotovili, da 
je pred nami zelo poseben dan, slovenski 
kulturni praznik, ki ga praznujemo ob ob-
letnici smrti pesnika Franceta Prešerna. In 
prav Prešeren je nosil plašč in tak cilinder! 
Vzgojitelj Matija je s pesmijo Povodni 
mož ob ilustracijah otroke doživeto popel-
jal v Ljubljano, na ples, kjer je Uršika zala 
spoznala nekoga, ki bil ji je kos. Otroci so 
ga poslušali z odprtimi usti, nato pa pozo-
bali vsak svojo suho figo, ki jih je razdelil 
Matija – Prešeren, preden se je odpravil še 
na obisk v druge enote vrtca. Na prireditev 
je prišel tudi harmonikar Miloš Primožič 
in s pevko Kristino sta dodala kulturnemu 
programu dve glasbeni točki. 

7. februarja je v daljni Rusiji v mestu 
Soči bila otvoritev zimskih olimpijskih 
iger. Vprašali smo se, zakaj jih ne bi imeli 
tudi v našem vrtcu? Otroci so bili preko 
različnih medijev s pričetkom iger že 
seznanjeni. Takoj so bili za akcijo. 
V telovadnici enote Deteljica smo pri-
pravili slovesno otvoritev olimpijskih 
iger. Strokovne delavke smo zapele slov-
ensko himno, otroci pa so počasi, slovesno 
prinesli olimpijsko zastavo s petimi krogi.
Preko računalniške projekcije na platno, 
smo si v živo ogledali prihod športnikov 
z olimpijsko baklo in prižig ognja. Žareče 
oči otrok in slovesna tišina med otroki 
nas je prevzela. Po ogledu projekcije smo 
simbolično prižgali olimpijski ogenj tudi 
v naši telovadnici. Zdaj pa na delo. Dogo-
vorili smo se, da otroci glede na svojo 
starost in sposobnost spoznavajo različne 
zimske športe in športnike. Spoznali so 
rekvizite, opremo, način gibanja in pa 
športna pravila.

Pižama žur
v enoti Križe

Obisk študentke iz Kitajske

Najmlajši v duhu 
slovenskega  
kulturnega praznika

Žar olimpijskih iger
je odseval tudi
v enoti Deteljica

Tjaša Wolf Mandič

Tjaša Wolf Mandič

Kristina Lindav, foto: Tatjana Blaži Mojca Ručigaj, Milena Hostnik

Pogovarjali smo se o športnem obnašanju, 
navijanju ter izdelali  različne športne in 
navijaške rekvizite. Dobro smo trenirali 
in se pripravljali na dan, ko bomo nas-
topili na naših igrah. Oboroženi z dobro 
voljo, navijaškimi rekviziti in športno 
razpoloženi smo se zbrali v telovadnici.
Pomerili smo se v različnih zimskih dis-
ciplinah (smučanju, sankanju, drsanju, 
skokih, biatlonu,…). Zagrizeno smo tek-
movali, športno navijali in ob tem zelo 
uživali. Ves čas iger smo spremljali tudi 
uspehe naših športnikov v Sočiju. Srčno 
smo navijali zanje in se veselili uspehov 
in medalj. Športno prevzete nas je družil 
moto olimpijskih iger: » VAŽNO JE 
SODELOVATI IN NE ZMAGATI!« Zato 
smo vsi udeleženci- športniki olimpijskih 
iger enote deteljica prejeli ročno izdelane 
medalje, kot zasluženo nagrado. 
Hura, olimpijske igre enote Deteljica so v 
celoti uspele! 

spomin. Njen obisk bo otrokom ostal v 
spominu kot edinstvena izkušnja z osebo 
druge narodnosti in rase, izkušnja z nez-
nanim in drugačnim, ki krepi zavedanje o 
svetu, povezanosti oz. globalizaciji. 

pižamah, zaradi katere so se otroci zbrali v 
vrtcu. Vsak otrok je za nagrado prejel tudi 
medaljo za pogum. Za konec pa še težko 
pričakovani risani film, ki smo si ga ogle-
dali kar v Mini kinu na hodniku. Ob 23.30 
so otroci utrujeni popadali po ležalnikih in 
počasi utonili v spanec. Ob 6. uri pa smo 
bili budni že vsi. Vsi smo postali bogatejši 
za novo izkušnjo in komaj čakamo, da jo 
ponovimo.
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športne novice

Dve tekmi, dve medalji. Žan Košir je 
tržiški junak. Na ZOI v Sočiju je v pa-
ralelnem veleslalomu najprej osvojil 
bronasto olimpijsko medaljo. Po tekmi 
je dejal, da si v slalomu želi še višje in 
željo je tudi uresničil. V paralelnem sla-
lomu se je brez težav uvrstil v veliki fi-
nale, kjer je za pičlih 11 stotink zaostal za 
nepremagljivim Vicom Wildom. 

Že pred odhodom v Soči je Žan dejal, da 
je sposoben osvojiti kolajno, bal se je le, 
da bi ga pri doseganju cilja premagala 

V Tržiču smo 21. 1. 2014 migali v hip hop 
ritmih. Ta dan so se namreč odvijali tako 
imenovani hip hop in bboying battli v sk-
lopu dogodka Rece$$ battle vol. 1, ki so ga 
organizirali Timotej Koren, Nejc Osovni-
kar ter Jure Markič s finančno pomočjo 
Plesnega kluba Tržič. Začeli smo zgodaj 
zjutraj s plesnimi delavnicami Romana 
Ureka in Alexa Tescha iz Avstrije, ki sta 
predajala znanje v stilih hiphopa, bboying 
delavnice pa sta prevzela Jure Perko in 
Vid Vidmar. Na tekmovalni del dogodka 
se je prijavilo okrog 80 plesalcev, med ka-
terimi je bilo kar nekaj gostov iz sosednje 
Avstrije ter Hrvaške. Vsi obiskovalci so 
bili navdušeni nad energijo, odziv je bil 
zelo pozitiven, kar je pripomoglo k naši 
odločitvi, da bomo dogodek ponavljali na 
pol leta.
Torej zamigajte z nami na naslednjem 
Hiphop in Bboying battle v sklopu dogod-
ka Rece$$ battle vol. 1 v Tržiču!

8. in. 9. februarja 2014 je potekalo tekmo-
vanje v MTP plesih, kjer sta sodelovala 
tudi dva predstavnika Plesnega kluba 
Tržič, drugi se iz objektivnih razlogov 
tokrat tekmovanja niso udeležili.

Člana PK Tržič Marko Stegnar in Anže 
Glavič sta dosegla dobre uvrstitve in si-
cer Marko Stegnar zelo dobro 14. mesto, 
Anže Glavič pa solidno 20 mesto (break 
dance, mladinci solo).

Marko Stegnar je tekmoval tudi v hip 
hop skupini (solo mladinci) in z zelo do-
bro predstavo osvojil odlično 7. mesto v 
tej kategoriji. Marko poleg break dance-
a zelo kratek čas trenira tudi hip hop in 
na svoji prvi tovrstni preizkušnji je z 
odličnim plesom res navdušil.

Čestitke plesalcem in trenerjem.

Tudi vi ste lahko del dogajanj v vrstah 
PK Tržič, če si to želite, nas kontaktiraj-
te na telefon 040 635 710 ali na plesni.

Prva…in druga  
olimpijska medalja  
za tržiške športnike 

Rece$$ battle vol. 1
v Tržiču

Plesalci  plesnega kluba Tržič uspešni
na tekmovanju v MTP plesih

Saša Pivk Avsec in Petra Hladnik

Jure Markič, foto: arhiv PK Tržič

Marta Markič, foto: arhiv PK Tržič

previsoka pričakovanja. V letošnji sezoni 
je že večkrat stal na stopničkah za zma-
govalce, veliki kristalni globus pa izgubil 
tik pred koncem tekmovalnega leta. Olim-
pijski medalji sta nagradi za dolgoletno 
uspešno in predano delo. 

Čestitkam, ki dežujejo z vseh strani, se 
pridružuje tudi župan, mag. Borut Sajovic: 
„Žanu iskreno čestitam v svojem in imenu 
vseh občank in občanov Občine Tržič. Gre 
za izjemen uspeh našega športnika, vse 
čestitke tudi njegovi družini in klubu Za-
kon, ki ga bodrijo iz dneva v dan in mu 
stojijo ob strani. Olimpijski medalji sta 
veliki nagradi vsem tržiškim olimpijcem 
vseh časov. Žan je tako izboljšal dosedanji 
največji uspeh tržiških olimpijcev, četrto 
mesto Bojana Križaja iz leta 1980, ki ga 

je osvojil na OI v Lake Placidu. Nena- 
zadnje sta Žanovi kolajni dokaz, da s tr-
dim delom, voljo in samozavestjo, pridejo 
tudi uspehi.“ 

Srebrnemu in bronastemu olimpijcu Žanu 
Koširju smo ob prihodu z OI v Tržiču pri-
pravili sprejem, kakršnega si ga nosilec 
olimpijske medalje tudi zasluži. 

klub.trzic@gmail.com, čaka vas družba 
odličnih plesalcev in trenerjev hip hop-
a, break dance-a, rock and roll-a, plesov 
za najmlajše od 3. leta dalje, pop mix 
skupina, rock and roll dekliška formacija 
in druge ponudbe za plesno rekreacijo ter 
jogo za odrasle.

Dvig slovenske zastave v čast Žanu Koširju.
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športne novice

NK Tržič 2012 je bil v nedeljo, 9. febru-
arja 2014, organizator 2. odprtega turnirja 
v dvoranskem malem nogometu za pokal 
občine Tržič. Tako kot lani se je turnirja 
udeležilo 17 ekip, zmagovalci letošnjega 

Razglasitev Junakov preteklega leta je 
vedno nekaj vznemirljivega, nekaj, kar 
se pravzaprav ponavlja že 22 let, pa ven-
dar privlači znova in znova stare in nove 
obiskovalce.
Junaki 2013 so bili vsi tisti, ki so se na 
Kriško goro povzpeli najmanj 52-krat in 
to tudi vestno vpisali v vpisno knjigo. Le-
tos jih je bilo 144, od tega 50 žensk, med 
njimi tudi trije otroci. Skupaj so se na 
Kriško goro povzpeli 13.809-krat in pre-
hodili nekaj manj kot 100.000 km. V 22 
letih je normo opravilo 946 pohodnikov, 
ki so tako opravili 221.619 vzponov.
Vsa leta veljajo enaka pravila, najmanj en-

Peter Kelder je leta 1939 v ZDA izdal is-
toimensko knjigo, v kateri opisuje telesne 
vaje (obrede) tibetanskih menihov s pom-
lajevalnim učinkom. V njej opisuje, kako 
se je bledikavi starec s palico prelevil v 
pokončnega moža temnih gostih las. Star 
73 let je bil videti polovico mlajši! Od 
takrat so tibetanske vaje navdušile že mili-
jone ljudi po vsem svetu, tudi pri nas.

Da bi se z vadbo tibetanskih vaj nade-
jali tako korenitih sprememb, je verjetno 
preveč optimistično pričakovati, zagotovo 
pa se boste počutili mlajše in tako boste 
tudi videti. Ljudje navajajo mnoge koristi: 
več življenjske energije, vzdržljivosti, 
umirjenosti in manj stresa; večjo jas-

Zmaga velenjske 
ekipe na tržiškem 
malonogometnem 
turnirju

Junaki 2013

Že poznate vrelec 
mladosti?

Pavel Škrjanec

Ivana Valjavec

Helena Žitnik, foto: file shutterstock_77067907

tržiškega turnirja pa so bili igralci velenj-
ske ekipe Gostilna Polna Skleda pred tol-
minsko ekipo Prva vrsta.net in ljubljansko 
Sočo opremo.

Predstave prvoligaških igralcev tržiških 
gledalcev niso razočarale. Na turnirju so 
kvaliteten nastop prikazale tudi nekatere 
tržiške ekipe, predvsem Trenerji NK Tržič 
2012&co. (zmagovalci lanskega turnirja), 
ki so bili četrtfinalisti in ekipa THM, ki je 
v težki predtekmovalni skupini nesrečno 
izpadla iz nadaljnega tekmovanja. Za obe 
najboljši tržiški ekipi je bila usodna zma-
govalna ekipa iz Velenja.

krat tedensko do koče, zaželena je nošnja 
polen, zahtevana pa dobra volja in lepo 
obnašanje. Dobra volja pride kar sama od 
sebe, saj ko se človek nadiha svežega gor-
skega zraka, res ni več prostora za slabo 
voljo.
Lanski absolutni zmagovalec je De-
jan Vukotić s 352 vzponi, sledita mu 
Dragoljub Babić s 336 vzponi in Pavel 
Umnik s 320 vzponi, med ženskami je bila 
najbolj prizadevna Mladenka Lorenčič s 
306 vzponi, sledi Mirjana Žabkar s 250 
vzponi in Maja Pegan s 173 vzponi, med 
otroki pa je absolutna zmagovalka Sara 
Jazbec s 81 vzponi, sledi komaj osemletni 
David Boncelj s 40 vzponi in Niko Gros s 
28 vzponi.
Vsem čestitamo za vztrajnost in pogum, 
kajti vremenske prilike so vsak dan 
drugačne, enkrat bolj, drugič manj težavne 

nosti misli, boljši spomin, koncentracijo 
in notranji mir; dvig splošnega zdravja 
in izboljšanja bolezenskih stanj, kot so 
nespečnost, slaba prebava in izločanje, 
tesnoba …

Kaj torej so tibetanske vaje in v čem je 
njihova skrivnost? So jogijski sistem petih 
različnih kombinacij telesnih položajev v 
gibanju. Gradijo veliko skladišče energije 
za vaše vsakodnevno delovanje. Vsakič, 
ko jih izvajate, uravnavate pretok energij 
v telesu ter delovanje žlez in hormonov. 
Krepite telo, ga razstrupljate in harmo-
nizirate. Celotno telo postane prožnejše, 
močnejše, stabilnejše.

Tibetanske vaje so preproste in se jih 
lahko nauči vsak. Vadimo jih redno 
vsak dan, v točno določenem zaporedju 
in številu ponovitev. Če izvajate polno 
število ponovitev (21), potrebujete le 
okrog 20 minut časa. Izvajate jih lahko 
kjerkoli, kjer imate za dolžino telesa pros-
tora. Kljub enostavnosti pa je pomembno, 

Zahvala za kvalitetno izvedbo turnirja gre 
vsem udeleženim ekipam, organizacij-
skemu odboru turnirja pri NK Tržič 2012, 
sodnikom ter Občini Tržič in podjetju 
Bios d.o.o. Tržič.

V tržiški športni dvorani pa se pričenja 
tudi 2. del zimske lige v dvoranskem 
malem nogometu NK Tržič 2012 z 
zaključkom v nedeljo, 16. marca 2014, 
ko bomo v Tržiču dobili tudi novega pr-
vaka za letošnjo sezono. Več o tem in o 
pomladanskih aktivnostih pa v naslednji 
številki Tržičana.

in vsak vzpon šteje. Tudi letos je bilo 
vreme na dan podelitve priznanj nenavad-
no, dež in žled, predlani je bil peklenski 
mraz, lani pa tudi dež in to na svečnico. 

da vaje izvajamo pravilno in varno, saj 
redna vsakodnevna vadba z veliko pono-
vitvami ob nepravilnem izvajanju lahko 
vodi v okvare in poškodbe. Za optimalne 
učinek je pomembno, da se naučite pravil-
nega dihanja, poravnave telesa, kontrole 
gibov in varovanja hrbtenice in sklepov. 
Tečaj, na katerem se boste naučili tibetan-
skih vaj, bo 29. marca tudi v Tržiču (več v 
koledarju prireditev, na www.promovita.
net ali 051 665 311).

Absolutni zmagovalec Dejan Vukotić
s 352 vzponi.
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V tokratni številki Tržičana se predstavlja 
podjetje KARA d.o.o. iz Tržiča.

Začetki segajo v leto 1992, ko sta podjetje 
KARA d.o.o. ustanovila dva družbenika. 
Ime je nastalo iz začetnih črk priimkov 
obeh lastnikov. Od leta 2000 pa obstajamo 
kot družinsko podjetje s 7 zaposlenimi. 
Tiskarna Kara se nahaja v industrijskem 
delu Tržiča, za trgovino Spar.

Naša glavna dejavnost so tiskarske 
storitve, vse od fotografije in oblikovanja 
do same izvedbe tiska raznovrstnih tisko-
vin: vizitk, letakov, plakatov, zgibank, 
koledarjev, prospektov, diplomskih nalog, 
vabil, vstopnic, dopisov, čestitk ... Naša 
druga dejavnost je prodaja gumeno-
tehničnih izdelkov, in sicer profilov, 
tehničnih plošč, pogonskih elementov, 
pnevmatik, fleksibilnih cevi ter ostalih 
tehničnih artiklov po naročilu.

V podjetju KARA d.o.o. smo kot edini 
v Sloveniji izredno ponosni na našo 
najnovejšo tiskarsko posodobitev na 

področju digitalnega tiska. Digitalni tis-
karski stroj XEIKON, ki na osnovi prin-
cipa tiskanja iz role v polo v enem pre-
hodu obojestransko z najvišjo stopnjo 
natančnosti odtisne štiribarvno tiskovino. 
Naš novi XEIKON lahko praktično odgo-
vori na vse najzahtevnejše potrebe tržišča. 
Stroj omogoča tiskanje popolnoma per-
sonaliziranih poslov, katalogov manjših 
količin, plakatov B2 ali večjih (omejena 
je le širina role, dolžina pa je lahko ne-
omejena). XEIKON je edini digitalni tis-
karski stroj tega formata v Sloveniji in je 
pravzaprav pripravljen za tisk večjega vo-
lumna posameznih poslov. Omogoča tisk 
na material od 60 do 250 g. Tiska se lahko 
na papir, poliester, tapetniški papir ter dru-
ge sintetične materiale. Kljub temu, da nas 
v Tržiču mnogi ne poznajo, dobro sodelu-
jemo z lokalnimi podjetji. Naši kupci so 
zadovoljni in radi povprašujejo po naših 
izdelkih, saj strankam ponujamo več kot 
samo tisk in oblikovanje.

Mnogo tiskarjev brez ponudbe digital-
nega tiska ne bi preživelo krize. Ponosni 

Uspešno tržiško podjetje – Kara d.o.o.

gospodarstvo, kmetijstvo

Luka Kalan

smo, da lahko z moderno tehnologijo in 
hitrim odzivnim časom dosegamo kako-
vost. Danes ni dovolj, da kot tiskar samo 
tiskaš. Tiskar mora zaznati kupčev prob-
lem in mu ponuditi rešitev. Rezultat je za-
dovoljen in zvest naročnik, ki nam zaupa 
na daljši rok.

Še naprej bomo temeljili na kakovosti in 
hitrem odzivnem času. Vsekakor bomo 
spremljali razvoj trga in sledili spremem-
bam. Letošnja novost je, da smo na naši 
spletni strani www.kara.si odprli e-tiskar-
no, kjer kupci izdelke že lahko naročajo. 
Seveda nas lahko tudi pokličejo ali samo 
pošljejo povpraševanje (04/28-15-210, 
info@kara.si). Lahko nas tudi obiščejo, saj 
jih prijazen kolektiv z veseljem pričakuje.

Pokojninsko dobo za delo na kmetiji, 
vključno z delom na družbenem ali na 
zadružnem posestvu, do leta 1984 lahko 
uveljavite brez plačila dodatnih prispev-
kov:
- kot lastnik, solastnik ali zakupnik kmetij- 
skih zemljišč ali njihov zakonec ter kot 
uživalec kmetijskega zemljišča. V tem 
primerih lahko uveljavite pokojninsko 
dobo od 1. 1. 1972 do 31. 12. 1983;
- kot delavec na zasebnem, družbenem 
ali zadružnem kmetijskem posestvu od 
1. 1. 1958, če je bilo delo stalno (vsakod-
nevno) in se je opravljalo po navodilih in 
pod nadzorom delodajalca – gospodarja 
ter je bilo plačano. Za plačilo se šteje tudi 
plačilo v naravi (stanovanje, hrana, ...) in 
tudi v primeru, če je bilo plačilo v pretežni 
meri v naravi.

Za kmetijskega delavca se šteje oseba, ki je 
opravljala dela, ki so v neposredni zvezi s 
kmetijsko proizvodnjo na kmetijskem pos-
estvu, npr.: dela v poljedelstvu, živinoreji, 
perutninarstvu, sadjarstvu, čebelarstvu, 
zelenjadarstvu, vinogradništvu …

Zopet je prišel čas, ko lahko vsi, ki se uk-
varjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo 
v lasti ali najemu kmetijska zemljišča ter 
so vpisani v Register kmetijskih gospo-
darstev pri Ministrstvu za kmetijstvo in 
okolje, vložijo zahtevke za subvencije za 
leto 2014. Vlaganje zahtevkov (zbirnih 
vlog) bo potekalo po ustaljenem postop-
ku v času od 26. februarja do vključno 6. 
maja. Po tem datumu začne teči zamudni 
rok, ki se konča z 2. junijem. V zamud-
nem  roku se vam za vsak delovni dan 
zamude izplačila znižajo za 1%. Kakšnih 
posebnih novosti v letošnjem letu ni. Le 
te bodo občutnejše v naslednjem letu, 
po sprejemu novega Programa razvoja 
podeželja za obdobje 2015 - 2020.

Izpolnjevanje vlog bo možno le preko 
informacijskega sistema »E poslovan-

Pokojninska doba za 
delo na kmetiji

Subvencije v
kmetijstvu v letu 2014

Jožef Jandl

Matjaž Meglič

je«. Vlogo lahko izpolnite sami ali za 
to pooblastite kmetijskega svetovalca. 
V primeru, da pooblastite kmetijskega 
svetovalca, plačate stroške vnosa v višini 
15,70 € za vsakih začetih trideset minut 
vnosa, kar praktično pomeni, da bo vnos 
v večini primerov stal toliko kot lansko 
leto, to je 31,40 €, saj v pol ure praktično 
ni mogoče izpeljati vsega protokola 
vnosa. Seveda je objava cene za pol ure 
malo manipulativna, sliši se manj, plača 
pa enako. Pa naj bo. Še vedno velja, da 
če na izpolnjevanje vloge pride kdo drug, 
pooblaščenec, mora s seboj prinesti dva 
izvoda pooblastila, sicer vloge ne bo 
mogoče izpolniti. Pooblastila se lahko 
dobijo na internetnih straneh MKO in 
ARSKTRP ter pri kmetijski svetovalni 
službi. Vse vloge se oddajajo elektron-
sko, razen obrazcev B1, F, G, pri katerih 
je potreben podpis obeh strank in se jih 
naknadno pošlje po navadni pošti na 
Agencijo. Ena izmed novosti je tudi, da 
boste letos vsi, ki ste vključeni v različne 
KOP ukrepe, že ob oddaji vloge pod-
pisali ustrezne izjave o tem, ali imate na 
kmetiji narejene gnojilne načrte in oprav-
ljene zahtevane analize.

Od 26. februarja do 6. maja imate čas, 
da pokličete na tel. 04 59 55 800, se pri-
javite na izpolnjevanje vloge in izkoris-
tite priložnost, ki vam jo ponuja država.

Obrazec za brezplačno preveritev pogojev 
za priznanje pokojninske dobe najdete na 
spletni strani društva: www.drustvo-po-
moc-upokojitev.lrf–pomurje.si.
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Kam na ta deževen dan? Le kam? Tja, 
kamor je organiziran izlet, v Čičarijo na 
meji s Hrvaško, med mejnima prehodoma 
Sočerga in Starod.
Avtobus nas pelje do Kozine, potem pa 
proti mejnemu prehodu Starod, kjer v vasi 
Obrov zavijemo desno proti hribom.
Na začetku poti so nas počakali lokalni 
vodniki, člani PD Križna gora, s predse-
dnikom Duškom na čelu. Duško je res 
izjemno dober človek, vedno priprav-

S skupino Lesk smo 13. februarja 2014 
organizirali popoldansko ekskurzijo v 
Etnografski muzej v Ljubljano. Najprej 
smo si ogledali razstavo Vrata, prostorski 
in simbolni prehodi življenja. Po ogledu 
te izvrstne razstave, ki je vredna ogleda, 
smo si v upravni stavbi muzeja ogledale 
še projekcijo filma »Tak ti je tu blu«. Šlo 
je za dokumentarno-igrani film, ki so ga 
posneli Kapelčani. V filmu smo videli 

Razsušica v Čičariji 
(1083 m) 

Tak ti je tu blu

Ivana Valjavec

Melanija Primožič 

po domovini in v svet

se počasi razvija popotniško kolesarski 
turizem. Vasice obdajajo mistični kraški 
gozdovi, z mnogo grmovja in skal.
Res, da je deževalo, da je pihal veter in je 
bilo polomljenih nekaj dežnikov, vzdušje 
pa je bilo neverjetno razigrano. Saj, kako 
tudi ne, bilo nas je 50. In prav vsi smo 
zaljubljeni v življenje.

Ker vremenski pogoji res niso bili 
najboljši, smo pot nekoliko skrajšali, 
Mala in Velika Plešivica bosta počakali do 
naslednjič.

Doživeli smo vse, kar je v kraškem svetu 
treba doživeti in občutiti, to je kamen, 
burjo, vino in pršut. Bil je čudovit dan, ve-
selim se naslednjega srečanja z vami!

ljen pomagati in nas pogostiti z vinom 
iz domačega vinograda nad Vipavsko 
dolino.
Vasica Golac in Zagrad sta manj kot de-
set kilometrov oddaljeni od glavne ceste, 
pa vendar se vidi, kako so prebivalci po 
vojni zapuščali domača ognjišča. To je 
bilo takrat, ko je bilo moderno živeti v 
mestu, ko na vasi ni bilo infrastrukture in 
ko je bilo moderno biti delavec v tovarni. 
Danes se nekateri vračajo in obnavljajo 
stare hiše, novih skoraj ni. Je pa v vasi ob-
novljena turistična kmetija, kjer se lahko 
tudi prespi, simpatična domača hči, ki 
je še osnovnošolka, pa z veseljem streže 
gostom.
Skozi vas danes peljeta markirana planin-
ska transverzala in kolesarska pot in tako 

stare šege in nekdanji način življenja v 
Kapeli. Ustvariti tako kvaliteten film brez 
vsakega finančnega vložka je bil velik 
podvig. Vanj je bilo vloženih nešteto ur 
prostovoljnega dela. Tako režiserka kot 
igralci so bili vsi domačini, ki so odlično 
odigrali svoje vloge. Kot nam je pove-
dala režiserka filma, je bil edini pogoj pri 
izbiranju igralcev, da niso bile konfliktne 
osebe. V filmu je nastopalo več kot de-
vetdeset igralcev, ki so dokazali, da se da 
narediti kvaliteten film tudi brez denarja, 
če obstajata volja in pripravljenost za 
sodelovanje. Film je prikazoval kapelsko 
svatbo, v kateri smo spoznali različne 
oblike kapelske kulturne dediščine. 

V manjši obliki so nam Kapelčani po 
končani projekciji filma pripravili svatbo 
kar v dvorani, s pogostitvijo z njihovimi 
lokalnimi dobrotami.
Ob filmu so nas ganili povezanost in 
združevanje krajanov med seboj ter 
medgeneracijsko sožitje, ki so ga s filma 
prenesli tudi v vsakdanje življenje, vsaj 
tako so nam povedali. Upamo, da si bomo 
film v prihodnosti lahko ogledali tudi v 
Lešah, pred tem pa se bomo odpravili še 
k njim na obisk.
Naša želja je, da bi morda v prihodnosti v Lešah 
prišlo do podobnega dokumentarno-igra- 
nega filma o vleki bremena, ki je ena izmed 
pomembnih oblik kulturne dediščine vasi.
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Župan Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič na podlagi tretjega in četrtega odstavka 8. člena Odloka o občinskih 
taksah v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 28/07 in 110/08), izdajam naslednji

Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Tržič za leto 2014

1. Vrednost točke za odmero občinske takse na območju občine Tržič za leto 2014 znaša 0,34 EUR.«

2. Sklep prične veljati z objavo v občinskem glasilu Tržičan.

O b r a z l o ž i t e v

V Uradnem listu RS, št 28/07 in 110/08 je bil objavljen Odlok občinskih taksah v Občini Tržič. S tem odlokom je 
določena obveznost plačevanja občinskih taks v Občini Tržič, in sicer za uporabo javnih površin za prirejanje razstav 
in zabavnih prireditev, oglaševanje na javnih mestih, parkiranje na javnih površinah in za uporabo javnega prostora 
za kampiranje. Na podlagi 8. člena omenjenega odloka je višina občinske takse opredeljena s številom točk v tarifah 
občinskih taks in se izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke za izračun 
občinske takse. Vrednost točke za obračun občinskih taks se usklajuje enkrat letno do konca meseca decembra za 
naslednje leto v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. 

Vrednost točke za leto 2013 je bila na podlagi sklepa župana Občine Tržič, št. 354-11-1/2013-42, z dne 29.01.2013, 
0,3398 EUR. Stopnja inflacije v obdobju od začetka januarja 2013 do konca decembra 2013 znaša 0,7%. Na tej osnovi 
vrednost točke za odmero občinske takse na območju občine Tržič za leto 2014 znaša 0,34 EUR. Sklep o izračunu 
vrednosti točke se v skladu s četrtim odstavkom 8. člena  objavi v občinskem glasilu, to je mesečnik Tržičan.

Številka zadeve: 35411-0002/2013-63

         Mag. Borut Sajovic,
         Župan Občine Tržič

O B V E S T I L O
 
Občina Tržič na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014 (Ur.l. RS 1/2013) obvešča, da bo v marcu na 
spletni strani občine http://www.trzic.si v rubriki »Javni razpisi in pozivi« objavljen Javni razpis za izbor javnih pri-
reditev in dogodkov, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Tržič. Prijava na javni razpis mora biti oddana izključno 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in se prav tako nahajajo na občinski spletni strani. 

                                                                                                                               Župan Občine Tržič
                                                                                                                              Mag. Borut Sajovic l.r.



marec 2014

vabila, obvestila, razpisi

24

Poletni tabor
Športna zveza Tržič in Ljudska univerza Tržič bosta tudi letos  

organizirali poletni tabor na morju, kjer se bodo otroci razgibali na 
svežem zraku in se naučili česa novega. Otroci se bodo igrali v  

naravnem okolju. Tabor je namenjen otrokom med 7. in 15. letom, 
potekal bo od 1. do 7. 7. 2014 in bo športno, likovno in plesno obarvan.

Prijavnico lahko dobite na Športni zvezi, Ljudski univerzi, v TPIC Tržič in 
na spletnih straneh www.sztrzic.si ter www.lu-trzic.si. Rok za prijavo je 

31. 3. 2014. Število mest je omejeno, zato bomo upoštevali  
vrstni red prijav.

V kolikor bo Športna zveza Tržič uspešna pri prijavi na razpisu  
Fundacije za šport, bo cena programa nižja.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na 
 tel.št. 051-354-064 (Biserka) ali 031-330-404 (Metka).

Vabljeni, da se nam pridružite tudi letos.
Biserka Drinovec in Metka Knific

OBVESTILO
Občina Tržič obvešča, da je na spletni strani Občine Tržič objavljen:

R A Z P I S
TEČAJA ZA TURISTIČNEGA/O VODNIKA/CO TURISTIČNEGA OBMOČJA OBČINE TRŽIČ

40-urni tečaj bo potekal od 24. do 29. marca 2014, preizkus strokovne usposobljenosti bo predvidoma 12. aprila 2014.

Na tečaj se lahko prijavijo kandidati/ke, ki imajo končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo in aktivno govorijo  
en tuji jezik na stopnji srednje strokovne izobrazbe, kar izkazujejo z ustreznimi dokazili. Od kandidatov/k se  

pričakuje široka razgledanost, komunikativnost, urejenost, prijaznost in sposobnost prilagajanja.

Cena tečaja je 80,00 € z DDV, stroški tečaja se poravnajo ob prijavi oz. najkasneje do 18. marca 2014.

Izpolnjeno prijavnico s pripisom Prijava na tečaj pošljite na naslov Občina Tržič, Turistično promocijski in informacijski 
center Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič ali po elektronski pošti na naslov: mateja.dolzan@trzic.si  

najkasneje do torka, 18. marca 2014.

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi tečaja v primeru, če se do prijavnega roka prijavi manj kot 6 udeležencev/k.

Več informacij na www.trzic.si/obvestila.

Čistilna akcija  
Ribiške družine Tržič

V soboto, 8. marca 2014, organi-
zira Ribiška družina Tržič čiščenje 
bregov Mošenika od Raven do 
Balosa ter Tržiške Bistrice od Ba-
losa do Retenj (Gostišče Smuk). 
K sodelovanju poleg članov RD 
Tržič vabi tudi ostale občane, ki 
jim ni vseeno za stanje naše vode. 
Za odvoz odpadkov bo poskrblje-
no, vreče bodo zagotovljene, za 
osebno zaščito pa naj udeleženci 
poskrbijo sami (škornji, rokavice).

Zbor udeležencev bo ob 8. uri na 
parkirišču BPT, akcija bo končana 
do 13. ure. V primeru slabega vre-
mena se akcija preloži na nasled-
njo soboto, 15. marca. Dodatne 
informacije dobite pri gospodar-
ju RD Tržič, Janezu Čadežu, na 
številki 041 636 646. 
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Prireditev s kulturnim programom bo v

~etrtek, 24. aprila 2014, ob 19. uri
v Kulturnem centru Tr`i~

Ve~er s tr`i{kimi
olimpijci
Naj {portnik Tr`i~a
za leto 2013

Ob~ina Tr`i~ in [portna zveza Tr`i~ vabita na prireditev

Vabimo vas na Ve~er s tr`i{kimi
olimpijci, ki so zastopali barve
Slovenije in Tr`i~a na zimskih
olimpijskih igrah v So~iju. 

Na prireditvi bomo podelili 
priznanja najobetavnej{im in 
najbolj{im {portnikom Tr`i~a 
za leto 2013.

trzican_naj_14_Layout 1  24.2.2014  17:16  Page 1
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Proste počitniške zmogljivosti
Sindikat podjetja Peko Tržič razpolaga s počitniškimi zmogljivostmi v Termah Čatež in v kampu Bi-
jela uvala v Poreču. Na voljo je še nekaj prostih tedenskih terminov v Termah Čatež, kjer stane 
dnevni najem od aprila do 15. junija in od 14. septembra 35,00 €, od 15. junija do 14. septembra pa 
45,00 €. V ceno je vštetih pet kopalnih kart, plačilo je možno tudi na obroke. Prav tako je še nekaj 
prostora v začetku junija ter septembra v prikolicah v kampu Bijela uvala POREČ, kjer stane dnevni 
najem 45,00 €. 

Več informacij dobite na tel. 031-792-664 (Brigita).

jumbo 400 x 300 en fletn vecer tisk

7. februar 2014 11:56:58
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Objavi fotko na naslovnici!

Med nami se skrivajo odlični fotografi. Dnevno 
ujamemo številne trenutke iz našega življenja 
in okolice. Katero od »res uspelih« fotografij 
lahko deliš tudi s someščani.

Uredniški odbor poziva vse, ki imate fotografi-
je na temo Tržiča (dogodki, narava, kulturna 
dediščina…), da nam jih pošljete na naslov  
urednistvo.trzican@gmail.com, v rubriki ZADE-
VA naj bo vpisano »za  naslovnico Tržičana«. Iz-
brane fotografije bomo objavili na naslovnicah 
naslednjih številk Tržičana.  

Fotografija mora biti pokončna, kakovost vsaj 5 
milijonov točk (5 mega pikslov) oz. 300 dpi in 
velikosti vsaj 5 MB. 

Objava fotografije ni honorirana, z oddajo foto-
grafije pa avtorji potrjujejo, da so lastniki avtor-
skih pravic in dovoljujejo njeno objavo na na-
slovnici glasila Tržičan. 

NAGRADNA IGRA
Nagradno vprašanje : Kdo v Tržiču je posrednik za Tušmobil? 

1. nagrada je paket Free2Go
2. nagrada je avtopolnilec micro USB
3. nagrada je brezžična miška

Dopisnico z odgovorom na nagradno vprašanje pošljite na naslov:
Uredništvo Tržičana, TPIC Tržič, Trg svobode 18 , 4290 Tržič ali 
po e-pošti na naslov informacije@trzic.si. 

Kot pooblaščeni posrednik mobilnega operaterja Tušmobil, 
znamo prisluhniti željam in zahtevam strank ter vedno naj-
demo najbolj optimalno rešitev pri sklenitvi naročniškega 
razmerja.

Strankam nudimo:
• sklepanje naročnin pri mobilnem operaterju Tušmobil d.o.o.;
• brezplačno svetovanje in pomoč   pri nakupu mobilnih aparatov;
• možnost predhodnega testiranja gsm in internet signala.

Zakaj prestopiti k Tušmobilu?
• Tušmobil je najhitreje rastoči mobilni operater v Sloveniji;
• zagotavlja kar 98,90 % pokritost prebivalstva z lastnim omrežjem;
• ponuja največ storitev za najmanj denarja.

COMP SISTEMI d.o.o., PE TRŽIČ, Spodnja Bistrica 3, Tržič
e-naslov:trzic@posrednik.tusmobil.si , tel.: 070 77 60 77 

Zaupanje več kot 270.000 uporabnikov Tušmobila je zgra-
jeno na vrhunskih storitvah in cenovno dostopni ponudbi. 

Nagrajenci  
1. številke Tržičana 

Nagrajenci 1. številke Tržičana, ki jih za pravilne odgo-
vore (polno ime holandskega slikarja, ki se omenja na 
spletni strani www.narisan.si je Rembrandt Harmens-
zoon van Rijn) nagrajuje Matevž Urbančnik so:

1. nagrada (portret 40 x50, dve osebi)  
 Alojz Rozman, Preska, Tržič

2.  nagrada (portret A3, ena oseba)  
 Marija Zupan, Lom pod Storžičem, Tržič 

3.  nagrada (portret A4, ena oseba)  
 Mojca Zupan, Zelenica, Tržič

Vsem nagrajencem iskrene čestitke, o nagradi in možnosti 
prevzema boste obveščeni tudi po pošti.
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ob 18. uri v Glasbeni šoli Tržič 
PUSTNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE; Glasbena šola Tržič

torek, 4. 3. do srede, 5. 3. 
od 16. do 18. ure na društvenem poligonu na Čegelšah 
VPIS PSOV V SPOMLADANSKE PROGRAME; Kinološko društvo Storžič

sreda, 5. 3. 
od 16. do 18. ure v vrtcu Deteljica 
VPIS V PLESNI TEČAJ ZA NAJMLAJŠE OD 3 – 5 LET; Plesni klub Tržič

ob 16.30 uri v Atriju Občine Tržič 
POHOD S PUSTOM; Loni Polona Brodar s.p. in Občina Tržič

ob 18. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič 
PREDAVANJE: DEJAVNIKI TVEGANJA; Zdravstveni dom Tržič

četrtek, 6. 3. 
ob 16. uri v Osnovni šoli Bistrica 
KUHARSKA DELAVNICA O ZDRAVI PREHRANI; Društvo diabetikov Tržič

od 17. do 18. ure v Paviljonu NOB 
VPIS V POP MIX SKUPINO OD 5. LETA DALJE; Plesni klub Tržič

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
PREDAVANJE ZA ZDRAVJE: DEMENCA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
 in Zdravstveni dom Tržič

četrtek, 6. 3. do torek, 1. 4.  
ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič 
OTVORITEV RAZSTAVE: LUČKA ŠPAROVEC; Tržiški muzej

petek, 7. 3.  
ob 17. uri v Paviljonu NOB 
VPIS V PLESNI TEČAJ ZA ODRASLE, JOGA, PRIPRAVE NA POROKO; Plesni klub Tržič

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
ZBIRANJE OB ANASTASIJI; Slovensko rodovno gibanje in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 8. 3. , iz Tržiča 
IZLET S PRAZNOVANJEM DNEVA ŽENA; Društvo upokojencev Tržič

od 8. do 13. ure na Trgu svobode 
TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p., Občina Tržič in Tržiški muzej

od 8. do 13. ure zbor na parkirišču BPT 
ČISTILNA AKCIJA RIBIŠKE DRUŽINE TRŽIČ; Ribiška družina Tržič 

ob 19. uri v Domu krajanov Podljubelj 
DOBRODELNI KONCERT »GLASBA ZA DUŠO«; KUD Podljubelj

ponedeljek, 10. 3. 
od 17. do 20. ure v Domu krajanov Lom pod Storžičem 
ZIMSKA LIGA V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO IN ZRAČNO PIŠTOLO;  
Športno društvo Lom pod Storžičem

ob 18. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič 
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstvena vzgoja ZD Tržič

od 18.15 do 20.15 ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
ABC RAČUNALNIŠTVO ZA ODRASLE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 11. 3. 
ob 16. uri v Kurnikovi hiši 
USTVARJALNA DELAVNICA: GREGORJEVO; Tržiški muzej, Turistično društvo Tržič, 
Osnova šola Križe

ob 17. 30 uri v Atriju Občine Tržič in na nabrežini Tržiške Bistrice  
GREGORJEVO »VUČ U VODO« SPREVOD IN SPUŠČANJE GREGORČKOV; TD Tržič, Občina 
Tržič in javni zavodi

od 18.15 do 20.15 ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
ABC RAČUNALNIŠTVO ZA ODRASLE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 12. 3. 
od 11. do 12. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič 
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

od 16. do 18. ure v vrtcu Deteljica 
VPIS V PLESNI TEČAJ ZA NAJMLAJŠE OD 3 – 5 LET; Plesni klub Tržič

koledar prireditev
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si in je  
objavljen tudi na spletni strani www.trzic.si/prireditve

MAREC, APRIL 2014
vsak ponedeljek ob 18.15 uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
DELAVNICA ZA ODRASLE: ODKRIVAMO LEPOTO ČIPKE; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

vsak torek od 20. do 21.30 ure v dvorani na Balosu 
ZAČETNI TEČAJ ORIENTALSKE PLESNE TEHNIKE; Iris Šober

vsak četrtek ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

vsak prvi torek v mesecu ob 16. uri v domu Petra Uzarja 
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič

vsak drugi torek ob 17. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič 
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Tržič

sobota, 1. 3. 
v jutranjih urah iz Tržiča 
PLANINSKI IZLET: 17. POHOD ČEZ BLEGOŠ NA LUBNIK; Planinsko društvo Tržič

ob 10. do 11. ure v Atriju Občine Tržič 
PREDAJA MESTNEGA KLJUČA KARNEVALSKEMU ŽUPANU;  
Loni Polona Brodar s.p. in Občina Tržič

ob 10. do 11. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV V TRŽIČU; Društvo diabetikov Tržič

ob 15. uri v Dvorani SŠD-Sokolnica 
MAŠKARADA ZA NAJMLAJŠE; Splošno športno društvo Tržič

ob 17. uri v Restavraciji Raj 
PUSTOVANJE DRUŠTVA INVALIDOV TRŽIČ; Društvo invalidov Tržič

ob 18. uri v Kulturnem domu Križe 
OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA KRIŽE; Planinsko društvo Križe

sobota, 1. 3. do nedelje, 2. 3., na Zelenici 
SNEŽNI PLAZOVI BREZ MEJA; Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

nedelja, 2. 3.   
od 8. do 15. ure v Dvorani tržiških olimpijcev 
ZIMSKA OBČINSKA LIGA V MALEM NOGOMETU-2. DEL; Nogometni klub Tržič 2012

ob 14.30 uri v starem mestnem jedru Tržič 
VELIKI PUSTNI KARNEVAL IN PUSTNO RAJANJE; Loni Polona Brodar s.p. in Občina Tržič

ponedeljek, 3. 3. 
od 17. do 20. ure v Domu krajanov Lom pod Storžičem 
ZIMSKA LIGA V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO IN ZRAČNO PIŠTOLO;  
Športno društvo Lom pod Storžičem

ob 18. uri v Osnovni šoli Križe 
PREDAVANJE GREGORJEVO - PRAZNIK LUČI ALI POKLON VODNIM BOŽANSTVOM; 
Turistično društvo Tržič, Tržiški muzej, Osnova šola Križe

torek, 4. 3. 
ob 14. uri v Paviljonu NOB 
VPIS V PLESNI TEČAJ HIP HOP, BREAK DANCE IN ROCK AND ROLL; Plesni klub Tržič

ob 18. do 19. ure v društveni pisarni 
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV V BISTRICI; Društvo diabetikov Tržič

TURISTIČNO 
PROMOCIJSKI IN
INFORMACIJSKI  
CENTER TRŽIČ
Trg svobode 18, 4290 TRŽIČ, tel.: 04 59 71 536
e-pošta: informacije@trzic.si 
spletni naslov: www.trzic.si
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ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
POTOPISNO PREDAVANJE: POPOTOVANJA S KAJAKOM; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 13. 3. 
ob 16. uri v Osnovni šoli Bistrica 
KUHARSKA DELAVNICA O ZDRAVI PREHRANI; Društvo diabetikov Tržič

od 17. do 18. ure v Paviljonu NOB 
VPIS V POP MIX SKUPINO OD 5. LETA DALJE; Plesni klub Tržič

od 18.15 do 20.15 ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
ABC RAČUNALNIŠTVO ZA ODRASLE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 14. 3.  
ob 10. uri v Restavraciji Raj 
REDNI LETNI ZBOR ČLANOV; Društvo invalidov Tržič

v Kulturnem domu Križe 
6. GLEDALIŠKI MARATON DOLFETA ANDERLETA - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN TRŽIČ; Javni sklad za kulturne dejavnosti,  
Območna izpostava Tržič

sobota, 15. 3.  
iz Tržiča 
PLANINSKI IZLET: PLANINSKI DOM NA KOFCAH; Planinsko društvo Tržič  
(Mladinski odsek)

iz Križev 
PLANINSKI IZLET: BUZET 7 SLAPOV; Planinsko društvo Križe

v Domu Krajanov Podljubelj 
ODPRTO PRVENSTVO PODLJUBELJA V ŠAHU; Miha Lindav

ob 19. uri v Dvorani tržiških olimpijcev 
AN FLET'N VEČER; Občina Tržič in Agencija Media butik

nedelja, 16. 3.  
od 8. do 15. ure v Dvorani tržiških olimpijcev 
ZIMSKA OBČINSKA LIGA V MALEM NOGOMETU 3. POKALNI TURNIR;  
Nogometni klub Tržič 2012

ob 18. uri v Domu krajanov Lom pod Storžičem 
PONOVITEV KOMEDIJE: MOLIERE »GEORGE DANDIN ALI PRETENTANI GOSPOD«;  
KD Kruh Križe

ponedeljek, 17. 3. 
ob 16. do 19. ure  
PREDAVANJE: NA KAJ MORAMO PAZITI OB NOVEM DAVKU NA NEPREMIČNINE;  
Ljudska univerza Tržič 

torek, 18. 3. 
ob 18. do 19. ure v društveni pisarni 
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV V BISTRICI; Društvo diabetikov Tržič

ob 19. uri  
ODPRTJE RAZSTAVE SMUČARSKE ZBIRKE; Tržiški muzej

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
PREDSTAVITEV KNJIGE: MALA PLESALKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 19. 3. 
od 16. do 18. ure v vrtcu Deteljica 
VPIS V PLESNI TEČAJ ZA NAJMLAJŠE OD 3 – 5 LET; Plesni klub Tržič

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
SREDINO PREDAVANJE: ZAMOLČANE ZDRAVILNE MOČI ZAČIMB;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 20. 3. 
ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

od 17. do 18. ure v Paviljonu NOB 
VPIS V POP MIX SKUPINO OD 5. LETA DALJE; Plesni klub Tržič

petek, 21. 3.  
ob 18. uri v Osnovni šoli Bistrica 
PONOVITEV KOMEDIJE: MOLIERE »GEORGE DANDIN ALI PRETENTANI GOSPOD«;  
KD Kruh Križe

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
POMLADANSKE BESEDARIJE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 22. 3.  
v jutranjih urah iz Tržiča 
POHOD OB MORJU;  Planinsko društvo Tržič

ob 19. uri v Domu krajanov Podljubelj 
PONOVITEV KOMEDIJE: MOLIERE »GEORGE DANDIN ALI PRETENTANI GOSPOD«;  
KD Kruh Križe

v Osnovni šoli Bistrica 
PRIREDITEV ZA MATERINSKI DAN - KOMEDIJA IN KULTURNI PROGRAM; KS Bistrica

nedelja, 23. 3. 
v dvorani Kulturnega centra Tržič 
POLKA JE UKAZANA 2014 - SREČANJE OTROŠKIH IN ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 
TRŽIČA; Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tržič

torek, 25. 3.  
USPOSABLJANJE ZA UPORABO MERILNIKA ACCU CHEK – MOBILE;  
Društvo diabetikov Tržič

sreda, 26. 3. 
od 11. do 12. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič 
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

od 16. do 18. ure v vrtcu Deteljica 
VPIS V PLESNI TEČAJ ZA NAJMLAJŠE OD 3 – 5 LET; Plesni klub Tržič

ob 18. uri v Glasbeni šoli Tržič 
KONCERT PRVOŠOLCEV OB MATERINSKEM DNEVU; Glasbena šola Tržič

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
SREDINO PREDAVANJE: KRUH IN NAMAZI; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
PREDSTAVITEV BILTENA ŠTEVILKA 6; Društvo diabetikov Tržič

četrtek, 27. 3. 
ob 10. uri v dvorani Kulturnega centra Tržič 
BALETNA PREDSTAVA »ŠTIRJE LETNI ČASI«; Osnovna šola Bistrica

od 17. do 18. ure v Paviljonu NOB 
VPIS V POP MIX SKUPINO OD 5. LETA DALJE; Plesni klub Tržič

sobota, 29. 3. 
od 16. do 20. ure v dvorani nad prodajalno Dona 
TIBETANSKE VAJE POMLAJEVANJA – TEČAJ; Promovita, izobraževanje in svetovanje, 
Helena Žitnik s.p.

ob 19. uri v Kulturnem domu Križe 
PESEM NAS ZDRUŽUJE: KONCERT SKUPINE PEVK LJUDSKIH PESMI; Zveza kulturnih 
organizacij Tržič

v Sokolnici 
VOLILNI OBČNI ZBOR; Planinsko društvo Tržič

TRŽIČ PLEŠE 2014;  
Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tržič

torek, 1. 4.  
ob 18. do 19. ure v društveni pisarni 
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV V BISTRICI; Društvo diabetikov Tržič

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
LITERARNI VEČER: 10 BRAT; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 2. 4.  
od 11. do 12. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič 
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 3. 4. do ponedeljka, 5. 5.  
ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič 
OTVORITEV RAZSTAVE: MAŠKA MAŠUKOVA; Tržiški muzej

petek, 4. 4.  
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
ZBIRANJE OB ANASTASIJI; Slovensko rodovno gibanje in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja



koledar prireditev

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 5. 4.  
v Tržiču 
8. TEK PO ULICAH TRŽIČA; Športna zveza Tržič

iz Tržiča 
PLANINSKI IZLET: UČKA; Planinsko društvo Tržič

Terme Snovik 
KOPALNI DAN: Društvo invalidov Tržič

ob 10. do 11. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV V TRŽIČU; Društvo diabetikov Tržič

nedelja, 6. 4. do nedelje, 13. 4.  
v Termah Rogaška Slatina 
OKREVANJE V ROGAŠKI SLATINI; Društvo diabetikov Tržič

torek, 8. 4.  
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
LITERARNI VEČER Z VSESTRANSKIM LJUDSKIM UMETNIKOM JANEZOM SLAPARJEM – 
TEMŠAKOM IZ LOMA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 9. 4.  
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
SREDINO PREDAVANJE: SAMOOSKRBNI EKOLOŠKI VRT; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 12. 4.  
iz Tržiča 
IZLET V RADENCE; Društvo upokojencev Tržič

od 8. do 13. ure na Trgu svobode 
TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p., Občina Tržič in Tržiški muzej

ponedeljek, 14. 4.  
v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič 
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstvena vzgoja ZD Tržič

od 18.15 do 20.15 ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
ABC RAČUNALNIŠTVO ZA ODRASLE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 15. 4.  
ob 18. do 19. ure v društveni pisarni 
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV V BISTRICI; Društvo diabetikov Tržič

od 18.15 do 20.15 ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
ABC RAČUNALNIŠTVO ZA ODRASLE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
LITERARNI VEČER: MINUTKA ZA SVETO PISMO; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 16. 4.  
ob 18. uri v prostorih OŠ Križe 
SPOMLADANSKI KONCERT: Javni sklad za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Tržič

od 18.15 do 20.15 ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
ABC RAČUNALNIŠTVO ZA ODRASLE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
PREDAVANJE ZA ZDRAVJE: DIABETES OD A DO Ž; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
in Zdravstveni dom Tržič

četrtek, 17. 4.  
ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 18. 4.  
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 19. 4.  
iz Tržiča 
PLANINSKI IZLET: KORITA MOSTNICE, KOČA NA VOJAH; Planinsko društvo Tržič  
(Mladinski odsek)

iz Križev 
PLANINSKI IZLET: KOJCA; Planinsko društvo Križe

ponedeljek, 21. 4.  
ob 10. uri v Križah 
21. GORSKI TEK POD KRIŠKO GORO ZA GORENJSKI POKAL IN MEMORIAL JANKA LIKARJA; 
Planinsko društvo Križe 

torek, 22. 4.  
iz Tržiča 
MEDDRUŠTVENI POHOD: DOVŽANOVA SOTESKA;  Društvo upokojencev Tržič

sreda, 23. 4.  
ob 18. uri v Glasbeni šoli Tržič 
JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE; Glasbena šola Tržič

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
POTOPISNI VEČER: JAPONSKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 24. 4.  
ob 19. uri v dvorani Kulturnega centra Tržič 
RAZGLASITEV NAJ ŠPORTNIKA TRŽIČA ZA LETO 2013; Športna zveza Tržič

petek, 25. 4.  
ob 18. uri v Paviljonu NOB 
OTVORITEV RAZSTAVE ZA ZLATO PALETO; Kulturno društvo tržiških umetnikov

sobota, 26.  4.  
iz Tržiča 
PLANINSKI IZLET: BAŠELJSKI VRH, MALI GRINTOVEC, SREDNJI VRH, CJANOVCA;  
Planinsko društvo Tržič

Ponedeljek, 28. 4. do srede, 30. 4.   
vsak dan od 10. do 12. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
POČITNIŠKA DELAVNICA ZA OTOKE: IGRARIJE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 30. 4.  
od 11. do 12. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič 
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

pred Gasilskim domom v Kovorju 
TABORNI OGENJ; PGD Kovor

Polana nad Križami 
KRESOVANJE 2014; PGD Križe 

marec 201430

 Vabi na vpis v spomladanske tečaje:

VZGOJA MLADIČA za pse mlajše od 4-ih mesecev

MALA ŠOLA za pse med 5. in 9. mesecem starosti

OSNOVNA ŠOLA za pse od 10. meseca dalje

RALLY OBEDIENCE za tiste, ki že nekaj znajo

Vpis bo potekal

v torek, 4. in sredo 
5. marca

od 16. do 18. ure

na društvenem

poligonu

na Čegelšah ali preko spleta 
na

www.kdstorzic.si

Vse podrobnosti so objavljene na naši spletni strani, za  dodatne 
informacije pokličite na 031 401 821.



tržičan   31

oglasi

Loka 80, Tržič, Tel.: 04 598 12 00

AVTO ŠIVIC
Pooblaščeni prodajalec in serviser

vozil Renault in Dacia

www.avto-sivic.si
• servis kombijev in avtodomov • klime - 

polnjenje in popravila • gume - prodaja, montaža, 
hramba • avtovleka non stop GSM: 041/946-673 • 
avtostekla • cenejši nadomestni deli MOTRIO • 

•  ročna avtopralnica • dodatna oprema • 

• avtokleparstvo • popravilo poškodb toče brez 
lakiranja • v sodelovanju s avtokleparstvom 

Markič, Podbrezje, GSM 041/697-409

Obvestilo
Člani kulturnega društva 

tržiških likovnikov 
obveščamo vse ljubiteljske 
slikarje, da bo 3. območna 
pregledna razstava 2014,  
ki jo organiziramo skupaj 
z JSKD iz Tržiča, v mesecu 

maju. Točen datum bo  
objavljen v naslednji številki 
Tržičana. Tehnika dela (olje 
in akril na platnu, akvarel, 

pastel, risba, grafika) in  
motiv nista določena.   

Oddate lahko največ dve deli.

Sodelujejo lahko vsi  
ljubiteljski slikarji iz občine 
Tržič ne glede na članstvo v 

društvu. 

Dodatne informacije dobite 
na telefonu 040 955 733 pri  

g. Francki Globočnik.  
Vabljeni k sodelovanju. Časa, 

da pripravite kaj lepega in 
novega je še dovolj. 

Hiperbarična kisikova komora je naprava, tlačna posoda zasnovana za dovajanje 100% medicin-
skega kisika, do 3,0 absolutne atmosfere pritiska. V tem je tudi razlika od ostalih mehkih komor v 

Sloveniji. Je edina enoprostorska trda komora, s katero lahko dosežemo 20 metrov globine. 

Hiperbarična kisikova terapija lajša in blaži vrsto zdravstvenih težav, učinkuje proti stresno, krepi 
imunski sistem, blagodejno vpliva na živčni sistem, zavira proces staranja celic, razstruplja telo, 
pri športnikih odpravlja utrujenost po napornih treningih, naredi mišice bolj prožne in priprav-
ljene na večje obremenitve, hitrejše celjenje in okrevanje po poškodbah. Naš zdravnik opravi 

obvezni pregled pacienta in odredi zdravljenje, terapije pa se izvajajo pod nadzorom medicinske 
sestre in/ali upravljalca komore.

Po nekaj mesečnem poizkusnem obratovanju imamo že nekaj pozitivnih rezultatov na področju 
športa, glavobolov, migren, ran in kronične utrujenosti.

Več o hiperbarični kisikovi terapiji lahko izveste na internetni strani: 
 http://membership.uhms.org/ ali pa nas kontaktirajte na telefonsko številko: 040750639  

oziroma na mail: hbot.jazbec@gmail.com.

HIPERBARIČNA KISIKOVA KOMORA  
V SEBENJAH PRI TRŽIČU

Tone Anton Jazbec s.p.

NOVO



na predvečer Gregorjevega, 
v torek 11. marca 2014

Turistično društvo Tržič, Občina Tržič, OŠ Križe, Tržiški muzej, 
ter ostali sodelujoči OŠ Tržič, OŠ Bistrica in VVO Tržič, 

vabijo na tradicionalno etnografsko prireditev »Vuč u vodo« - Gregorjevo.

Pridružite se nam v čim večjem številu.

TD Tržič  ∙  04 59 24 730  ∙  tdtrzic@siol.net  ∙  www.trzic.si  ∙  www.napovednik.com

 »Vuč u vodo«

Partnerji: Elektrolift d.o.o., Komunala Tržič d.o.o.  /  Foto: Studio Boutique, Srečko Kirn

Kurnikova hiša
Delavnice in razstava / Tržiški muzej in OŠ Križe

Atrij Občine Tržič
Zbiranje Gregorčkov / Program OŠ Križe

Sprevod Gregorčkov z lanternami

16.00

17.30

sledi


