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Pred vrati je dan kulture, Prešernov dan. 
Če bi véliki pesnik živel danes, bi napi-
sal: »ki hrepene dočakat' dan, ko Covid 
iz sveta bo pregnan«. Potrpežljivo čaka-
mo, da se to uresniči. V svojih »mehurč-
kih«. Omejeni smo na kvadraturo svojega 
doma. Omejitve pa dušijo. Tako ljubega 
kavča smo se počasi naveličali. Presedamo 

se s kavča na stol in nazaj. Nazaj si želimo starih navad, ker smo 
pozabili, da se vse spreminja.

Mladi so za spremembe, take na hitro, kar čez noč. Nimajo časa 
za potrpljenje.  Pubertetnik je prepričan, da bo mozolj na obrazu 
izginil šele na stara leta. Pouk na daljavo je »kul«. Pogrešajo pa 
prijatelje, sošolce, učiteljice in učitelje. Imajo pametne telefone in 
različne aplikacije, da lahko čvekajo ure in ure. A to ni to. Pogre-
šajo prešeren smeh, slučajne spotike, nežne dotike, spogledovanja. 
Pogrešajo šolo.

Želje po duhovni hrani pa ostajajo. Kako jih potešiti? Knjižnice so 
priprle svoja vrata, a knjige so med nami. Knjižničarji niso poza-
bili na najmlajše bralce in jim pripravljajo različne animacije na 
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daljavo. Galerije, gledališke, glas-
bene, filmske dvorane in muzeji so 
strogo zaprti. Tudi z masko, razku-
ženimi rokami in na varni razda-
lji je vstop prepovedan vsem, tudi 
zaposlenim, saj delajo od doma. 
Ampak kulturniki ne sedijo križem 
rok. Novi časi, nove tehnologije.

Zavihali so rokave in svojo umet-
nost predstavljajo na sodoben 
način, po spletu. Literati izdajajo  
knjige in neverjetno se zdi, koliko je  prvencev. Na kavču domišlji-
ja razprostre krila. Umetniki pripravljajo nove razstave, koncerte, 
glasbene in plesne nastope, odrske predstave ter proslave. Umet-
nost je po spletu prišla k nam na kavč. Mi pa pogrešamo prepih v 
dvorani, tisto veliko glavo, ki nam zastira pogled na oder, pogre-
šamo prešeren klepet s prijatelji po prireditvi, umetniki pa aplavz. 

Hvaležni smo vsem, ki skrbijo za naše telesno in duševno zdravje.

Navodila za objavo 
člankov in fotografij
BESEDILA
Besedila za objavo v občinskem glasilu Tržičan naj ne 
bodo daljša od 1500 znakov s presledki in fotografijo 
(brez fotografije približno 2000 znakov). Prostor v Tr-
žičanu je omejen, zato skušamo objaviti čim več pris-
pevkov. Če boste upoštevali dano omejitev, bomo lahko 
objavili kar največ prejetih besedil. Ko oddajate besedilo, 
ga skušajte čim manj oblikovati, nikoli pa v Wordov do-
kument ne vstavljajte fotografij. Pod vsakim besedilom 
naj bo jasno naveden avtor prispevka in organizacija, v 
imenu katere oddajate prispevek.

FOTOGRAFIJE
Fotografije za objavo v Tržičanu naj bodo čim boljše kva-
litete. To pomeni, da ne oddajajte pomanjšanih fotogra-
fij ali fotografij, ki jih samodejno zmanjša vaš odjemalec 
elektronske pošte.

Najbolje je, da nam pošljete fotografije, ki ste jih prenesli 
naravnost s fotoaparata, v originalni velikosti in reso-
luciji (najmanj 1 Mb). Vsako fotografijo nam pošljite kot 
posebno datoteko v formatih JPG, PDF ali TIFF. Fotogra-
fije, ki ste jih prenesli s spleta, niso primerne kakovosti 
za objavo v tisku.

Ponovno vse pisce in avtorje člankov naprošamo, da 
upoštevate rok oddaje, saj lahko na ta način skupaj za-
gotovimo kvalitetno pripravo glasila. Rok za oddajo je 
do 15. dneva v mesecu.

Arhiv Tržičanov v PDF dokumentih najdete na portalu 
www.trzic.si/mediji/.
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Spoštovane Tržičanke, dragi Tržičani. V prvem letošnjem 
uvodniku Vam najprej želim vse dobro, najboljše. Da bo to 
leto zdravo, po Vaših merah, ubranih notah in po Vašem 
okusu. Bo. Če se zanj složno in aktivno potrudimo. Nikoli ni 
lahko, toda vloženemu delu in preudarnemu ravnanju vedno 
sledijo rezultati, zadovoljstvo in sreča. Skupaj bomo zmogli.

vih cest bo zaradi gradnje na kar 34 odsekih izziv, ki se ga 
veselim. Začnemo letos, končati je treba decembra 2022. 

Dobra demografija narekuje povečanje prostorov za potrebe 
šole, vrtca in tržiškega športa v Križah. Odkupujemo zemljiš-
ča, načrtujemo, zbiramo dovoljenja. Projekt zagotovo trči ob 
različne interese, toda vzgoja in izobraževanje sta jasna prio-
riteta tako občine kot države. 

Nosimo luč in dobre misli v sebi skozi vse leto (FOTO: arhiv Občine Tržič).

CEPLJENJE JE LAHKO LEPA PRILOŽNOST ZA ZAČETEK 
KONCA EPIDEMIJE

Razumljivih logičnih  in nerazumljivih nesmiselnih ukrepov 
ob koronavirusu imamo vsi skupaj že »do vrha glave« in še 
čez. Bolj kot od katerekoli vlade je samo od nas samih, še zlas-
ti od osebnega zaupanja in prepričanja, odvisno, kdaj bomo z 
njim resnično zaključili. Z vedenjem občanov smo lahko za-
dovoljni, na delovanje prostovoljcev štaba Civilne zaščite in 
vseh zdravstvenih ter podpornih služb pa smo ponosni. Op-
ravili smo, kar je potrebno in kar se od nas pričakuje. O cep-
ljenju odločamo sami, prostovoljno. Odločimo se zanj, saj je 
to v zgodovini človeštva zaustavilo vse epidemije, kljub temu 
da so imeli manj znanja in sodobne opreme pri izdelavi cepiv. 
Tudi tokrat bomo uspeli. Naj nam zdravniki, farmacevti  in 
zdravstveno osebje dajo nujen in potreben zgled. Osamljeni 
večni teoretiki teorij zarote, afer in nasprotnih mnenj pa naj 
trčijo ob našo pravo mero in preudarnost. Informacij je do-
volj. Zaupam v vašo zdravo pamet.

OBČINA TRŽIČ JE ŽE SPREJELA PRORAČUNA ZA LETOS 
IN LETO 2022

To je nujna osnova za vsako delo. Hvala sodelavcem v ob-
činski upravi in prav vsem svetnicam in svetnikom. Različna 
mnenja so dragocena, prav tako pa tudi končna usklajenost. 
Zaradi številnih neznank in posledic epidemije ju bomo za-
gotovo še nadgrajevali in posodabljali. Proračuna vključuje-
ta prav vsako izmed naših 13  krajevnih skupnosti. Investicij 
bo veliko. Omogočata delovanje vseh javnih zavodov ter tudi 
društev. Narekujeta preudarno in varčno porabo sredstev, ne 
po inerciji, ne vse povprek, pač pa po potrebah in dejanjih.

Čakamo na odločbo države o sofinanciranju projekta DRR2. 
Gradnja 12 km nove kanalizacije, 5 km vodovodov in 5 km no-

Projekt prizidka za potrebe šole in vrtca v Križah je nujen, bo pa zelo 
zahteven (FOTO: arhiv Občine Tržič).

Ko skopni sneg, nadaljujemo v BPT-ju. Število podjetnikov v 
kompleksu raste, prostora za prihajajoče je še ogromno.

Letos bo cesta v BPT s spremljajočo infrastrukturo dokončana (FOTO: arhiv 
Občine Tržič).

SNEŽENJE JE ŠE VEDNO NARAVEN POJAV

Za konec pa še nekaj misli o letošnji, po snežnih padavinah 
rekordni zimi v desetletju. Sneg ni virus, ki bi ga bilo ob pa-
davinah potrebno plužiti, kidati, drgniti, soliti in posipati do 
onemoglosti in za vsako ceno, da bi se že med sneženjem lah-
ko vozili z letnimi pnevmatikami in hodili v športnih copatah. 
Slovenci smo se žal navadili na pretiran in predrag standard 
zimske službe, ki si ga ne morejo privoščiti niti bogati Švicar-
ji in Avstrijci, kaj šele Skandinavci. Med sneženjem je nujno 
vzdrževanje prevoznosti z zimsko opremo, med katero sodijo 
tudi verige, po koncu sneženja pa popolna racionalna čiščenja 
tudi s frezanjem in odvozom snega, če je to potrebno. Trije 
nepotrebno prebogati aktivni dnevi zimske službe lahko sta-
nejo enako kot kilometer nove ceste ali cel mesec varstva v 
vrtcu za petsto otrok.

Zelo pa sem zadovoljen, da tudi s pomočjo in objavo izjemnih 
fotografij vseh tržiških fotografov promoviramo našo lepo, 
veliko občino in jo na različne načine tudi aktivno uporab-
ljamo. Naj nam da zadovoljstva, navdiha, veselja in zdravja. 
Srečno.
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ENERGETSKA OBNOVA GRADU NEUHAUS IN  
TRŽIŠKEGA MUZEJA
Občina Tržič je skupaj s preostalima zainteresiranima občinama 
Preddvor in Kamnik prevzela vodilno vlogo za vodenje skupne 
operacije Celovita energetska obnova objektov v lasti Občine Tr-
žič, Občine Kamnik in Občine Preddvor. V operacijo je vključena 
energetska sanacija šestih objektov: GRAD NEUHAUS, TRŽIŠKI 
MUZEJ, DOM KULTURE KAMNIK, POLICIJSKA POSTAJA KAMNIK, 
OBČINSKA STAVBA OBČINE PREDDVOR IN STAVBA TURIZEM 
PREDDVOR. 

Ocenjena skupna vrednost operacije znaša 2.365.957,94 evra z 
vključenim DDV-jem. Skladno z razpisnimi pogoji je možno pri-
dobiti do 49 % upravičenih stroškov naložbe brez vključenega 
DDV-ja, zato ocenjujemo, da bo višina sofinanciranja vseh šestih 
objektov znašala do 811.357,06 evra (Kohezijski sklad 85 %, RS – 
slovenska udeležba 15 %).

Energetska sanacija gradu Neuhaus je predvidena v letu 2021, Tr-
žiškega muzeja pa delno v letu 2021 in leta 2022. Po projektantski 
oceni znaša celovita energetska prenova obeh objektov, ki sta v 
lasti Občine Tržič, 1.232.378,51 evra, od tega je ocenjena višina 
sofinanciranja 426.349,63 evra. Na gradu Neuhaus so predvide-
na izolacija strehe in menjava kritine, obnova strojnih inštalacij 
(kotlovnica) in elektroinštalacij (razsvetljava), menjava oken in 
senčil, obnova in izolacija fasade stavbe z izolativnim ometom 
in ostala pripadajoča dela. Projektantska ocena investicije znaša 
875.214,02 evra.

SAŠA PIVK AVSEC

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ 
V letu 2020 je bilo poskrbljeno tudi za vzdrževanje pokopališke 
infrastrukture. Na pokopališču Tržič so prepleskane kovinske 
ograje na stopniščih. Obnovljeno je tudi betonsko stopnišče pri 
»Kajnerju«. Sanirane so zimske poškodbe na granitni tlakovani 
poti ter postavljene nove obvestilne table. V objektu poslovilnih 
vežic Tržič je obnovljena elektroinštalacija od odjemnega mesta 
do razdelilne omarice z namestitvijo ustreznih električnih varo-
valk. V kuhinji mrliških vežic je zamenjan drobni inventar (ko-
zarci, skodelice, ipd.). Nameščene so tudi nove ogrevalne plošče 
(radiatorji) iz naravnega kamna. Na pokopališču Križe sta obnov-
ljeni še zadnji dve potki na novem delu pokopališča Križe z na-
meščenimi novimi obvestilnimi tablami. V kuhinji mrliških vežic 
so zamenjani vsi leseni elementi, nameščena je nova stekloke-
ramična plošča in zamenjan drobni inventar (kozarci, skodeli-
ce). Kuhinja je opremljena tudi z novimi ogrevalnimi ploščami 
(radia torji) iz naravnega kamna.

Na pokopališču Kovor je zgrajena nova vrsta za  grobne enote, in 
sicer pot in temelj za nagrobnike. V kuhinji mrliških vežic je za-
menjan drobni inventar (kozarci, skodelice). Nameščene so tudi 
nove ogrevalne plošče (radiatorji) iz naravnega kamna. Na poko-
pališču Lom pod Storžičem je nameščena nova obvestilna tabla.

Grad Neuhaus čaka na prenovo (FOTO: arhiv Občine Tržič)

V Tržiškem muzeju so predvidena menjava in obnova zunanjega 
stavbnega pohištva, obnova okenskih in vratnih kamnitih porta-
lov, sanacija vlage vzhodnega dela objekta, ureditev in sanacija 
RAK, ureditev fasadnega podstavka in odvodnjavanja, izolacija 
podstrešja, prenova elektro inštalacij in ostala pripadajoča dela. 
Ocenjena vrednost investicije znaša 357.164,49 evra.

Tržiški muzej (FOTO: arhiv Občine Tržič)

Lepo urejeno pokopališče v Križah (FOTO: arhiv Komunale Tržič)

UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE 
V letu 2020 smo v projektu Pametna razsvetljava v okolici večsta-
novanjskih objektov v naselju Bistrica pri Tržiču, Ravne, na ob-
močju pešpoti za Mošenikom, na cesti za Jezom in Koroški cesti 
neustrezne svetilke, ki so osvetljevale tudi stanovanjske stavbe, 
zamenjali s svetilkami, ki zmanjšujejo svetlobno onesnaževanje 
okolja, ne motijo nočnega počitka prebivalcev in imajo možnost 
zatemnjevanja oz. izklopa v določenem delu noči.

Z revitalizacijo območja nekdanje Bombažne predilnice in tkal-
nice je bila rekonstruirana tudi javna razsvetljava na območju 
parkirišča v obsegu osmih novih kandelabrov in sodobnih luči 
javne razsvetljave. Na območju vasi Lom pod Storžičem so polo-
žene cevi za nadaljnjo ureditev javne razsvetljave. Dela so pote-
kala skupaj z deli Elektra Gorenjske na trasi od cerkve do odcepa 
stare ceste preko Brda proti Grahovšam. Na Begunjski cesti v na-
selju Bistrica pri Tržiču je bilo zaradi racionalizacije obratovalnih 
stroškov ukinjeno stikališče, izveden je bil tudi začasni priklop 
znaka za pešce.

Ob zaključku leta pa smo pričarali zimsko pravljico v novo okra-
šenem mestnem jedru Tržiča. Občina Tržič je investirala v celot-
no obnovo okrasitve Trga svobode, Muzejske ulice, Partizanske 
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ulice, dela Cankarjeve in Koroške ceste, atrija Občine Tržič, Tr-
žiškega muzeja, Kurnikove hiše in vseh treh mostov čez Tržiško 
Bistrico. 

Pogoji za vpis v matično evidenco so predhodno evidentiranje 
prometne infrastrukture v zbirnem katastru gospodarske javne 
infrastrukture (GJI), kategorizacija prometne infrastrukture in 
skladnost dejanskega stanja javne cestne infrastrukture v nara-
vi z zbirnim katastrom GJI. Podatki o dejanski rabi zemljišč jav-
ne cestne infrastrukture bodo skladno z Zakonom o množičnem 
vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)  1. januarja 2021 osnova za 
izračun vrednosti nepremičnin v sklopu drugega sistemskega 
množičnega vrednotenja nepremičnin. V primeru, da podatki de-
janske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastruk-
ture ne bodo vpisani v matično evidenco, se bo vrednost nepre-
mičnin, po katerih poteka prometna infrastruktura, določila na 
podlagi podatkov namenske rabe zemljišč. Nove vrednosti ne-
premičnin, pri katerih bo upoštevan tudi podatek o dejanski rabi 
prometne infrastrukture, se bodo v postopkih uveljavljanja pra-
vic iz javnih transferjev začele uporabljati 1. julija 2021.

Občina Tržič mora kot upravljavec javne cestne infrastrukture 
dejansko rabo zemljišč evidentirati skladno z določili ZEDRZ in jo 
posredovati Direkciji za infrastrukturo.

Zaradi ugotovljenih odstopanj med dejansko rabo zemljišč pod 
cestami in slojem osi cest v zbirnem katastru GJI ter obstoječim 
odlokom o kategorizaciji občinskih cest je bilo potrebno uskladiti  
podatke pri 58 odsekih kategoriziranih cest (krajšanje ali dalj-
šanje osi kategorizirane ceste, sprememba poteka osi ceste). Pri 
tem je šlo za večji obseg sprememb, kot jih dopušča pravilnik (več 
kot 2 % odstopanje grafične dolžine in dolžine v odloku za posa-
mezen popravljen odsek). Zato je bilo potrebno pristopiti tudi k 
spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest je pravni akt, ki ga 
po predhodnem mnenju Direkcije za infrastrukturo (DRSI) po-
trdi občinski svet občine. V skladu z 18. členom Uredbe o merilih 
za kategorizacijo javnih cest občina predlagane spremembe in 
dopolnitve Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest pošlje v 
predhoden pregled in mnenje DRSI.

Sprejete spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest 
bodo omogočile vpis dejanske rabe zemljišč javne cestne infra-
strukture v občini Tržič v matično evidenco javne cestne in želez-
niške infrastrukture pri DRSI.

Praznična okrasitev mestnega jedra je navdušila (FOTO: arhiv Občine Tržič)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji ob-
činskih javnih cest v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 184/2020)

25. decembra 2020 je pričel veljati Odlok o spremembah in do-
polnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Tržič, ki ga je na lanski novembrski seji sprejel Občinski svet Ob-
čine Tržič.

Na podlagi Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne 
cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ) (Ur. list RS, št. 
13/18) smo februarja 2020 pristopili k določitvi in evidentiranju 
dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture za potrebe 
evidentiranja dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture 
v matično evidenco. Upravljalec matične evidence je Direkcija za 
infrastrukturo.

Dr. Metka Knific Zaletelj se poslavlja z mesta direktorice občinske 
uprave Občine Tržič
S 1. februarjem 2021 se z mesta direktorice občinske uprave Obči-
ne Tržič poslavlja dr. Metka Knific Zaletelj, ki se odpravlja novim 
izzivom naproti. »Lepo je bilo delati v prijaznem, prijetnem in 
ustvarjalnem vzdušju, ko smo se veselili uspehov, se zabavali in 
velikokrat smejali kar tako, ker smo bili resnično dobra ekipa in 
smo lahko premikali stvari, ki so se včasih zdele nepredstavljive. 
Za vso podporo sem izredno hvaležna županu, za sodelovanje in 
znanja, ki jih je prenašal tudi name. Velikokrat je verjel v delo, 
ki sem ga opravljala, in mi dal priložnost prenašati izkušnje in 
veščine na vse zaposlene. Odhajam novim zmagam naproti in re-
ševat nove težave, ki se jih zelo veselim,« je zapisala dr. Metka 
Knific Zaletelj. Želimo ji veliko uspeha in zadovoljstva na novem 
delovnem mestu.

Naloge vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave Občine Tržič 
bo prevzel Klemen Srna, vodja Urada za gospodarstvo in družbe-
ne dejavnosti. 

Dr. Metka Knific Zaletelj z županom Občine Tržič mag. Borutom Sajovicem 
(FOTO: Media Butik).
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Trn v peti
MELANIJA PRIMOŽIČ, OBČINSKA SVETNICA, FOTO: MELANIJA PRIMOŽIČ

Rekonstrukcija oz. novogradnja mostu 
čez Tržiško Bistrico na stičišču Partizan-
ske ulice, Cerkvene ulice in Cankarjeve 
ceste ob Kurnikovi hiši.

Zaradi popolne dotrajanosti bo potrebno z 
omenjenim mostom, ki je za funkcionira-
nje starega mestnega jedra in širše okolice 
življenjskega pomena, nekaj narediti.

Most je že dalj časa v zelo slabem stanju, 
tako v konstrukcijsko-statičnem, kot li-
kovno-izglednem smislu, predvsem pa 
od leta, ko se je obnavljala komunalna 
infrastruktura Trga svobode. Takrat je bil 
most nedopustno preobremenjen in tako 
kot vozišče pred njim praktično uničen. 
Napočil je skrajni čas za njegovo temeljito 
obnovo oziroma novogradnjo.

Zaradi navedenega krajani KS Tržič-mes-
to apeliramo na pristojne občinske službe, 
da se nemudoma pristopi k pripravam za 
rešitev navedenega.

Priprave naj bi potekale v smeri pripra-
ve tehnične dokumentacije za izgradnjo 
mos tu, kot tudi izvedbe ustrezne nado-
mestne gradnje preko novega mostu čez 
Tržiško Bistrico pri Osnovni šoli Tržič.

Reševanje navedenega je nadvse akutno, 
saj je most resnično dotrajan, izrabljen, 
posledično nevaren in neugleden za oko-
lico.

Ker se realizacija ne more zgoditi kar čez 
noč, je z vsemi relativno zahtevnimi pri-
pravljalnimi aktivnostmi potrebno pričeti 
takoj, ne glede na morebitne pravno-for-
malne zadržke.

V nasprotnem primeru se lahko dogodi-
jo nepredvidene in neprijetne stvari: od 
ohromitve prometa do povsem neugledne 
ambientalne podobe dela Tržiča, ki je za 
razumevanje biti kraja nedvomno zelo ne-
pogrešljiv in pomemben.

Odgovor občinske uprave Občine Tržič

Most čez Tržiško Bistrico v Partizanski 
ulici  je, tako kot most na Polano, pred-
viden za rekonstrukcijo  oz. nadomestno 
gradnjo. Letos bomo naročili preiskave 
materialno-tehničnega stanja mostu, ki 
bodo pokazale dejansko dotrajanost mate-
rialov. Na podlagi teh preiskav in kontrol-
nega statičnega računa bo določena nosil-

nost mostu. To bo  osnova za izvedbo prvih 
ukrepov za omejitev obremenitve mostu 
in v nadaljevanju za izvedbo javnega naro-
čila za izdelavo projektne dokumentacije 
za rekonstrukcijo ali novo (nadomestno) 
gradnjo mostu. Glede na lokacijo mostu na 
stičišču Partizanske ulice, Cerkvene ulice 
in Cankarjeve ceste, kjer smo prostorsko 

omejeni, bo projektiranje izredno zahtev-
no. Poleg tehničnih rešitev bi namreč mo-
rali določiti tudi elemente za izboljšanje 
prometne varnosti in preglednosti samega 
križišča. Poseben izziv pa bosta umestitev 
in oblikovanje tehničnih rešitev z vidika 
zahtev spomeniškega varstva.
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Pet let Rotary kluba Tržič Naklo
JOŽEF PERNE, FOTO: ARHIV ROTARY KLUBA

Rotarijstvo je gibanje, ki temelji na prijateljstvu, solidarnosti in 
dobrodelnosti. Združuje dobro misleče ljudi, predane humani-
tarnosti in prijateljstvu, ki se ne ozirajo na socialno, versko, poli-
tično ali kakšno drugo pripadnost. Kot prostovoljci so pripravlje-
ni delovati v korist skupnosti.

V letu 2020 je naš Rotary klub Tržič Naklo praznoval 5-letnico 
delovanja. Slovesno smo jo nameravali obeležiti na našem tradi-
cionalnem dobrodelnem plesu v juniju, PLESU KRESNE NOČI, pa 
so nam omejitve zaradi koronavirusa to preprečile. Pričakujemo, 
da bomo dogodek letos lahko izvedli. Junijska dobrodelna prire-
ditev s plesom v Dvorani olimpijcev »ob kresi, ko se dan obesi« 
bo ponovno združila dobro misleče ljudi, pripravljene pomagati 
in se hkrati tudi družiti in zabavati. 

Naš najodmevnejši projekt je DAN ZA ŽIVLJENJE, v sklopu kate-
rega opremljamo obe občini z avtomatskimi defibrilatorji in iz-
vajamo tečaj prve pomoči ob srčnem zastoju. V petih letih smo 
izvedli 16 dogodkov in tečajev ter namestili prav toliko defibri-
latorjev. Sodelujemo s prostovoljnimi gasilskimi društvi, krajev-
nimi skupnostmi, Rdečim križem in Planinskim društvom. Pri fi-
nanciranju projektov nam veliko pomaga Zavarovalnica Triglav.

Eden že kar tradicionalnih projektov kluba je vsakoletno 
MIKLAVŽEVANJE v domovih starejših občanov, in sicer v Nak-
lem in Tržiču. Ob tej priložnosti pripravimo obdaritev stanoval-
cev, v ospredju pa je medgeneracijsko druženje. Žal je bilo zadnje 
Miklavževanje precej okrnjeno.

SOCIALNI PROJEKTI so vsekakor v ospredju naše dobrodelnosti. 
Skušamo živeti s krajani in se odzvati na stiske, nesreče in kri-
vice, ki se vsak dan dogajajo. Že trikrat smo pomagali družinam 
ob požarih, odzvali smo se na stiske ob povodnji jeseni leta 2018 
v Tržiču, pomagali smo pri postavitvi dvigala, v sklopu tabora 
Rotary Handicamp omogočamo letovanje otrokom s posebnimi 
potrebami, sofinanciramo letovanje za starostnike in še bi lahko 
naštevali. S štipendijami pomagamo tudi perspektivnim mladim 
ljudem pri šolanju doma in v tujini ter pri nakupu inštrumentov.

Ne pozabljamo niti na KULTURO. Naših donacij sta bila deležna 
spomenik Ivane Kobilce v Podbrezjah in spominska plošča Bo-
huslavu Lavički v Tržiču. Pri pripravi kulturnih dogodkov in li-
terarnih večerov sodelujemo z Muzejem Tržič, Knjižnico Toneta 
Pretnarja Tržič in Kulturnim društvom Tabor Podbrezje. Z lite-
rarnimi večeri smo se spomnili rotarijca in olimpijskega zma-
govalca Leona Štuklja, pisateljice Mimi Malenšek in literarnega 
ustvarjanja naše članice Eve Remškar. Dražili smo Podbreško po-
tico. V vse dogodke vključimo tudi dobrodelnost. V sodelovanju z 

Muzejem Tržič in Lions klubom Bled vsako leto v predbožičnem 
času organiziramo dobrodelno dražbo slaščic.

Naša druženja popestrimo s ŠPORTNIMI SREČANJI. Program 
vključuje kolesarjenje, pohode, zimsko sankanje …  Vedno so za-
nimive tudi IZOBRAŽEVALNE VSEBINE. Povabimo zanimive lju-
di, vsako leto pa je živahno tudi na dnevu odprtih vrat. Lotili smo 
se ekoloških problemov in opozorili na prisotnosti azbesta v na-
šem okolju ter prekomerne uporabe plastike.

Klub ima tudi podmladek v ROTARACT KLUBU TRŽIČ NAKLO. So-
delujejo pri projektih kluba in organizirajo samostojne dobrodel-
ne akcije.

V preteklem letu nam je koronavirus dodobra prekrižal načrte. 
Prepoved druženja nas je, rotarijske prijatelje, postavila pred 
nove izzive. Krizni čas epidemije je predstavljal tudi novo pri-
ložnost. Šolam smo donirali računalnike, pomagali smo Splošni 
bolnišnici Jesenice pri nakupu toplotne kamere, Ambulanti Tržič 
z nakupom osemnajstih pulznih oksimetrov, Domu Petra Uzarja 
z hitrimi testi za diagnostiko covida-19, z gorenjskimi rotarijci 
smo sodelovali pri nakupu opreme za Pro Bono ambulanto v Kra-
nju, upokojencem z nizkimi pokojninami pa smo podarili Merca-
tor kartice.

Vseh naštetih aktivnosti, pobud in projektov ne bi bilo brez veli-
kega angažiranja članov. Vsak vedno prispeva po svojih močeh, 
zato nismo posebej navajali imen članov, ki prevzemajo delo za 
posamezno aktivnost. Članstvo v klubu se je v teh letih tudi ne-
koliko spreminjalo, nekateri člani so odšli, prišli so novi. Klub 
je vseskozi odprt za nove člane, ki prisegajo na prijateljstvo in 
dobrodelnost ter so pripravljeni slediti rotarijskim načelom, ki 
v ospredje postavljajo dobro delo za skupnost, osebni interes pa 
postavljajo v ozadje. 

Od slavnostne ustanovitve kluba 6. junija 2015, ko se je, citiram 
iz vabila, »ZBRALA ODLOČNA, OPTIMIZMA POLNA SKUPINA 
LJUDI, PRIPRAVLJENA SLEDITI ROTARIJSKIM NAČELOM Z NA-
MENOM DELATI DOBRO«, se je zgodilo veliko dobrega, lepega in 
koristnega. 

Vse v duhu našega slogana: »ZA DOBRO VSEH«.

Celoten prispevek si lahko preberete na  
www.trzic.si/mediji.
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Folklorniki se ne damo
SAŠA MEGLIČ, FOTO: ARHIV KD FS KARAVANKE

Leto 2020 je bilo zaradi epidemije covi-
da-19 tudi za Folklorno skupino Kara-
vanke posebno leto. Začeli smo ga povsem 
običajno. Že v februarju smo se razvese-
lili prve ponovitve koncerta pevk ljudskih 
pes mi Prišle so nove novice, ki so ga iz-
vedle v Podljubelju pred polno dvorano 
občinstva. Naši nastopi so se nadaljevali 
na območnem srečanju folklornih skupin  
7. 3. 2020 v Kulturnem centru Tržič, kjer 
smo predstavili nove odrske postavitve. Po-
tem pa se je začelo. No, bolje rečeno, kon-
čalo. Nastopila je epidemija in od danes do 
jutri smo se znašli v negotovem položaju. 

Druženje je bilo prepovedano in nismo se 
smeli srečevati na vajah. To je bil za ple-
salce in pevce velik udarec. Pričakovali 
smo, da bodo ukrepi kratkotrajni, a žal ni 
bilo tako. Naslednjič smo se ob upošteva-
nju vseh higienskih ukrepov srečali šele 
konec junija. Vmes so bile odpovedane vse 
regijske in državne prireditve in tudi ne-
kateri nastopi, ki bi jih imeli  običajno v 
tem času. V začetku julija smo načrtovali 
mednarodno fotografsko razstavo Ljudska 
glasbila sveta in spremljajočo prireditev 
Bom godca si vzela, bom zmeraj vesela. 
Časa za pripravo ni bilo veliko, a smo dali 
vse od sebe in vse je bilo pripravljeno ob 
pravem času. Nastopile so 
počitnice, ko smo si lahko 
privoščili načrtovani pev-
ski vikend v Prekmurju, kjer 
smo preživeli nepozabne 
dni. 

Septembra se je situaci-
ja zopet začela zaostro-
vati. Odpovedana je bila 
tradicio nalna Šuštarska ne-
delja, toda Tržičani se nis-
mo dali. Člani FS Karavanke 
smo v sodelovanju z Občino 
Tržič in Tržiškim muzejem 
pripravili Šuštarski praz-
nik. Eden od dogodkov je 
bila modna revija Nekdanji 
in današnji sloves tržiških 
čevljarjev, kjer so se člani 
FS Karavanke predstavili v 
vlogi manekenov. 

Začetek oktobra nam je 
bil še toliko naklonjen, da 
smo na Brezjah pri Tržiču 
izvedli še drugo ponovitev 
koncerta pevk ljudskih pes-
mi, h kateri nas je spodbu-
dil izredno pozitiven odziv 
naših zvestih obiskovalcev. 
Dvorana je bila tudi tokrat 
»polna« – no, stole smo 
zaradi ukrepov za zajezitev 
epidemije morali postavi-

ti 1,5 metra narazen, a so bili zasedeni do 
zadnjega kotička. Če ne bi vnaprej pobirali 
rezervacij, bi morali zavrniti kar nekaj lju-
di. Sreča je bila tudi tokrat na naši strani, 
saj smo spet ujeli zadnji vlak, ko smo še 
lahko izpeljali prireditev. 

Nova sezona se je komaj začela, a je v 
prilagojeni obliki žal trajala le do krom-
pirjevih počitnic. Začetek seveda ni bil 
običajen. Otroško skupino smo zaradi 
omejitve zbiranja do največ 10 oseb raz-
delili na polovico, v zmanjšanem obsegu 
so vaje obiskovali tudi mladinci, malo dlje 
so jih lahko imeli pevci. Nošenje mask in 
nepres tano razkuževanje, zračenje, umi-
vanje, zagotavljanje primerne razdalje so 
bili že utečena praksa. Tudi to smo spreje-
li, samo da smo lahko ustvarjali. 

Potem pa se je zaprlo – dokončno. Nič več 
vaj, nič druženja, nič plesa, nič petja – niti 
v manjših skupinah. Pred nami sta bila še 
dva projekta, a kako ju izvesti, je bilo dru-
go vprašanje. Letni koncert smo morali 
odpovedati, zamenjali pa smo ga z virtu-
alnim koncertom pevk in pevcev ljudskih 
pesmi. Za vse je bila to nova, drugačna 
izkušnja, ki smo se je lotili polni energi-
je, domišljije, entuziazma, vztrajnosti, 

ustvarjalnosti, z odločitvijo, da se ne bomo 
predali. In uspelo je tudi to. 

Na virtualnem koncertu smo podelili tudi 
jubilejna društvena in Kurnikova prizna-
nja, ki sta jih podelila predsednica društva 
Saša Meglič in predsednik Zveze kulturnih 
organizacij Tržič David Ahačič. Za 5 let 
delovanja v društvu sta priznanje preje-
li Klara Stritih in Jerneja Rožič, za 15 let 
Gaja Koštić Papov in Dani Meglič, za 20 
let pa Katja Hotko. Priznanje Modri tržiški 
zmajček za 5 let delovanja v ljubiteljski 
kulturi je prejela Klara Stritih, za 10-letno 
delovanje pa je bronasto Kurnikovo znač-
ko prejela Kaja Valjavec.

Ostalo nam je še koledovanje. Sprva smo 
bili prepričani, da ga ne bomo izpeljali, a 
smo dobili idejo. Koledniške pesmi in voš-
čila smo posneli. Po tržiških vaseh smo 
se zapeljali z avtomobilom, iz katerega je 
odmevala praznična glasba. Tako smo tudi 
letos razveselili ljudi, ki nas vsako leto 
pričakajo z odprtim srcem. 

Izpeljali smo vse načrtovane projekte in 
drug drugemu dokazali, da zmoremo, da 
zaupamo drug drugemu in smo ekipa, kot 
»se šika«.
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Plesno v 2021
IRIS ZAVELCINA, FOTO: ARHIV KUD LEYLI

V KUD Leyli smo vse načrtovane projekte 
v letu 2020 izpeljali na daljavo. Ponovili 
smo predstavo Mistika starega Egipta, in 
sicer smo jo predvajali na našem YouTube 
kanalu. Izvedli smo tri izobraževalne pro-
jekte na temo napredne plesne tehnike in 
tako imenovane zlate dobe plesa v Egip-
tu. Največji izziv pa je bil izvedba plesne 
predstave Leyli večer. Pripravili smo 
predstavo novih koreografij, ki so jih na-
stopajoče zaradi izrednih razmer in posle-
dične prepovedi druženja odplesale in po-
snele solistično ter v duetih (ožji družinski 
člani). Članice so pripravile kar 20 video 
posnetkov svojih nastopov, na kar smo 
zelo ponosni, saj je solistični nas top nekaj 
popolnoma drugega kot nastop v skupin-
skih koreografijah. Udeležba na dogodku 
je bila brezplačna. Ogled pre miere je bil 
mogoč po spletni aplikaciji Zoom, pono-
vitve pa na našem YouTube kanalu. Video 
utrinki predstave so še vedno na voljo na 
Facebook profilu KUD Leyli. 

V leto 2021 smo vstopili aktivno in že na-
redili načrt projektov. Otroška in mladin-
ska skupina bosta našli svoj izraz v plesni 
zgodbi Palčica po motivih H. C. Andersena. 
Najbolj pogumne članice bodo raziskova-
le svoj koreografski potencial in ustvarile 

lastne koreografije, ki jih bodo predstavile 
v predstavi Orient v gibu. Tako kot vsako 
leto pa bomo z vsemi skupinami tudi le-
tos pripravili Leyli večer. V njem bomo z 
novimi odrskimi postavitvami prikazali, 
kako se prepletajo ter kako daleč sežejo 
plesne poti Vzhoda. Redni treningi in izo-
braževalni projekti zaenkrat ostajajo na 
daljavo. V nedeljo, 7. februarja 2021, na-
povedujemo delavnico na temo ustvarja-

nja koreografije v orientalskem plesu, ki 
bo potekala po spletni aplikaciji Zoom od 
18.00 do 20.00. Prijave sprejemamo na 
leyli.orient@gmail.com.

Naj bo tudi za vas leto 2021 polno veselja, 
pristnih stikov in plesnih užitkov. V KUD 
Leyli nam tega ne manjka, zato ste vablje-
ni, da se nam pridružite.

Ko nas življenje uči
KRISTINA ZUPAN, FOTO: ARHIV LU TRŽIČ

Ko se ozremo v preteklo leto 2020, prvi 
vtis ni preveč optimističen. A na Ljudski 
univerzi Tržič bi ga zlahka poimenovali 
leto sprememb, leto vseživljenjskega uče-
nja, ZOOM-a in leto, ko je dolgoletni trud 
zmagal. Ko potegnemo črto, na koncu lah-
ko ugotovimo, da pravzaprav niti ni bilo 
slabo, le naše udeležence smo neskončno 
pogrešali. Slednje bomo žal ponovno vide-
li, ko bo konec epidemije.  

LETO SPREMEMB
Na prvo mesto moramo zagotovo postaviti 
selitev. V mesecu novembru smo zapustili 
prostore na Šolski ulici 2. »Drugi prostori 
in novi izzivi,« sva si rekli z direktorico in 
brez oziranja nazaj prenesli še zadnji fas-
cikel, ki je našel prostor na Trgu svobode 
18. Delovali bomo tudi na Trgu svobode 9 
in popestrili staro mestno jedro. Veseliva 
se ustvarjanja novih zgodb. 

LETO VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
IN ZOOM-A
Vseživljenjsko učenje je dejavnost in pro-
ces, ki zajema vse oblike učenja in poteka 

skozi različne življenjske situacije. Tako 
nam je leto 2020 dalo neprecenljive izkuš-
nje z učenjem na daljavo, ki bo zagotovo 
ostalo v naši ponudbi izobraževanj. A po 
drugi strani še bolj cenimo osebni stik in 
vsak trenutek, preživet z našimi udele-
ženci, sodelavci in projektnimi partnerji. 

LETO, KO JE DOLGOLETNI TRUD 
ZMAGAL
Leto 2020 smo naše poslovno področje 
zaključili z navdušenjem. Desetletja pri-
zadevanj vseh odgovornih so obrodila 

sadove. Sprejetje in objava Pravilnika o 
standardih in normativih za financira-
nje in izvajanje javne službe na področju 
izo braževanja odraslih sta bila za izobra-
ževalce odraslih pomembna dogodka, ki 
bosta omogočila razvoj tega pomembnega 
področja. Hkrati sta tudi priznanji našega 
dolgoletnega truda in odrekanja z name-
nom uresničiti načelo vseživljenjskega 
izo braževanja.

S to zadnjo popotnico smo vstopili v novo 
leto 2021 in prav zaradi nje bo to leto polno 
izzivov in novih začetkov.

spremljamo, poročamo
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Društvo izgnancev Slovenije KO Tržič: »Vračanje« Slovencev  
iz izgnanstva pred 75 leti
ALOJZ ŽABKAR

Leto 2020 je bilo zaznamovano z ukrepi za 
zajezitev in obvladovanje epidemije co-
vid-19. Delo v društvu je bilo precej dru-
gačno. Že v marcu je odpadel zbor članov, 
na katerem smo običajno pobirali člana-
rino in pripravili kratko srečanje. Omejili 
smo medsebojne stike, saj je koronavirus 
nevaren za starejšo generacijo.

Ob dnevu slovenskih izgnancev v spomin 
na 7. junij 1941, ko so Nemci iz naših krajev 
izgnali večjo skupino Slovencev, je pred-
sednica DIS Ivica Žnidaršič napisala bro-
šurico o tem, kako smo se Slovenci pred 
75 leti vračali domov iz izgnanstva. Bro-

šuro smo dostavili vsem našim članom.  
Letos pa bosta obeležena 30. obletnica de-
lovanja Društva izgnancev Slovenije 1941-
1945 in 7. junija dan slovenskih  izgnan-
cev. Za ohranjanje zgodovinskega izročila 
je bilo v vseh teh letih delovanja zbranih  
veliko zapiskov iz življenja v taboriščih 
po Evropi. Informiranost članstva o delu 
društva je v internem glasilu VESTNIK, 
ki ga izdaja  Društvo izgnancev Slovenije 
1941-1945.

V letu 2021 usmerite optimističen pogled 
v prihodnost.

Deveta dobrodelna dražba slaščic v Tržiškem muzeju odlično 
uspela
JELENA WILFAN, TEA PODLIPNIK, JANA BABŠEK, FOTO: ARHIV TRŽIŠKEGA MUZEJA

Pandemija covid-19 je v letu 2020 v ne-
gotovo prihodnost prestavila kar precej 
dogodkov. Tradicionalno, že deveto po 
vrsti, dražbo prazničnih slaščic v Tržiš-
kem muzeju smo prav tako najprej name-
ravali prestaviti na pomlad 2021. Glede na 
odziv sodelujočih v preteklih letih smo se 
odločili, da dogodek v nekoliko spreme-
njeni obliki vendarle  izpeljemo. Kot vsa 
leta doslej smo dražbo organizirali Tržiški 
muzej, Lions klub Bled Golf in Rotary klub 
Tržič Naklo. Slaščičarke, profesionalne in 
ljubiteljske, so spekle potice in piškote. 
Dražitelji smo z veseljem prispevali svoj 
del in končni izkupiček je bil spet rekor-
den. Tokrat zlasti po zaslugi tržiškega 
podjetja Bpt d.o.o., ki je podarilo znesek v 
višini 2000 EUR. 

V sodelovanju z Društvom upokojencev 
Tržič smo pomagali tistim, katerih tež-
ko prislužene pokojnine v tržiški kotlini 
ne dosegajo niti minimalnih. Donacijo je 
v obliki Mercatorjevih bonov pred božič-
nimi prazniki v imenu DU Tržič prevzela 
Zvonka Pretnar. Poudarila je, da je pomoč 
izjemno dobrodošla in je prejemnikom iz 
morda najbolj ranljivega dela populacije 
polepšala praznike, ki jih je lani marsikdo 
preživel sam. 

Drugi del donacije smo letos namenili 
osnovnošolcem iz vseh treh osnovnih šol 
tržiške občine. Ravnateljem smo predali 
osem zelo dobrih prenosnih računalni-
kov. Zasluga za kvaliteten izbor ter dober 
in predvsem ugoden nakup gre Tonetu 
Kavčiču, predsedniku Rotary kluba Tržič 

Naklo. Da je vsaka šola prejela po tri raču-
nalnike, pa gre zasluga za deveti računal-
nik neumorni Tei Podlipnik iz Lions kluba 
Bled Golf. Seriji osmih računalnikov je do-
dala še svojega - očiščenega in pripravlje-
nega za uporabo, zlasti za namen pouka na 
daljavo (računalniki so za domačo izposo-
jo na voljo tistim otrokom, katerih družine 

jih bodisi ne morejo kupiti bodisi je zaradi 
številčnosti družine doma opreme pre-
malo). Pogrešali smo dražbeni vrvež, na-
petost in humor z našim dražiteljem Da-
vidom Ahačičem. A verjamemo, da bo 10. 
dražba ob koncu letošnjega leta potekala z 
voditeljem v živo v Tržiškem muzeju. 

Naslovnica brošure (FOTO: Alojz Žabkar)
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Projekt Starejši za starejše 
KAREL ŠTUCIN

V projekt Starejši za starejše, ki poteka v 
okviru Zveze društev upokojencev Slove-
nije, je naše društvo vključeno že deseto 
leto. Namen projekta je ugotoviti, v kak-
šnih gmotnih in socialnih razmerah ži-
vijo občani in občanke, starejši od 69 let. 
Hkrati želimo vzpostaviti način, kako bi 
pomagali pomoči potrebnim. 

V Društvu upokojencev Tržič je bilo v lan-
skem letu aktivnih 25 prostovoljcev in 
prostovoljk. Opravili so 684 obiskov na-
ših občanov in občank po vseh krajevnih 
skup nostih.

Letošnje leto smo pričeli optimistično. 
Imeli smo podporo občine, ustanovljen je 
bil tudi Sosvet starejših. Sodelovali smo 

pri ustanavljanju projekta Prostofer in vse 
je kazalo, da bomo svojo prostovoljsko de-
javnost še razširili. Vendar je vmes prišla 
epidemija in morali smo se prilagoditi no-
vim razmeram. Povezali smo se predvsem 
s službami, ki skrbijo za materialno in 
zdravstveno oskrbo starostnikov. 

Z našimi starostniki smo se povezali po 
telefonu in internetu, nekaj smo opravili 
tudi varnih osebnih obiskov. Prostovoljke 
so se vključile v izdelavo zaščitnih mask. 
Tudi s pomočjo ostalih članic Društva 
upokojencev smo jih izdelali približno 500 
in jih razdelili v društveni pisarni vsem, ki 
so prišli ponje. 

Tudi letos je Tržiški muzej organiziral 

dražbo slaščic in nam skupaj z Lions klu-
bom Bled in Rotary klubom Tržič Naklo 
omogočil, da smo za božične in novoletne 
praznike obdarili 28 starejših. Za to se jim 
iskreno zahvaljujemo.

Pomoči naši prostovoljcev in prostovoljk 
so različne: po telefonu ali elektronski 
pošti smo v stikih s posamezniki, z njimi 
gremo v trgovino ali na tržnico, jim pri-
nesemo izdelke iz trgovine, lekarne in po-
dobno. 

Za vse opravljeno delo se iskreno zahva-
ljujemo vsem prostovoljkam in prosto-
voljcem z željo, da bi pridobili še nove.

Miran Močnik: »Zame je bil ta šov velika zabava«
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV 24UR.COM

V zadnji sezoni šova Ljubezen po doma-
če smo lahko spremljali domačina Mira-
na Močnika. V Tržiču živi šele nekaj let, a 
dovolj dolgo, da ga je začutil in da se je v 
oddaji predstavil kot Tržičan. 

Zakaj ste se odločili, da se prijavite v 
oddajo Ljubezen po domače? Kako so 
to sprejeli vaši prijatelji in sorodniki?
Že nekaj časa iščem sorodno dušo, a brez 
uspeha. Ponudila se mi je priložnost, da 
se prijavim v šov. Navdušen sem bil, ko so 
me povabili k sodelovanju. »Nimam česa 
izgubiti, celo pridobim lahko,« sem si re-
kel. Prijatelji in sorodniki so to seveda zelo 
dobro sprejeli in me tudi podpirali. Privoš-
čili so mi, da najdem to, kar iščem.

Kako vam je bila všeč izkušnja, ki ste jo 
doživeli ob sodelovanju v oddaji?
Ta izkušnja je bila zelo pozitivna, kar se 
tiče prepoznavnosti. Dobil sem priložnost, 
da spoznam veliko novih prijateljev. Zame 
je bil ta šov velika zabava.

Kako pa je bilo s tremo pred kamero, 
ste imeli kaj težav?
Treme pred kamero skoraj nisem imel in 
to se je videlo tudi v oddaji. Med snema-
njem sem zelo užival. Bil sem zelo vesel in 
sproščen, kakršen sem tudi po naravi.

Kako ste se razumeli s tekmovalci? Ste 
s katerimi ohranili stike?
Z vsemi tekmovalci sem se dobro razumel, 
skupaj smo se zabavali. Ohranili smo tudi 
stike. Dogovarjamo se, da se bomo po kon-
cu pandemije zopet srečali.

Na vaše sodelovanje ste prejeli kar precej 
pozitivnih odzivov, kaj vam to pomeni?

Odziva je res kar precej. Kamorkoli grem, 
me ljudje poznajo in to se mi zdi odlično. 

Kakšno je vaše življenje po oddaji? Se 
je kaj spremenilo?
Življenje mi je spremenila zlasti velika 
prepoznavnost. Postal sem prava zvezda. 

Ljudje me ustavljajo, da bi se slikali z me-
noj.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Težko bi rekel … še vedno sem samski. 
Morda pa le spoznam sorodno dušo, s ka-
tero najdeva skupno srečo.



12

februar 2021

spremljamo, poročamo

Žiga Koprivnik: »Vsak b'k 'ma svoj štr'k«
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV ŽIGA KOPRIVNIKA

Žiga Koprivnik stanuje, kot sam pravi, v prelepih Sebenjah narav-
nost pod Kriško goro. Po naravi ljubitelj adrenalina, tega predvsem 
porablja čez zimo, tudi ljubitelj teka in narave. Poleg tega je predan 
oče in zvest partner svoji zaročenki. Imata sina, ki ga razganja od 
energije. Po poklicu je zdravstveni tehnik, trenutno pa si kruh služi 
z višinskimi deli. »V prostem času predvsem veliko migam. Kako že 
pravijo ... »Vsak b'k 'ma svoj štr'k«. Skratka, poizkušam življenje res-
nično živeti,« še dodaja.

Prvega ne pozabiš nikoli. To velja tako za prvi poljub kot 
tudi za prvi maraton, ki ga je pretekel Tržičan Žiga Kopriv-
nik. Prva izkušnja je lahko tudi odločilna. Kdaj si odkril že-
ljo po teku, po doseganju kilometrskih razdalj in višinskih 
razlik?
Uf ... To bi pa težko rekel. Že v mladih letih sem divjal naokrog. 
Nekako sem bil ves čas usmerjen v šport. Lahko pa rečem, da je 
bilo, kar se tiče teka, morda prelomno leto 2016. Zato ima prav 
gotovo velike zasluge moja zaročenka Maruša.

Tvoj prvi maraton se je zgodil …
… aprila 2017 na Dunaju. Dunajski mestni maraton z masovno 
udeležbo je res pravi spektakel. Skupno štarta okrog 50.000 te-
kačev (polmaratoncev in maratoncev). Vsak lahko najde skupino 
tekačev z željenim tempom, ki mu ustreza. Prvi maraton sem že-
lel odteči v manj kot 2 urah in 40 minutah. Na koncu mi je uspelo 
priti na cilj s časom 2 uri 38 min 30 sek. Prvi maraton mi je ostal v 
lepem spominu, bil je poln čustev. Štartnino in bivanje na Duna-
ju v času maratona mi je za rojstnodnevno darilo namenila moja 
Maruša.

Kako doživljaš tek ti in kako tvoja družina? 
Tek je del našega življenja. S tekom živiš boljše, se počutiš bolj-
še in si boljši. Moja partnerka nikoli ne komplicira, da namenim 
veliko časa športu. Ve, da šport potrebujem. Odkar sva dobila na-
raščaj, pa smo tako veliko tekli kar z vozičkom ali pa skupaj hodili 
v gore.

Se ti je kdaj zgodilo, da si sredi teka naletel na tekaški »zid«? 
Kako si se spoprijel s težavo?
Seveda se vsakemu tekaču lahko zgodi marsikaj, predvsem na 
tekmah, ko si veliko v rdeči coni. Najhujši »zid« se mi je zgo-
dil jeseni 2016 na Ultra maratonu Celje-Logarska dolina 75 km, 
približno na 65 km. Tempo je bil celo tekmo zelo visok in eno-
stavno nisem mogel toliko vložiti, kolikor sem porabil. Ko treščiš 
v »zid«, večinoma dela samo še glava. Popraviti se ne da več ve-
liko, enostavno je treba potrpeti.

Ključen del športa so treningi. Kaj vse vključuješ v svoj tre-
ning in koliko prej se začneš pripravljati na določen cilj oz. 
vzpon?
Seveda je ključna priprava. Imam svoj sistem treninga, ki me ni-
koli ne pusti na cedilu. Predvsem je priprava maratonska, veliko 

pretečenih kilometrov z različnimi načini teka, ki spadajo zraven. 
Ko sem v dobri formi, lahko vrhunsko odtečem na vseh razda-
ljah. Običajno pa je priprava takšna, da naredim v približno dveh 
mesecih nekakšen bazični del, sledi pa kompleksen 10-tedenski 
program. Takrat pretečem približno 100 km na teden, kakšen te-
den tudi malce več.

Kar nekaj pretečenih maratonov imaš za seboj. Sedaj te pa 
že lahko vprašam, na kaj mora biti pozoren tekač, ki se prvič 
udeležuje (pol)maratona?
Predvsem na del treninga, ki ga je potrebno opraviti pred samim 
nastopom. Pomemben pa je tudi tempo, ki ga je tekač zmožen 
odteči skozi celotno traso. Ostati moraš realen do sebe in začeti 
maraton tako, kot si pripravljen. Veliko tekačev ima probleme, 
saj štartajo bistveno prehitro. Na koncu pretečejo prvi del veliko 
hitreje, drugi del bistveno počasneje. Posledica je slab rezultat, 
kar vzbudi slabe občutke.

Pomemben del vadbe oz. športne aktivnosti sta tudi počitek 
in regeneracija. Kako izgleda tvoj počitek?
Ko se pripravljam na maraton, tečem vsak dan. Vendar so do-
ločeni tekaški treningi vmes takšni, da mi nudijo regeneracijo. 
En dan v tednu imam trening z zelo počasnim in kratkim tekom 
(»jogging« 8km v 50 min). Sicer pa si kot vsak normalen zemljan 
tudi jaz vzamem čas za počitek in – kot si pravim – stagniram. 
Običajno počitek traja štiri tedne v najbolj vročem mesecu poletja 
(čas za dopust in družino, plavanje, potapljanje, kolo, malo teka) 
in prav tako v mesecu decembru (čas za pregrehe, migamo zato, 
da lahko veliko jemo).  Pomembno je, da v fazi počitka ostane-
mo še vedno aktivni, najdemo prostor za vse ostale aktivnosti, ki 
nas veselijo, da se ne naveličamo določenih stvari. Bistvo je, da 
zmanjšamo obseg in – seveda ključno – intenzivnost. Počitek in 
regeneracija sta zelo pomembna in ob aktivnem življenju ključ do 
uspeha. Telo je treba nagraditi in mu nuditi počitek in odmor, da 
lahko dobro služi. Uspeh je zame predvsem to, da je človek zdrav, 
vitalen, pripravljen premagovati fizične in psihične ovire in da se 
v svojem telesu dobro počuti. 

Del športnih uspehov niso samo medalje, ampak žal tudi 
poškodbe. Si se že srečal z njimi?
Seveda sem se, tako kot marsikdo. Predvsem na začetku, ko je 
želja veliko, izkušenj pa premalo. Tudi telo še ni navajeno na po-
navljajoče se napore in hitro se zgodi ... Sam sem imel v sezoni 
2017 stresni zlom golenice, ki sem ga uspešno pozdravil, vendar 
pa je težava dolgotrajna in kompleksna. Pravilo: ne z glavo skozi 
zid!

Na kaj si od vsega, kar si dosegel, najbolj ponosen?
Po vsej verjetnosti na zmago v Logarski dolini in na Ljubljanski 
maraton leta 2018, ko sem bil tretji Slovenec s časom 2 uri 36 min 
30 sek. Dva težka teka, iz katerih sem uspel izstisniti vse iz sebe.
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Medtem ko, po besedah našega rekorderja Romana Kejžar-
ja, vrhunski maraton v Sloveniji stagnira, smo v zadnjih le-
tih priče pravi eksploziji med rekrativci. Se strinjaš?
Res je. Vrhunski rekreativni tek je zelo blizu slovenskim profesio-
nalnim tekačem na dolgih razdaljah. Tudi sam rekreativni šport 
je res v porastu in tako rekoč vsi tečejo. To je odlično. Sloven-
ski profesionalni tekači na dolge proge pa žal ne morejo parirati 
ritmu Evrope, kaj šele sveta. Kaj je vzrok, bi težko rekel. Morda 
premalo tvegajo. Predvsem uživam, ko vidim množico ljudi, ki 
zagreto štarta in odteče svoj tek. Zdrav duh v zdravem telesu, pa 
kakor koli že odtečeš.

Lansko leto si se udeležil težke preizkušnje »Spartan Race« 
v Andori. Kakšna izkušnja je za teboj?
Spartan Race ponuja veliko več kot samo tek. Tu je potrebno biti 
celosten. Poleg tega, da je potrebno biti vrhunsko tekaško pri-

pravljen, je potrebno biti tudi telesno močan, spreten, iznajdljiv 
in preračunljiv. Med tekom je običajno 25 do 30 ovir (elementov). 
Tam se pleza, nosi težka bremena, prečka reke, plazi pod bodečo 
žico, hodi po »gurtni«, pleza po vrvi, človek se sreča z veliko bla-
ta … »Spartan« v pravem pomenu besede.

Kako daleč in kako visoko še ciljaš?
O tem nikoli ne govorim, čeprav ne morem reči, da o tem ne raz-
mišljam. Pa vseeno ... Najbolje tečem takrat, ko sem neobreme-
njen. Rad počnem stvari, ki me navdihujejo. Pozimi sem veliko 
na turnih smučeh, preostanek leta pa veliko tečem. Zadnje čase 
predvsem v naravi  (tek navkreber ali gor-dol). Nekako sem ugo-
tovil, da me bolj vleče v naravo kot pa na cesto. V bodoče se imam 
namen resnično posvetiti predvsem »trail« teku in disciplini 
»Spartan race«. Seveda nisem zaključil tudi v maratonskem sve-
tu, da ne bo pomote. Nekaj sem si ostal še dolžan ...

V Lomu prava zimska pravljica
DOMINIKA AHAČIČ, FOTO: MATJAŽ MEGLIČ

V času številnih omejitev, ki jih v preteklosti nismo bili vajeni, 
smo ponovno odkrili tudi možnosti rekreacije v domačem okolju. 
Praznični dnevi so nas razveselili s precejšnjo pošiljko snega, kar 
so izkoristili tudi v Lomu pod Storžičem.

»Zima je bila letos res radodarna s snežno odejo, zato smo ta-
koj po prvem zapadenem snegu zavihali rokave in v Grahovšah 
(Slaparska vas) uredili tekaške proge,« nam je povedal Matjaž 
Meglič, predsednik tamkajšnjega športnega društva. Dodal je, da 
jim letos še kako prav pride nov teptalec, ki so ga kupili leta 2018. 

»S PD Tržič sodelujemo pri prevozu blaga v kočo pod Storžičem, 
cesta do tja pa omogoča tudi sankanje. Z nekaj dodatnimi deli in 
ob sproščenih ukrepih imamo namen zagnati tudi nizko vrvno 
vlečnico v dolžini 130 m, ki je prav tako v Slaparski vasi in je na-
menjena predvsem otrokom,« je načrte za nadaljevanje zimske 
sezone v Lomu opisal Matjaž Meglič.

Čeprav je po dolini snega komaj še za vzorec, Lom torej še vedno 
lahko doživite v beli preobleki. Tekaške proge urejajo na dva do 
tri dni, o stanju prog pa javnost ažurno obveščajo na Facebook 
strani športnega društva. Zato so veseli tudi vsakega prostovolj-

nega prispevka, ki ga obiskovalci namenijo za vzdrževanje tekaš-
ke proge.

Letošnji obisk v Lomu je bil prav zaradi velike količine snega, 
urejenih prog in pravljičnih zimskih razmer do zdaj zelo dober, 
kar je nekajkrat povzročilo tudi precej kaotične razmere v pro-
metu.

Zato ob tem v športnem društvu naprošajo, da avtomobile pustite 
na parkirišču v kamnolomu in ne ovirate dostopov do privatnih 
zemljišč oziroma hiš. 

Pestro dogajanje v Alteršoli
MONIKA VALJAVEC, FOTO: ARHIV ALTERŠOLE

Ob jesenskih spletnih aktivnostih smo se vsi strinjali, da bo ve-
seli december ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov potrebno 
popestriti malo drugače. Alteršolarji so bili navdušeni nad idejo 
za izdelavo alter adventnih koledarjev. Sami so iz rolic toaletne-
ga papirja pripravili osnove, mi pa smo jih napolnili z drobnimi 
pozornostmi, predlogi, mislimi in zabavnimi izzivi. Alteršolarji 
so koledar vzeli resno, saj so se tekom decembra precej izvirno, 
kreativno in uspešno soočali z raznimi kulinaričnimi, besednimi 
in ustvarjalnimi izzivi. Nekateri so priznali, da je bilo to dobro 
urjenje njihove potrpežljivosti in vztrajnosti, saj jim ni bilo eno-
stavno vsak dan odkriti le enega polja. Vsi pa že nestrpno priča-
kujemo, kdaj se bomo spet lahko videli v živo, skupaj odprli ob-
ljubljeno darilo in nadaljevali z delavnicami. 

Februarja smo v okrepljeni obliki spet na voljo za izvajanje in-
štrukcij in učne pomoči. Za več informacij nam pišite na info@
altersola.si ali pokličite 040 659 670 (Monika). Več informacij 
o naših programih in aktivnostih pa lahko najdete na Facebook 
profilu Alteršola.
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Zvonka Pretnar, častna občanka Občine Tržič
SUZANA P. KOVAČIČ, GORENJSKI GLAS, FOTO: IGOR ŠOBER 

Zvonka Pretnar je prejela naziv častne občanke občine Tržič za 
dolgoletni in dolgoročni prispevek k živosti, razvoju in napredku 
tržiškega prostora. S svojim delovanjem v lokalni skupnosti 
pušča trajen pečat na številnih družbenih področjih.

Zvonko Pretnar so za častno občanko predlagali Vladimir Ovse-
nek, podpredsednik Društva upokojencev Tržič, Jana Babšek, di-
rektorica Tržiškega muzeja, Marinka Kenk Tomazin, direktorica 
Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič, Urban Bole, v. d. direktor-
ja Doma Petra Uzarja Tržič, Dina Pintarič, v. d. ravnateljice OŠ 
Bistrica, dr. Miran Hladnik, prejemnik Pretnarjeve nagrade, Ivo 
Stropnik, predsednik Velenjske knjižne fundacije in ustanovitelj 
mednarodne Pretnarjeve nagrade, Jože Rihtar, Hiša mineralov 
Muzeja Velenje, Janez Kikel, občan občine Tržič, in Tine Toma-
zin, častni občan občine Tržič.

»Tržič kot kraj, kjer živim, je bil v mojem otroštvu skupnost, kjer so 
bili ljudje znanci, prijatelji, vsi so o vseh vse vedeli, si pomagali, se 
tudi prepirali. Podobno je bilo tudi pri otrocih – ni bilo razlik, kdo so 
bili domači, kje so bili zaposleni in podobno.«

Ob nedavnem občinskem prazniku so vas imenovali za 
čast no občanko občine Tržič. Zagotovo je dobiti priznanje 
v domačem okolju posebna čast. Kako ste strnili misli ob 
imenovanju?
Res je dobiti v domačem okolju tako priznanje čast, čeprav se ob 
tem počutim tudi nekoliko nelagodno. Zelo dobro se mi zdi, da 
predlagatelji imenovanja dosegajo izjemne rezultate na svojih 
področjih in da je bil sklep o priznanju na seji občinskega sveta 
sprejet soglasno. Vsega, kar je bilo povedano ob izročitvi prizna-
nja, ne bi bilo, če ne bi imela v vseh obdobjih in na vseh področjih 
izredno delavnih in ustvarjalnih sodelavcev. Rada delim z njimi 
to priznanje.

Z bratom dvojčkom Tonetom sta se rodila 9. avgusta leta 
1945 v Ljubljani v podjetniški rodbini, ki je živela Za Moše-
nikom v Tržiču. Kakšni so vaši prvi spomini na otroštvo, na 
domači kraj?
Spomini na otroštvo so lepi. Starša sta bila zelo enotna v vzgo-
ji, čeprav mi je oče večkrat pogledal skozi prste. Takrat je voda 
tekla za hišo, pred hišo in še Mošenik je bil blizu. Ob vodi je bilo 
tudi naše igrišče. Poleti smo čez Mošenik naredili jez iz kamnov 
in se za njim kopali, čeprav je bila voda zelo mrzla tudi poleti. 
Vedno se je našel kakšen sosed, ki nas je spodil iz vode. Igrače so 
bile takrat odsluženi lonci, veje, palice, kamni in še kaj podobne-
ga. Tudi doma smo se igrali. Mama se je igrala z nama z bratom, 
oče pa je navadno bral časopis. Pozimi smo se sankali na Ceno-
vem, kjer je danes zdravstveni dom, in z Zalega rovta. Včasih smo 
zgrešili mostiček čez Mošenik in se znašli v vodi. Starši se niso 
jezili, vendar smo morali biti doma, dokler se niso posušili čevlji 
in »špichoze«. Ko smo bili večji, smo igrali različne igre. Starši so 
prišli na predstave in plačali vstopnino, s katero smo si privoščili 
kakšne sladkarije v slaščičarni.

V domači hiši Za Mošenikom živite še danes. Kakšen je Tr-
žič danes v vaših očeh?
Tržič kot kraj, kjer živim, je bil v mojem otroštvu skupnost, kjer 
so bili ljudje znanci, prijatelji, vsi so o vseh vse vedeli, si poma-
gali, se tudi prepirali. Podobno je bilo tudi pri otrocih – ni bilo 
razlik, kdo so bili domači, kje so bili zaposleni in podobno. Cestar 
je vsako nedeljo zjutraj opral Trg svobode in »ta uscano gaso«. 
Danes je Tržič skupek stavb, ulic in posameznikov, preveč je  
neoseben.

V zadnjem obdobju svoje delovanje precej usmerjate v skrb 
za starejše. Vodite Društvo upokojencev Tržič, s Knjižnico 
dr. Toneta Pretnarja prirejate literarne Besedarije, v sode-
lovanju z OŠ Bistrica organizirate projekt računalniškega 
opismenjevanja starejših, z Združenjem šoferjev in avto-
mehanikov pa tečaje varne vožnje za starejše. Ste tudi pred-
sednica Sveta Doma Petra Uzarja Tržič. Kakšen je po va-
šem mnenju položaj in predvsem odnos do starejših v naši  
družbi?
Če gledamo različne televizijske oddaje in beremo bolj rumeni 
tisk, ne smemo biti stari, temveč mladi in »fit«. Do pandemije 
covida-19 smo bili starejši bolj na robu družbe. Država že dvajset 
let pripravlja zakon o dolgotrajni oskrbi, a ga še vedno ni. Nepre-
mišljeni ukrepi pospešujejo umiranje starejših za to virusno bo-
leznijo. Lokalna skupnost lahko le delno vpliva na položaj starej-
ših. Vse preveč se tako država kot lokalna skupnost zanašata na 
prostovoljce, kar jim je tudi alibi za neukrepanje.

Ste pobudnica in idejna vodja pogovornih večerov v Kurni-
kovi hiši z naslovom Dediščina v hiši dediščine. Zakaj je po 
vašem mnenju tako pomembno, da dobrine, podedovane iz 
preteklosti, skrbno čuvamo?
Dobrine iz preteklosti kažejo na ustvarjalnost naših prednikov in 
so še vedno uporabljane v našem obdobju, čeprav se spreminja-
jo moda, tehnologija, materiali in podobno. Čevelj je bil obuvalo 
pred recimo tisoč leti in je tudi danes. Razlika je le v tem, kako in 
iz kakšnih materialov je narejen. Podobno je tudi z nesnovno de-
diščino. Vedno je na neki način prisotna tudi danes, zato je prav, 
da jo poznamo.

Trajni pečat puščate na številnih družbenih področjih, po-
leg že omenjenih na področjih založništva in uredništva, 
razvoja bralne kulture, izobraževanja za mlade in odrasle, 
povezovanja Tržiča s pobratenim mestom Sainte-Marie-
-aux-Mines, članstva v Občinskem svetu Občine Tržič, (so)
organizacije Mednarodne razstave mineralov in fosilov … 
Od kod ta vaša moč, zanos delati ves čas v dobro tržiških 
ljudi, Tržiča?
Vedno je bil kdo, ki me je seznanil z določeno dejavnostjo. 
Za delo v Zavodu za kulturo in izobraževanje je bil zaslužen  
prof. Edo Rob lek, v delo v Društvu prijateljev mineralov in fosi-
lov me je prepričal Mirko Majer, čeprav ne zbiram ne mineralov 
ne fosilov, v Društvo upokojencev me je pritegnil Karel Štucin, v 
Združenje šoferjev in avtomehanikov Nuša Hafner. Ko se enkrat 
odločiš za sodelovanje, je treba tudi kaj narediti. Nikoli nisem 
tega dojemala kot nekaj izjemnega.

Tone se je s Tržičani vedno pogovarjal po tržiško. Kaj pa vi?
Če se le da, tudi.
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Eko sklad spodbuja investicije v učinkovito rabo energije in 
pomaga socialno šibkim občanom
PETER MALI, NEODVISNI ENERGETSKI SVETOVALEC MREŽE ENSVET

Za socialno šibke občane (prejemnike socialne pomoči) je tre-
nutno odprt javni poziv, ki v celoti subvencionira investicije, in 
sicer:

Javni poziv JP69 SUB-SOC0B19  -  Nepovratne finančne spod-
bude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih 
naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v sta-
novanjskih stavbah

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenja-
vo stare kurilne naprave v stanovanjskih stavbah z: 

A - novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto 
centralnemu sistemu ogrevanja, ali

B - novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno 
zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.

Višina nepovratne finančne spodbude A znaša do 100 % prizna-
nih stroškov naložbe, vendar ne več kot: 

 - 8.000 EUR za kotel na lesno biomaso (na polena, sekance in 
kombinirano kurjavo); 

 - 6.000 EUR za kotel na lesno biomaso (na pelete). 

 - Višina nepovratne finančne spodbude B znaša do 100 %  
priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: 

 - 4.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom 
(kamin) in 

 - 2.000 EUR za vse ostale enosobne kurilne naprave.

Naprave morajo ustrezati predpisanim kriterijem. 

Natančnejše in obsežnejše informacije o javnih pozi-
vih Eko sklada, o učinkoviti rabi energije in obnovlji-
vih virih energije lahko dobite v ESP Tržič, Trg svo-
bode 1 (potrebna je predhodna najava na telefonsko  
št. 04 597 15 33). 
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Berejo nas tudi v Avstraliji
DEL PRISPEVKA OBJAVLJAMO V ORIGINALNI OBLIKI

Pišem iz dalne Australije. Virgili Gomizel

Najprej reviji TRŽIČAN, odgovorni urednici revije in vsem ki zra-
ven sodelujejo: srečno, zdravo in uspešno novo leto 2021.  

Moja želja, da bi moj odgovor in sožalje hčerki, pokojne: Pavlin 
Kihler Cvetki bil objavljen v reviji Tržičan, kjer je prominentni 
gospod; Dr.Bojan Knifič ob grobu pokojne Cilke Rozi Pavlin Kihler 

podaril zasluženi govor. Čital sem s zadočenjem. Hčerka Cvetka; 
najsrčnejše pozdravljena. Upam, da si zdrava. Prejel sem pismo in 
žalostno novico. Z veliko zakasnijo (prosim oprosti, imam malo 
zdravstvenih neprijetnosti). Tudi imam devedeset in tri leta in 
živim v angleškem svetu od leta 1951. Odgovarjam na Vaše pri-
jetno a žalostno sporočilo, da je mama, kot se jo jaz spominjam: 
Cilka, odšla v zaslužen (če kje obstoja;) božji raj.
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Mato Mežek, avtor tržiške 
himne Naš domači kraj
JOŽICA KODER, FOTO: IZ ARHIVA TANJE HOTKO

Oj moje rojstno mesto srečno, 

jaz bom odšel, a ti ostaneš večno.

Pred slovenskim kulturnim praznikom se bomo v prvi  letošnji 
številki Tržičana spomnili še danes znanega tržiškega kulturnika 
Matije Mežka. Vsi smo mu rekli Mato. 3. februarja letos mineva že 
dvajset let, odkar je veliko prezgodaj zapustil svoj rodni Tržič, ki 
ga je imel neizmerno rad. Vso svojo ljubezen do Tržiča, tržiških 
gora in planin je izpovedal v številnih pesmih. 

Z njegovo hčerko Tanjo sva bili že dalj časa v besedi, da bi zbrali  
pesmi, ki bi našle svoje mesto v knjižici. Pesmim bi dodali njego-
ve anekdote in zapise  prijateljev in znancev, ki poznajo njegovo 
delo na kulturnem, družbenem  in socialnem področju.

Tanja mi je že septembra prinesla snopič pesmi, tudi notne zapi-
se. Pregledala sem pesmi, sredi njih je največkrat opaziti besede 
Tržič, tržiške gore, moj kraj Tržič. Nekaj jih je uglasbil avtor sam, 
nekatere sta uglasbila priznana slovenska skladatelja Radovan 
Gobec in Janez Močnik. To pove, da so Mežkove pesmi tako lepe, 
da jih pojemo.

Misel na to, da je Matu Mežku treba nameniti pozornost, se mi je 
porodila leta 2019 ob prazniku Občine Tržič, ko so v Kulturnem 
centru Tržič pevci Mešanega pevskega zbora Ignacij Hladnik od-
lično zapeli tržiško himno Mata Mežka: 

NAŠ DOMAČI KRAJ

Srečni kraji med vrhovi, kjer prijazni so domovi.
V soncu Mošenik odseva, v dnu mu Bistrica odpeva.

Vedrega smo mi duha in slovenskega srca,
ki ga gorski bije raj, dragi naš domači kraj.

Pesmi naj glasno donijo, čez vrhove se glasijo:

Na domači zemlji večno Tržičan bo živel srečno.

To misel uresničujem s tem zapisom, v katerem bodo besede go-
vorile o njegovem ustvarjanju.

Hči Tanja Hotko mi je povedala, da je bil njegov dom ena sama 
pesem, ena sama glasba. Hči Joži je igrala kitaro, Tanja klavir. 
Tanja in njen mož Janez sta plesala v folklorni skupini, kjer sta 
se tudi spoznala. Pri Mežkovih se je veliko prepevalo. Mato je 
pel, igral na kitaro, činele in orglice. Tudi žena Anica je rada pela. 
Skupaj sta nastopila na Srečanju ljudskih godcev v Jelendolu leta 
1999 in v Vili Bistrica istega leta na prireditvi S'm Tržičan. Vnu-
kinji Vesna in Katja stopata po dedkovih stopinjah. Obe sta igra-
li klavir, sodelovali pri tržiških folklornikih, peli sta v šolskem 
pevskem zboru, cerkvenem zboru v Tržiču in cerkvenem zboru 
sv. Janeza Krstnika v Kovorju.  Vesna je igrala v orkestru Glasbene 
šole Tržič, Katja pa še vedno poje pri ljudskih pevkah Folklorne 
skupine Karavanke.

Tržiški slikarki Marici Šmid, Tekčevi, so bile njegove pesmi tako 
všeč, da jih je postavila v umetniško, slikarsko obliko. Te so Tr-
žišk' šuštar, ki je primer narečne pesmi, Kriška gora in Kofce. 
Tržiškega šuštarja je namenil »šuštariji«. Tudi sam je izhajal iz 

čevljarske družine. V pesem je postavil stare tržiške narečne be-
sede. Skoraj jih ne slišimo več, razen besed šuštar, bržole, vino.

V sebi je nosil neizmerno ljubezen do narave, planin in gora, do 
samega mesta Tržič in njegovih ljudi. Več pesmi je poimenoval 
kar z imenom gore ali planine. Silno je občudoval Begunjščico. 
Lahko jo je opazoval kar skozi okno svojega doma. 

Kaj me gledaš gora krasna, / tudi jaz v te strmim, / si podoba vedno 
jasna, / iz otroštva moj spomin. //

Ko te iz koče opazujem, / vedno daješ mi navdih, / ah, kako te obču-
dujem, / tebi ta namenjam stih. //

Ko iz dalje te občudujem, / še mladostni sem fantič, / zdaj te starček 
obožujem, / tja poletel bi kot ptič. //

Jaz odhajam, ti ostajaš, rože v steni še cveto, zadnje mi moči napajaš, 
ko gre sonce za goro.

Tanja je povedala, da je bil takrat, ko je odšel s tega sveta, oblačen 
dan, le za Begunjščico je sijal sončni žarek. Z ženo Anico bi junija 
2003 praznovala zlato poroko, a je tudi ona odšla kmalu za njim.

Tanja mi je posredovala seznam  društev in organizacij, kjer je 
sodeloval. Bil je predsednik Društva invalidov Tržič 20 let, pred-
sednik KS Ravne, predsednik Pihalnega orkestra Tržič, predsed-
nik Sveta Glasbene šole Tržič, vodja kvinteta Veseli Tržičani, 
amaterski igralec v KUD Svoboda, pel je v operetah, v Komornem 
zboru Peko, na Radiu Ljubljana sta prepevala skupaj z Ježkom, 
sodeloval je z brati Zupan in z  glasbenikom Mirkom Šlibarjem …

Za svoje delo je dobil številna priznanja in nagrade, med njimi 
plaketo Občine Tržič, odličje Svobode s srebrnim listom (Zveza 
kulturnih organizacij Slovenije), Srebrni znak svobode, srebrno 
značko OF, bronasto in  zlato Kurnikovo plaketo, srebrno in zlato 
Gallusovo značko, zlati znak Zveze društev invalidov Slovenije,  
medaljo za vojne zasluge, medaljo za Trst in še druga priznanja.

Še so med nami ljudje, ki poznajo življenje in delo Mata Mežka. 
O njem mi je pripovedoval tržiški glasbenik, zborovodja, pevec, 
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skladatelj, velik ljubitelj glasbe in petja Franci Šarabon: 
Z Matom sva bila velika prijatelja. Veliko veselih ur sva preživela sku-
paj. Skupaj nastopala z mojim ansamblom, s kvintetom, po več krajih 
na Gorenjskem, Štajerskem, Primorskem. Povsod je Mato navduševal 
poslušalce tudi s svojimi smešnimi anekdotami, tako da so se naši 
koncerti zavlekli pozno v noč. Ljudje pa kar ploskali in ploskali. Bil je 
aktiven na več področjih, velik kulturnik. Na tržiških veselih večerih 
je prepeval skupaj s tržiško pesnico Dorco Kralj. Njegove pesmi so do-
živele notni zapis. Uglasbila sta jih Radovan Gobec in Janez Močnik. Z 
Matom sem izgubil velikega prijatelja.

Tudi Joži Laharnar iz Jelendola, tajnica in blagajničarka v Društ-
vu invalidov Tržič, je pod naslovom Moj pogled na gospoda Mata 
Mežka z lepimi besedami orisala njegov odnos do ljudi:
Slabi dve leti, vse do njegove prezgodnje smrti, sva sodelovala v 
Društ vu invalidov Tržič, kjer sva se, on kot predsednik društva, sama 
kot tajnica, odlično razumela. Vseskozi je bil zelo spoštljiv do obča-
nov, do mene, še posebej do invalidov. Invalidi so se radi družili z 
njim. Znal je prisluhniti vsakomur, ki je vstopil v pisarno. Tudi zu-
naj nje si je vzel čas za vsakogar. Bil je moder človek, a hkrati pravi 
veseljak. Znal je potrkati na vsaka vrata, poznan je bil tako v okviru 
občine kot v okviru ostalih gorenjskih društev invalidov, kjer so ga še 
posebej cenili. Žal je prišla bolezen in njegove aktivnosti so bile vse 
bolj omejene. Bil je optimist vse do konca, vedno mi je govoril, da ne 
bo obupal, da se bo boril do konca. Veliko življenjskih modrosti me je 
naučil, nikoli ga ne bom pozabila.

Maja Ahačič, dolgoletna predana voditeljica Podružnične šole 
Podljubelj, je v spomin na Mata Mežka ustvarila skoraj štiri strani 
dolgo pesem z naslovom Sapčov Mato. V njej pripoveduje o nje-
govi ljubezni do svojih domačih, do rojstnega kraja in njegovih 
lepot, o prijateljstvu, o njegovem pristnem humorju, odnosu do 
živali, še posebej do ptic, kako je podljubeljske šolarje naučil de-
lati ptičje pogače iz loja in semenske jedače, o tem, »kako rad se 
je oglasil pri Završnikovih, kako je iz avta vzel kitaro in velikokrat 
smo prepevali in bili vesele volje.«

Glasba, pesem, 
druženje z domačimi,
dragi Matko,
to moji so na te spomini.
Pa še to povem naglas,
da takšno prepevanje od srca
skorajda je odšlo od nas.
Mene pa veseli,
da v mojem otroštvu 
ste mi prepevali.

Lep zapis za knjigo o 
Matu Mežku je poslal 
tudi Boris Kuburič, 
poznavalec kulturne-
ga življenja v Tržiču. 
Predstavitev bo na 
septembrskem do-
moznanskem večeru 
v Knjižnici dr. Toneta 
Pretnarja Tržič.

Tu je del pogovora s Francijem Šarabonom, ki ga je zapisal  
dr. Bojan Knific, v celoti ga bomo objavili v knjižici:
Matu Mežku smo pravili Sapca. Med prijatelji ni bila težava, če mu 
je kdo tako rekel, sicer mu ni bilo ljubo. Stanovali so na Koroš ki 
cesti, pred Babičevo gostilno. Potem so se preselili na FabƏrko. 
Veliko sva skupaj pela in igrala. Leta 1991 je bila izdana pesmarica 
S'm Tržičan. Predstavitev je bila v vili Bistrica. Tam sva skupaj 
zapela Debeli Žan in suhi Fran.

Silva Zupan – Tekčeva je napisala daljše pismo, iz vsebine:
Kot prava Tržičanka se Mata Mežka spominjam iz rane mladosti, ker 
sem ga večkrat videla na kakšnem nastopu, zlasti z gospodom Fran-
cijem  Šarabonom. Pri nastopih je poleg igranja poskrbel še za smeh. 
V letu 1977 so bratje Zupan praznovali 10-letnico svojega obstoja, na 
koncertu je nastopil tudi Komorni zbor Peko pod vodstvom prof. Mil-
ka Škoberneta. Temu zboru se je tam okrog leta 1980 pridružil tudi 
Mato Mežek. Mato se ni ukvarjal zgolj s petjem, pisal je tudi besedila 
za pesmi, ki jih poznamo zlasti Tržičani. Med prvimi se je pojavila 
Bohinjska, priredil Franci Šarabon, potem Tržiška dolina, Gledaj dol 
s planince in Lepo mesto je Tržič. Gospod Mato je bil človek humorist. 
Velikokrat nas je s svojim humorjem spravil v dobro voljo. V vsem 
svojem življenju je za kulturo v Tržiču naredil zelo veliko. Umrl je 
prezgodaj. Spominjam se, da se je oglasil pri nas v januarju, tik pred 
smrtjo. Z dobro voljo je povedal, da je težko bolan, vendar je korajžno 
povedal: »Mi se pa ne damo, premagali bomo bolezen.« Vendar mu 
na žalost ni uspelo. Že v začetku februarja smo dobili obvestilo, da je 
Mato kljub močni volji omagal. Še ni dopolnil 73 let.
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OŠ Bistrica - Kalejdoskop dogodkov
UČENCI NOVINARSKEGA KROŽKA Z UČITELJICO ANDREJO KOSEC, FOTO: ARHIV OŠ BISTRICA

Čas, v katerem živimo, od nas terja veliko prilagodljivosti, ne 
pa prepuščanja strahovom, kritizerstvu in »trobljenju v en sam 
rog«. Na naši šoli vemo, da lahko samo skupaj kljubujemo ma-
lodušju in z zavihanimi rokami premikamo ustaljene predstave 
o šoli, učiteljih in učencih. 

September je potekal v znamenju digitalne realnosti (digitalno = 
realno = normalno), kot bi čutili, kako zelo resnična bo. Že oktob-
ra smo bili primorani prijeti za miške, tipkovnice in se zagledati 
v zaslone. Najbrž smo se nekoliko pritoževali, a že konec meseca 
je učiteljica zgodovine in nemščine Mateja Žnidaršič z učenci iz-
vedla izvirni natečaj ob dnevu reformacije – seveda na daljavo. 
Učenci so morali za sodelovanje napisati pesem ali ustvariti strip, 
ki je prikazal Trubarjevo življenje. Zmagovalcu natečaja sta bila 
obljubljena knjižna nagrada in sladko presenečenje. Nagrado za 
najboljši prispevek bosta, takoj ko se vrnemo v šolo, prejela Jaka 
in Tina Stritih iz sedmega in devetega razreda. Napisala in uglas-
bila sta pesem o Trubarjevem življenju. Jaka je po končanem pro-
jektu pojasnil, česa se je naučil: »V sedmem razredu pri zgodovini 
še nismo prišli do teme o Primožu Trubarju. Ko sva s Tino pričela 
z delom, sem vedel, da je napisal prvi knjigi v slovenskem jeziku 
Katekizem in Abecednik in da je bil eden najpomembnejših Slo-
vencev. Naučil sem se, da je bil Trubar gospod, ki je veliko potoval 
in se učil. Vem tudi, da je imel družino, veliko znancev in težko 
življenje. Najbolj me je presenetilo to, da se je ves čas selil sem ter 
tja po Evropi. Mislil sem, da je od rojstva pripadal pomembnim 
družbam, a sem izvedel, da je do pomembne vloge v zgodovini 
moral garati, kar mi je pri njem všeč.«

Preberite QR kodo in prisluhnite njunemu delu. 

njej. Ko smo društva prvič prišla na idejo tradicionalnega zajtrka, 
smo ga poimenovali Medeni zajtrk, danes je to tradicionalni slo-
venski zajtrk. Tržiški čebelarji imamo pod okriljem tudi interesni 
krožek, da izobrazimo naše bodoče čebelarje. Eden je v Lomu pod 
Storžičem, drugi pa tukaj, na OŠ Bistrica. Naš skupni čebelnjak je 
pod Vilo Bistrica.«  

Otroci so ta dan uživali ob poslušanju božičnih pesmi, v peki 
piškotkov in s toplino v srcu. Čez nekaj dni pa so začela v šolo 
prihajati čudovita sporočila … in namen je bil dosežen.

Tudi tradicionalna božično-novoletna proslava je oživela prek 
telefonov, računalnikov in televizije. Namenjena je bila počas-
titvi treh praznikov, ki so sledili. 

Prizorišč dogajanj je bilo letos res veliko. Učenci so se v dogajanje, 
ki ga je beležila TV Tržič, vključevali od doma z deklamacijami, 
pesmicami in lepimi mislimi. Soavtorica in voditeljica dogodka 
Marija Bohinjec se je vživela v škratke, vile in angelčke, ki so na-
stopali tudi v prostorih šole. Z lepimi mislimi jih je pospremila v 
počitnice in uživanje zasneženih prazničnih dni. K spremljanju 
prireditve smo povabili tudi nekdanje uslužbence šole, ki so se 
odzvali z velikim veseljem in navdušenimi odzivi. 

Iskreno zahvalo izrekamo vsem sodelujočim, ravnateljici Dini 
Pintarič in županu mag. Borutu Sajovicu, da ste pripeljali božič-
no-novoletno vzdušje v naše domove in ogreli naša srca.

»Slovenija, od kod lepote tvoje?« se je glasilo 20. 11. 2020 skozi 
zaslone učencev. S tradicionalnim slovenskim zajtrkom smo pri-
čeli tehniški dan, »ko smo odprli vrata lokalni TV Tržič, srca pa 
stanovalcem Doma Petra Uzarja«, je ob otvoritvi izrekla dobro-
došlico vsem ravnateljica Dina Pintarič.  

Učenci so doma najprej v miru pojedli kruh z medom ter jabolko 
in popili kozarec mleka, potem pa ustvarjali v predprazničnem 
vzdušju. Moto dneva je bil Mala pozornost za veliko veselje, saj 
smo vse izdelke podarili Domu Petra Uzarja, da bi iz nečesa sla-
bega (izolacija, oddaljenost) ustvarili nekaj čarobnega. Učitelja 
Grega Janežič in Nataša Bergant sta predstavila pomen in vred-
nost slovenskega zajtrka, ki naj bo vedno »polna vreča, ki stoji 
pokonci«. Zakaj lokalna hrana? Ta je boljšega okusa, izvajamo 
lokalno oskrbo, zmanjšujemo onesnaženje, zaznamo lahko nižjo 
vsebnost aditivov, hrana pa ohranja vitamine.  

Vinko Perne, predsednik čebelarskega društva Tržič, je bil gost 
dneva. Letos štejejo že 10. uradno obletnico tradicionalnega zaj-
trka, njegove korenine pa segajo že v leto 1995. »Čebelarji smo 
povezani z naravo, zato jo želimo ohraniti in poučevati mlade o 
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Pouk na daljavo, izziv za vse udeležence
ERNA MEGLIČ, FOTO: UČENCI IN UČITELJI OŠ KRIŽE

Pouk na daljavo se tako kot pouk v šoli izvaja po načrtovanem 
programu, ki se imenuje Letni delovni načrt šole (LDN). Zaradi 
izvajanja pouka po spletnih učilnicah so učenci povprečno 5 ur 
na dan pred ekranom. Zato so dobrodošli dnevi dejavnosti (šport-
ni, naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi). Športni dan je na  
OŠ Križe potekal na temo zimske radosti. Učenci so se lahko odloči-

li za katerokoli dejavnost na snegu (sankanje, pohodi, izdelovanje 
snežaka …). Dan dejavnosti so lahko v obliki družinske aktivnosti 
izvedli v petek, soboto ali nedeljo. En dan so morali preživeti brez 
računalnika. Tudi učitelji smo morali izvesti športno aktivnost.
Dokazila športnih aktivnosti so bile fotografije učencev in uči-
teljev.

Občutje ob šolanju na daljavo
LISA KODOU JERALA, 5. B, OŠ KRIŽE

Odkar je COVID-19, je zelo malo socialnega druženja in nič ne vi-
dim svojih sošolcev in sošolk, zato se več ali manj dolgočasim. 
Veliko raje imam, da smo v šoli kot pa na daljavo, ker vsak dan 
nekaj novega doživim. Doma pa se vsak dan enako prijavim na 

Zoom in gledam podobno sliko na računalniku. V vsakem slabem 
je nekaj dobrega in tudi na daljavo ni najslabše, saj se tudi nekaj 
naučim.

Vpis bodočih prvošolcev za šolsko leto 2021/2022
ERNA MEGLIČ, RAVNATELJICA OŠ KRIŽE

V skladu z Zakonom o osnovni šoli osnovna šola vpisuje otroke 
v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. V tem 
delu zakonodaja ostaja nespremenjena, zato bo vpis prvošol-
cev izveden v mesecu februarju 2021. 

Šole bodo po ustaljeni praksi starše povabile k vpisu. K vpisu 
starši pripeljejo otroka le v primeru, da nimajo zdravstvenih 
zadržkov. 

Načrtujemo, da bo – ne glede na omejitve – vzpostavljena 
pravna podlaga za možnost vstopa staršev v šolski prostor, ko 
se bodo izvajali postopki, povezani z vpisom otrok, ugotavlja-
njem pripravljenosti otroka za vstop v šolo in odložitvijo šola-
nja, o čemer vas bodo šole dodatno obvestile. 

Pri izvedbi vpisa otrok je šola dolžna upoštevati vse predpi-

sane ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje 
širjenja COVID-19. Pri tem je v skladu z veljavnimi predpisi in 
priporočili NIJZ dolžna upoštevati naslednje ukrepe: 

- uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih, 

- razkuževanje rok, 

- zračenje in čiščenje prostorov, 

- varnostna razdalja. 

Starše in skrbnike bodočih prvošolcev bodo šole povabile po 
vnaprej določenem časovnem razporedu, da bodo lahko za-
gotovile ustrezne higienske pogoje in vse varnostne ukrepe 
za zmanjšanje tveganja okužbe.
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Vrtec Tržič in izvajanje nujnega varstva v času epidemije
KRISTINA LINDAV, FOTO: ARHIV VRTCA TRŽIČ

Vse od drugega zaprtja vrtcev in šol ima Vrtec Tržič vrata za ot-
roke le priprta. Za otroke staršev, ki druge možnosti varstva res-
nično nimajo, zagotavljamo nujno varstvo. Sprva smo v enoti 
Palček ustvarili 4 majhne skupine, t. i. mehurčke. Mehurčki so po 
priporočilih NIJZ v novembru nekoliko zrasli, kmalu pa zapolni-
li enoto. Tedni so bežali mimo, potrebe staršev so postajale vse 
večje. Upi na odprtje vrtcev so bili ob koncu leta veliki, a žal smo 
se veselili prezgodaj. Staršem se zahvaljujemo za ažuren odziv na 
naše prošnje, ki nam pomaga načrtovati delo. S podporo, razu-
mevanjem in posluhom za naše delo nam je župan v novem letu 
omogočil začetek izvajanja nujnega varstva v vseh treh matič-
nih enotah vrtca. V prvem in drugem tednu januarja je tako vrtec 
obis kovalo nekoliko več kot 100 otrok.

Mogoče na tem mestu ni odveč poudariti, da gre že ves čas za 
mnogo več kot le za nujno varstvo. Nemogoče bi bilo izvaja-
ti samo to, kar beseda opisuje. Otroci s svojimi velikimi očmi za 
svet, ki jih obdaja, kot tudi strokovni delavci odprtih src v oko-
lju, ki kliče k doživetjem, dan za dnem soustvarjajo vzgojno-izo-
braževalni proces, ki mu ni para. Slednje že zato, ker so skupine 
dolgo sestavljali starostno mešani otroci. Tudi bratci in sestrice 
so bili razvrščeni skupaj, da smo lahko zagotavljali kar najmanj 
stikov. Brez kakšne stiske ni šlo, to drži. A volja vedno najde pot. 

V obdobju zaprtja smo se razveselili diplom za 120 let delovanja 
in predano pedagoško delo, ki sta jo v imenu vseh zaposlenih 
vrtca prejeli pomočnici ravnateljice Andreja Gimpelj Kovačič in 
Mojca Lužnik. Lepo povezovalno priznanje za naš kolektiv. Po-
vezovali pa smo se tudi v mislih: z uprave vrtca so cel mesec pri-
hajala vsakodnevna elektronska sporočila s prijaznimi mislimi, 
receptom za praznično jed ali pijačo, zabavno nalogo ali kar tako. 
Januar pa je vedno nov začetek, čas za pregled preteklega leta, 
predvsem pa za optimističen pogled naprej. In tudi letos vsaj to 
ni bilo nič drugače.

Mi smo otroci enega sveta, gradimo mostove prijateljstva
BARBARA PFEIFER, FOTO: ARHIV VRTCA TRŽIČ

V času nujnega varstva smo spoznavali sebe in svojo okolico. V 
prvem tednu smo se v naši skupini spoznali, raziskali smo igral-
nico, igrače in se pogovarjali. Pogovor je razkril želje otrok, nji-
hova vprašanja in dvome. Veliko smo se gibali na prostem in tako 
smo obhodili cel Tržič. Šli smo mimo naših domov in prijateljev, 
ki smo se jih po dolgem času zelo razveselili. V drugem tednu se je 
pojavilo vprašanje, kje so naši prijatelji, ko nismo skupaj v vrtcu. 
Doma so, pogrešamo jih. Še vedno jih imamo radi, še vedno smo 
prijatelji. Ugotavljali smo, kaj nas veže. Otroci so v peskovniku 
naredili hiše. Veliko hiš. »Tu stanuje moj prijatelj,« so razlagali 
drug drugemu. Spet drugič so na sprehodu ob reki nabirali kame-
nje in z njim naredili pot. »Kam me pripelje ta pot?« sem vpraša-
la. »Do prijatelja, do babice, dedka …« so našteli.

Ljudje smo socialna bitja, epidemija je prizadela našo potre-
bo po socializaciji. Občutili smo jo vsi, še posebej otroci so po-
grešali družbo in igro z vrstniki. Skupaj z otroki smo se odločili 
narediti nekaj, kar bi nas vsak dan spomnilo, da prijateljska vez 
ostaja, čeprav se ne vidimo. Najprej smo spoznali številne ma-
teriale (plastiko, papir, les, kamenje, karton) in nato še orodja 
(škarje, žago, kladivo, lepilo, vrtalko). Nato smo naredili načrt, 
kaj bi predstavljalo simbol prijateljstva. Otroci so narisali načrt. 
Načrti so si bili med seboj podobni – podoba mesta. Tako smo 
naredili iz plastičnih materialov mesto Tržič. Ker je bil Tržič rav-

no praznično okrašen, smo dodali še lučke. Tako je nastalo mesto 
Tržič ponoči. Nato pa smo naredili še hiše iz lesa, ki so predstav-
ljale naše tople domove. Na koncu smo si ogledali posnetke na-
šega ustvarjanja in jih komentirali. Spoznali smo, da nevidna nit 
našega prijateljstva ne le ostaja, ampak je vedno močnejša. Ko se 
spet srečamo, bodo mostovi – nevidne niti postali hiša naših no-
vih skupnih dogodivščin.

šola, vrtec
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VPIS PREDŠOLSKIH OTROK 
ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022,

ki bodo na dan 1. 9. 2021 dopolnili starost 1 leto oziroma 11 mesecev.

Vpis bo potekal od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021.
Točna navodila o poteku vpisa bomo objavili en teden pred  

vpisom na spletni strani vrtca.

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

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

Sprejemali bomo tudi vpisne liste za otroke, ki bodo dopolnili starostni pogoj 
1 leta oziroma 11 mesecev po 1. 9. 2021.

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (UL RS, št. 142/2020) bodo v 
Vrtec Tržič sprejeti samo tisti otroci, ki bodo opravili obvezno cepljenje proti ošpicam,  

mumpsu in rdečkam.

Vabljeni na veder polet v veliki svet!
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Andrej Jerman: »Nikoli ne reci nikoli.«
MAJA TEKAVEC, FOTO: ANA JERMAN, ANDREJ JERMAN, TRŽIŠKI MUZEJ

Pogovarjali smo se z najboljšim smuka-
čem v zgodovini slovenskega športa, Trži-
čanom Andrejem Jermanom (za prijatelje 
Jerry), ki že od leta 2015 živi na Norveš-
kem.

Za začetek se ozriva v zgodovino. Leto 
2007 je bilo leto, ki se ga prav gotovo 
dobro spominjate. Ne le vi, tudi Trži-
čani in celotna Slovenija. Zmagoslav-
no smo vam zaploskali ob vaši (in za 
Slovenijo) prvi smukaški zmagi v sve-
tovnem pokalu v Garmisch-Parten-
kirchnu. Medalja ima verjetno poseben 
lesk?
Seveda jo ima. Zdaj, ko ste to omenila, so 
mi šle kar kocine pokonci. Čeprav je od 
zmage minilo že 14 let, priznam, da se 
tega dogodka še zelo živo spominjam. To 
je bil zame in za vse moje tegobe s po-
škodbami, ki sem jih imel v svoji karieri, 
pomemben dan zmage. Vsekakor veliko 
zgodovinskih trenutkov v enem samem 
momentu. Ob tem bi povedal še, da sem 
vesel, da je oprema, ki sem jo takrat nosil v  
Garmisch-Partenkirchnu, razstavljena 
doma, v Tržiškem muzeju. 

Leta 2015 vas je pot popeljala v glavno 
mesto Norveške, Oslo. Zakaj?
Tisto sezono so v SZS vsem trenerjem 
odpovedali pogodbe. Na Norveškem, kjer 
sem skozi svojo celotno kariero vzdrže-
val stike, pa se mi je ponudila priložnost 
za delo. Potrebovali so glavnega trenerja v 
nekem klubu in me povabili na razgovor. 
Po tem sem še malo počakal na odločitev 
Slovenske smučarske zveze, ki je ni bilo in 
»s trebuhom za kruhom« sem pristal na 
Norveškem.

Kaj je trenutno vaša zaposlitev?
Trenutno delam na smučarski gimnazi-
ji, tako imenovani srednji šoli za vrhun-
ski šport. Gre za prvo smučarsko gimna-
zijo v Evropi, ki ima veliko tradicijo in je 
zelo prepoznavna. Razvijamo 14 različnih 
športov. Druščina je zelo pisana.

So treningi drugačni kot pri nas?
Prav veliko razlik ni, je pa ena večjih ta, 
da je celotna infrastruktura, ki jo potre-
bujemo za izpeljavo treningov, na dosegu 
roke – na šoli. Imamo dober fitnes, krasno 
športno dvorano … Vse preostale stvari so 
oddaljene deset minut hoje. Za naše dijake 
oz. tekmovalce je to zares optimalna reši-
tev, pri kateri se združujeta vrhunski šport 
in šola.

Ni dvoma o tem, da je smučanje del va-
šega življenja. Pa vseeno: bi kaj spre-

menili, če bi še enkrat oblekli smučar-
ski tekmovalni dres?
Ja, seveda se kaj najde. Spremenil bi pred-
vsem to, da bi v razvoju, ko sem prišel iz 
mladincev v svetovni pokal, izbral nekoli-
ko drugačen pristop. 

Nikoli niste skrivali nezadovoljstva ob 
povratku z olimpijskih iger. Željenih 
rezultatov ni bilo. Koliko časa ste pot-
rebovali, da ste se ponovno »sestavili« 
in pustili zgodbo za seboj?
Če povem po pravici, na letalu. Po vsaki 
stvari opraviš analizo, pogovor s trener-
ji in greš naprej. Ni se smiselno obreme-
njevati prav dolgo. Šlo je za eno od tekem, 
ki sem jo pač odpeljal. Težo ima, ker gre 
za veliko tekmo na vsake štiri leta. Samo 
takrat imaš dve minuti priložnosti, da se 
izkažeš. Če jo zagrabiš, super, če pa ne, pa 
… tudi ni konec sveta. Neuspehi so pač del 
športnega življenja.

Kakšne posledice pa so na vas pustili 
padci kot npr. leta 2009 v Groednu in 
2011 v Beaver Creeku? Poleg fizičnih 
verjetno tudi psihične?

Posledica prvega padca je bila moja zma-
ga čez deset dni v Bormiu – to je dobra 
posledica, kajne? Padec leta 2011 pa je bil 
znanilec konca moje kariere. Tisto sezono 
sem potem izpustil. Po šestih tednih okre-
vanja po poškodbi sem že delal naprej, a 
vseeno sem izgubil preveč tekem. Prip-
ravljal sem se za naslednjo sezono. Bil je 

soliden povratek in dobil sem kar precej 
upanja za naprej. Nato pa sem eno leto po 
padcu prišel zopet v Beaver Creek in se od 
takrat naprej boril samo s seboj. Ves čas 
sem razmišljal, kaj naj naredim, kako pri-
dem »tam čez«, kjer sem padel. Na tekmi 
sem razmišljal le, kako priti na cilj in … ko 
enkrat začneš tako razmišljati, veš, da je 
konec blizu.

Ste se kot športnik veliko posluževali 
nasvetov oz. terapije športnega psiho-
loga?
Sem, ja. Čeprav sem začel prepozno, če 
gledam nazaj. S tem bi moral začeti že v 
mladih letih oziroma takoj na začetku, ko 
sem pristal v svetovnem pokalu. Splošno 
gledano zelo veliko športnikov trenira telo 
in ne glave. Po mojem mnenju pa mora 
biti trening obojega na povsem enaki rav-
ni, kajti psihologija velikokrat predstav-
lja ključni moment. Če pogledamo vse te 
fante in dekleta – vsi znajo smučati, je pa 
psihologija tista, ki marsikdaj odloča, ko 
se tekma lomi. Ko oboje uskladiš, si zma-
govalec.

Zdravljica v zadnjem času zapoje, ka-
dar se vse »poklopi« Žanu Kranjcu. 
Kako ocenjujete njegov talent in slo-
vensko alpsko smučanje danes?
Uf, težko vprašanje in še težji odgovor. 
Zagotovo je Žan Kranjec daleč najboljši 
tekmovalec, ki ga imamo trenutno v Slo-
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veniji. Pokazal je, kam sodi. Pozna se tudi, 
da je stoodstotno »pri stvari«, maksimal-
no osredotočen, ima kanček potrebnega 
talenta, da postaneš zmagovalec. Za to 
mu lahko samo čestitamo. Glede našega 
smučanja, hja … iz leta v leto je manj tek-
movalcev, to je kriza. Dosedanji sistem 
ne deluje več, ker imamo dejansko eki-
pe v ekipi. Gre za pravilen pristop, konec 
koncev je smučanje bilo in bo individual-
ni šport. Konkurenca je močna, sploh na 
moški strani in potreben je že omenjeni 
individualni pristop. Je pa problem tudi ta, 
da iz treh ali štirih generacij pride eden, ki 
lahko konkurira najboljšim. 

Norveška je znana tudi kot ribiška in 
pomorska država, dežela fjordov in 
gora, odličnih športnikov ... Kaj je vas 
osebno najbolj pritegnilo? 
Kulinarika sigurno ne, je na zelo nizkem 
nivoju. Z malce iznajdljivosti si pripra-
vim tudi kakšno domačo potico. Je pa 
narava tisto, kar Norveško dela še po-
sebej lepo, zlasti zahodni del, fjordi in 
sever. Tudi ljudje so zelo prijazni. Kot 
tujca te še vedno gledajo malo postrani, 
ampak si toplo sprejet. Tu sistem, ka-
kršen je, funkcionira, tudi zdravstveni. 
Država je urejena …  in na žalost me ne 
vleče nazaj.

Kaj pa jezik?
Na začetku sem imel kar nekaj težav. Na 
Norveškem je problem predvsem ta, da vsi 
govorijo angleško. Vse stvari lahko urediš 
v angleškem jeziku. Problem pa nastane, 
ko se želiš družiti, na primer v baru, ko 
je zraven ekipa, ki je dobro ne poznaš in 
začnejo debatirati v norveščini. Takrat se 
začnem samo praskati po glavi: »Uf, kaj 
pa zdaj?« Udeležil sem se dveh tečajev, v 
veliko pomoč pa mi je bila okolica, kjer de-
lam z mladimi. Tam zelo dobro komunici-
ramo v norveščini. Tako da sem iz dneva v 
dan boljši …

Še vedno smo v obdobju številnih 
ukrepov v boju proti novemu korona-
virusu. Kako je z upoštevanjem ukre-
pov na Norveškem?
Norveška se je z epidemijo dobro spopad-
la, tako kot Slovenija v prvem valu. Razlika 
je ta, da so odgovorni predstavili zadeve, 
kot so in ne, kot izgledajo. Vse to se je de-
jansko dotaknilo vsakega posameznika. V 
veliki večini se ukrepi upoštevajo. »Lock-

down« je bil marca, od takrat naprej ima-
mo vse odprto: frizerske salone, trgovine, 
šole … vse deluje. Gre predvsem za odsev 
zrelosti, zlasti vodstva in prebivalcev.

Kdaj, če sploh, se vrnete v Tržič?

Upam, da se vrnem za počitnice, mogoče 
že za veliko noč. Za stalno pa hmm … nikoli 
ne reci nikoli, zaenkrat pa lahko trdim, da 
me še lep čas ne bo nazaj.

S Šolo zdravja telovadimo doma pred malimi zasloni
MARIJA MRAVLJE, FOTO: ARHIV SKUPINE ŠOLA ZDRAVJA TRŽIČ

Zaradi ukrepa vlade za preprečevanje širjenja koronavirusa vad-
ba v skupini  ni mogoča. V Društvu Šola zdravja so zato konec 
novembra posneli film z vajami po metodi 1000 gibov. Metoda 
je uvrščena v redni jutranji program nekaterih lokalnih televizij, 
dostopna je tudi na kanalu YouTube »Šola zdravja« vsako jutro 
ob 7.30. 

Začeti dan z gibanjem pomeni preventivno vplivati na svoje 
zdravje, ohranjati gibljivost in dobro počutje. Strokovnjaki po-
udarjajo vpliv  telesne aktivnosti tudi na duševno zdravje in do-
ber imunski sistem. V času, v katerem živimo, je redna telesna 
aktivnost še posebno pomembna. Prav tako je gibanje še posebej 
koristno v zrelih letih.  

Vabljeni, da se pridružite jutranji telovadbi, ki poteka pred  
malimi zasloni. 
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iz naše preteklosti

Utrinki nekdanjega frizerstva v Tržiču

Trideseta ali štirideseta leta 20. stoletja Trideseta ali štirideseta leta 20. stoletja

Današnji Trg svobode, na levi strani Frizerski salon Godnov Mihael, na desni strani Frizerski salon 
Petrič Jože, okoli 1930

Notranjost Frizerskega salona Godnov Mihael, 1931

Frizerski salon Godnov Mihael, na današnjem 
Trgu svobode 17, skrajno desni je Mihael Godnov, 
med 1935 in 1940

Gospodu Petru Ribiču se zahvaljujemo za poslane fotografije, družini Štamcar, ki fotografije hrani, pa za 
dovoljenje za objavo.

Okoli 1930
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v spomin

Franc Tišler (1933–2020)
ANTON STRITIH, FOTO: ARHIV ANTONA STRITIHA

Planine moje, moja domovina, 

na vas me silne spajajo vezi 

nevidne, /.../

A. Aškerc

Vedno znova nas pretrese vest o odhodu 
prijatelja, znanca, tovariša. Navda nas s 
tesnobo in žalostjo v srcu. Opomin o min-
ljivosti in kratki prisotnosti na tem svetu 
obudi v nas spomine na pot,  ki smo jo v 
različnih časovnih obdobjih prehodili 
skupaj. Sodelovali smo v času, ko je bilo 
potrebno – ne z leporečjem, marveč z 
dejanji in pogumom – izkazati nesebič-
no pripadnost narodu. Spomin mi uhaja v 
pozne jesenske dni leta 1986, ko sem prvič 
prišel z rezervisti, pripadniki Teritorialne 
obrambe, na domačijo Pinčevih. Bilo mi je 
nekako nerazumljivo, da so v stanovanj-
ski hiši vojaki zasedli celotno nadstropje, 
na dvorišču postavili nekaj metrov vi-
soko anteno in izvajali večdnevne vaje v 
vzpostavljanju in preverjanju zvez. Seveda 
je bilo v hiši poskrbljeno tudi za prehrano 
in prenočevanje. Z leti sodelovanja smo se 
počutili že skoraj kot člani družine in ved-
no dobrodošli. Tudi naša naključna sreča-
nja so bila prijateljska, prijetna in topla. 
Zato ni bilo naključno, da smo se leta 1990 
odločili, da na domačiji Pinč Francu in 
Tončki zaupamo v hrambo večje količine 
orožja in streliva. Orožje je bilo podeljeno 
pripadnikom Teritorialne obrambe v prvih 
mesecih leta 1991 in uporabljeno v bojnih 
aktivnostih junija in maja 1991. Ugodno 

lokacijo za vzpostavljanje zvez z enotami 
Teritorialne obrambe na širšem prostoru 
občine in pokrajine smo izkoristili tudi v 
času vojne, junija in julija 1991. Takrat smo 
bili ponovno gostje domačije. Enota zvez 
občinskega štaba Teritorialne obrambe je 
bila nastanjena in je delovala na doma-
čiji Pinč cela dva meseca. Za pomemben 
pris pevek k pripravam in osamosvojitveni 
vojni je bil Francu priznan status veterana 
vojne za Slovenijo. Prejel je tudi več priz-
nanj in odlikovanj, na katere je 
bil še posebej ponosen. Je no-
silec znaka Manevrske struk-
ture narodne zaščite, medalje 
Manevrske strukture narodne 
zaščite, bojnega znaka Tajna 
skladišča. Domačija je od Zve-
ze veteranov vojne za Slove-
nijo prejela tudi častni naziv 
Slovenska družina. Septembra 
leta  2017 je bilo na pročelje 
hiše svečano nameščeno tudi 
spominsko obeležje, ki bo tra-
jen pomnik lokacije tajnega 
skladišča orožja. 

Prepričan sem, da je le malo 
katera družina tudi v širšem 
slovenskem prostoru toliko 
tvegala in dejansko prispeva-
la k naši državnosti kot prav 
družina Pinčevih s pogumni-
mi odločitvami in dejanji gos-
podarja Franca, od katerega 
se žal nismo mogli dostojno 
posloviti. 

Naš spomin nanj bo topel in v spominu 
ga bomo trajno ohranjali kot domoljuba, 
ki je v težkem okolju na domačiji na 1000 
m nadmorske višine ustvaril družino, us-
pešno kmetoval in s svojo pokončnostjo in 
pogumom dokazal pripadnost slovenstvu 
in domovini.

V imenu veteranov Območnega združenja 
Tržič.

Špela Ahačič (1953–2020)
MARIJA MRAVLJE, SKUPINA ŠOLA ZDRAVJA TRŽIČ, FOTO: ARHIV SKUPINE ŠOLA ZDRAVJA TRŽIČ 

V novembru 2020 nas je pretresla vest, da 
nas je po težki in dolgotrajni bolezni za 
vedno zapustila ustanoviteljica in vodi-
teljica tržiške skupine Šola zdravja Špe-
la Ahačič. Umrla je 16. novembra 2020 na 
onkološkem oddelku UKC Ljubljana. Iska-
la je številne rešitve, kako bi si izboljšala 
zdravje, vendar ji kljub vsem naporom ni 
bilo dano, da bi premagala bolezen.

Živela je sama in bila v vsem odvisna od 
sebe. Velikokrat ni imela nikogar, na ka-
terega bi se lahko obrnila. Morala se je bo-
riti za svoj prostor pod soncem, da ni bila 
prezrta.

Špela  je bila vse življenje športno aktiv-
na. Poleg športa so jo zanimale še številne 
dejavnosti. Po upokojitvi se je ukvarjala s 
prostovoljstvom. Njen moto je bil: »Toliko 
dobrega, kot je treba.«

Bila je vedoželjna, 
široko razgledana, 
vsestranska ose-
ba. Vse aktivnosti je 
opravljala odgovor-
no in vestno. Vedno 
smo se lahko zanesli 
nanjo.

Težko je sprejeti dej-
stvo, da je ni več med 
nami. Skupaj smo 
preživeli veliko le-
pih trenutkov. Šele 
ko nekoga ni več, ga 
začneš ceniti. Špela 
si to vsekakor zaslu-
ži.

Pogrešali jo bomo!



v spomin

Mira Primožič, rojena Kralj (1931-2021)
DR. BOJAN KNIFIC, ZVONKA PRETNAR, FOTO: ARHIV DOMA PETRA UZARJA TRŽIČ

V  89. letu nas je zapustila Mira Primožič, 
ki je svoja zadnja leta preživela v Domu 
Petra Uzarja v Bistrici pri Tržiču. 

Mira Kralj, krščena kot Marija, se je rodila 
v Prečni ulici 4 v Tržiču očetu Jožetu Kra-
lju, krojaškemu mojstru, in materi Mariji, 
rojeni Globočnik. Radostna otroška leta je 
preživljala v Tržiču ob Mošeniku kot ena 
od »podgankarjev«, kakor so pravili ot-
rokom, ki so svoj prosti čas preživljali pod 
ganki. Pri Milici Debeljak se je učila igranja 
na klavir in igrala v tržiškem glasbenem 
orkestru. Po osnovni in meščanski šoli, ki 
ju je obiskovala v Tržiču, je odšla v Ljub-
ljano v uršulinsko šolo. Po ukinitvi te šole 
je šolanje nadaljevala na gimnaziji v Ljub-
ljani. Po končani gimnaziji se je zapos lila 
v Zdravstvenem domu Tržič na rentgen-
skem oddelku, kjer je delala do upokojitve. 
Med sodelavci je veljala za zanesljivo in 
delovno, zato so jo spoštovali in cenili.

Mira Primožič se je rada spominjala otroš-
kih let, ko je imela kot ena izmed redkih 
v Tržiču »gumiradəl«, skiro z gumijastimi 
kolesi, dogodkov, ko so kot otroci na ulici 
pripravljali gledališke predstave, obiskov 
Miklavža v nekdanjem Domu na Skali ter 
številnih drugih šeg in navad, ki so zazna-
movale leta pred drugo svetovno vojno in 
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po njej. Rada je pripovedovala o zdravlje-
nju glist z »žvirco« in o drugem alterna-
tivnem zdravljenju, ki so se ga posluže-
vali v njeni mladosti za lajšanje številnih 
zdravstvenih težav. Rada je govorila o 
tržiškem Dečjem domu, kjer so zdravi-
li otroke, o tržiškem lekarnarju Lavičku, 
o svojem starem očetu, ki je bil čevljar, o 
življenjskih zgodbah in nezgodah njenih 
tet ter o mnogih drugih stvareh, ki bi brez 
njenih pripovedi, objavljenih v več raz-
ličnih delih in shranjenih tudi v Tržiškem 
muzeju, morda za večno izginile v pozabo. 
V spominu ni ohranjala le dogodkov, ki jih 
je doživela sama. Iskrivo in pogosto hudo-
mušno je pripovedovala o stvareh, ki jih je 
o življenju v Tržiču in Tržičanih predvsem 
v času službovanja slišala od drugih.

Kar nekaj let je zaradi zdravstvenih težav 
preživela v Domu Petra Uzarja, kjer se je 
hitro vživela v domsko skupnost. Sodelo-
vala je pri različnih dejavnostih, predvsem 
v pogovorni skupini in bralnem krožku. 
Veliko ji je pomenilo, da so v domu orga-
nizirali in ji omogočili ogled opere, saj je 
med šolanjem v Ljubljani redno hodila v 
opero. Tudi v domu je obiskovala vse kul-
turne prireditve. Vedno je bila urejena, ob-
lekla se je vsaki priložnosti primerno, kar 
je dogodkom dalo poseben pečat.

Bila je tudi članica sveta Doma Petra Uzar-
ja. S svojo razgledanostjo, pronicljivostjo 
in ne nazadnje s poznavanjem življenja v 
domu je veliko prispevala k dejavnostim v 
njem.   

Skoraj do zadnjih trenutkov svojega živ-
ljenja je ohranila izjemen spomin. Kljub 
nekaterim tragičnim izkušnjam, ki so 
zaznamovale njeno življenjsko pot, je 
znala biti vedra in v družbi domala vedno 
nasmejana. Besede je v spoštljivem od-
nosu do soljudi v zgodbe zlagala tako, da 
so se človeka dotaknile in jo je poslušal z 
odprtimi usti. Bila je izjemna pripovedo-
valka, s spoštljivim čutom do sočloveka in 
razvitim občutkom, kaj je prav in kaj ne.

Mira, pogrešali te bomo in se te spominjali 
s ponosom, da smo te poznali.

Anton Praprotnik (1932–2020)
GASILCI PGD KOVOR, FOTO: ARHIV PGD KOVOR

Na temno oblačno decembrsko sredo, 11. 12. 
2020, smo se poslovili od našega najstarej-
šega gasilca, Antona (Nacov Tona po doma-
če). Odšel je od nas tako, kot je živel. Tiho in 
skromno. Nikoli se ni silil v ospredje, vedno 
pa je bil med prvimi, ko je bilo treba kaj na-
rediti ali pomagati. Žal nam je, da se nismo 
mogli od njega posloviti tako, kot si je zaslu-
žil. Zaradi koronavirusa je bil pogreb namreč 
samo v ožjem družinskem krogu.

Rodil se je na Loki pri Kovorju 10. 6. 1932. Vse 
življenje je delal v tovarni Peko, od koder je 
tudi odšel v zasluženi pokoj. Še nepolnoleten 
je vstopil v gasilske vrste (15. 2. 1950), pred-
vsem po zaslugi svojega očeta Naca, ki je bil 
ustanovni član PGD Kovor. V skoraj 71 letih 
gasilskega dela je sodeloval pri številnih po-
žarih in drugih naravnih nesrečah. Dolga leta 
je kot prvi napadalec sodeloval v tekmovalni 
desetini. Vse do svoje smrti je bil član uprav-
nega odbora. 15 let je bil tudi tajnik društva. 
Sodeloval je pri gradnji novega gasilskega 
doma, vsa leta pa tudi pri pripravi veselic in 
delu na veselicah. Za dolgoletno požrtvoval-
no delo je prejel vrsto značk, odlikovanj in 
plaketo gasilskega veterana. Zaradi svojih 
odlik je bil povsod priljubljen in dobrodošel.

Poleg gasilstva ga je zanimalo še veliko 
drugih stvari. V mladosti je igral pri vaš-
kem ansamblu, bil je tudi član ribiške dru-
žine, precej let je tudi čebelaril. Čebele, te 
majhne pridne živalce, je imel izredno rad. 
Ko so popravljali in povečali hišo, je moral 
to dejavnost opustiti, ker ni bilo več pros-
tora za čebelnjak.

Najbolj pa so mu bili pri srcu naše gore 
in gozdovi. Z ženo Julko in prijatelji so 
prehodili Slovenijo po dolgem in po-
čez. Uspešno je opravil nekaj Slovenskih 
trans verzal, poleg tega pa še vrsto drugih 
hribov in gora.

Vsa leta sta z ženo redno zahajala v gozd. 
Rada sta gobarila in nabirala gozdne sade-
že. Najpogosteje pa sta hodila pripravljat 
drva za zimo. Kmetje so jima rade volje 
dovolili čiščenje gozdov, ker sta za sabo 
pustila lepo urejeno naravo.

Na koncu ne smemo pozabiti na vrtnarje-
nje. Na majhnem kosu zemlje sta pridelala 
skoraj vse, kar se potrebuje v gospodinj-
stvu. V zadnjih letih jima je pri tem delu 
pomagal tudi mladi rod. Po delu sta rada 
počivala v senci in se skupaj s sosedi pogo-

varjala o gospodarskih temah, včasih tudi 
političnih, čeprav je bila to edina stvar, ki 
je Tona lahko razjezila. Ni mu bilo všeč, 
ker se je dogajalo toliko kraj in goljufij. 
Občudovali smo ga, ker je imel izreden 
spomin za datume, kraje in dogodke daleč 
iz preteklosti.

Morali se bomo sprijazniti z resnico, da 
Tona ne bo več med nami. Ne bo ga več v 
gasilski dom in na veselico. Vsi, ki smo ga 
poznali in cenili, ga bomo močno pogre-
šali. Ostal pa bo nepozaben spomin nanj in 
na njegova dela.
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RAZSTAVA V GALERIJI PAVILJON NOB: Brane Povaley, Bipolar
SUZANA KOKALJ, FOTO: BRANE POVALEY

Galerijo Paviljon NOB bo v skrbno izbrane 
barve odel tržiški umetnik Brane Povaley. 
Obiskovalci boste lahko uživali v slikarski 
razstavi harmonije barv in barvnih odten-
kov, ki jo ustvarja razmerje barvnega zla-
tega reza.

Razmerje zlatega reza je točno določeno 
matematično razmerje med dvema ne-
enakima deloma daljice. Pogosto se pojav-
lja v naravi. Kadar se to razmerje uporabi 
v umetnosti, tvori organsko kompozicijo, 
ki zadovolji gledalčevo oko. Povaley raz-
merje upošteva pri izbiri barv in barvnih 
tonov, kjer uporabljene barve v svojih od-
tenkih in intenzitetah ohranjajo medse-
bojno razmerje zlatega reza.

Brane Povaley se je z izzivom barvne-
ga zlatega reza začel ukvarjati v okviru 
umet niške skupine 77, strast do fenomena 
pa ga navdihuje še danes. Njegov manifest 
o načelih barvnega zlatega reza je obširna 
in poglobljena teoretska osnova slikarske-
mu opusu, ki ga bo predstavil na tokratni 
razstavi.

Harmonijo in uravnoteženost, ki ju ob 
pogledu na Povaleyeva dela vzbudijo na-
črtno uporabljene barve, umetnik zamaje 
z izbiro tematike motivov. Zanima ga bi-
polarnost, psihološka motnja, ki se kaže 
v obliki skrajnega nihanja razpoloženja. 
Umetnik na večini slik tako prikaže dve fi-
guri, ki sta včasih bolj, drugič manj »raz-
trgani« in ločeni vsaka na svoj pol. Slikar 
pa povabi tudi k lastni interpretaciji nasli-
kanih motivov, saj želi, da se gledalca slike 
dotaknejo na osebni ravni.

Brane Povaley je bil rojen v Novem mes-
tu in je diplomirani likovni pedagog. Živi, 

dela in ustvarja v Tržiču. Kot član skupine 
77 je leta 1978 dobil Prešernovo nagrado 
in leta 2002 skupaj z Vido Dežman srebrno 
Kurnikovo plaketo za izdajo ljudskih pri-
povedk Tržiške zmajske. 

Zaradi nepredvidljivih razmer točnega da-
tuma odprtja razstave ne moremo napo-
vedati. Prosimo, spremljajte našo splet no 
stran.

Nova skladba »Poštar Peška in Gašperji«
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV BOŠTJANA MEGLIČA - PEŠKE

Boštjan Meglič – 
Peška, humorist, 
ki ga lahko sprem-
ljamo v oddaji Črni 
Peter, je z Gašperji 
posnel novo sklad-
bo z naslovom 
Poštar Peška in 
Gašperji. Pod be-
sedilo se je pod-
pisal Igor Pirkovič 
za melodijo pa je 
poskrbel Tomaž 
Hribar.
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koledar dogodkov

 -    
   

Februar 2021
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 

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

Razstave
 od 22. 2.  do 7. 3. 2021 
Dom Petra Uzarja
Razstava tržiških razglednic
Dom Petra Uzarja in Jurij Smolej

Dogodki
 Vsak ponedeljek v februarju 
10.00 splet
Družabna angleščina z Eleno  
(spletna delavnica za upokojence)
Ljudska univerza Tržič

 petek, 5. 2. 
18.00 splet
Virtualno potopisno predavanje: 
Cerkniško jezero
Ljudska univerza Tržič

 nedelja, 7. 2. 
18.00 splet (preko aplikacije ZOOM)
Ustvarjanje koreografije v orientalskem 
plesu (1. del)
Kulturno umetniško društvo Leyli

 torek, 9. 2. 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Spletni dogodek: Predstavitev tematske 
številke časopisa Kronika - Iz zgodovine 
Tržiča
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sreda, 10. 2. 
splet
Ustvarjalna delavnica:  
Srčki iz slanega testa
Ljudska univerza Tržič

 četrtek, 11. 2. 
11.00 splet
Delavnica: refleksna masaža stopal za 
domačo uporabo
Ljudska univerza Tržič

 petek, 12. 2. 
18.00 splet
Virtualno potopisno  predavanje:  
Gorski kotar
Ljudska univerza Tržič

 od petka, 12. 2. , do nedelje, 14. 2. 

Zelenica
Nadaljevalni tečaj:  
Varno gibanja v gorah pozimi
CheraHiking

 torek, 16. 2. 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predstavitev knjige Aljoša Bagole:  
Kako izgoreti
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 petek, 19. 2. 
18.00 splet
Virtualno potopisno predavanje:  
Najlepša mesta Slovenije
Ljudska univerza Tržič

splet
Spletna delavnica: Učinkovito 
ZOOM-iranje
Ljudska univerza Tržič

 sreda, 24. 2. 
16.30 splet
Masaža stopal za krepitev imunskega 
sistema
Ljudska univerza Tržič

 petek, 26. 2. 
18.00 splet
Virtualno potopisno predavanje:  
Tri obzidana mesta (Vipava, Štanjel, 
Šmartno
Ljudska univerza Tržič

 sobota 27. 2. in nedelja, 28. 2. 
Zelenica
Začetni tečaj turnega smučanja  
in varnega gibanja v gorah pozimi
CheraHiking

Dogodki in prireditve bodo izvedene v skladu 
z ukrepi NIJZ, za preprečevanje  širjenja virusa 
COVID- 19. Ažurirani podatki bodo objavljeni na 
spletni strani Občine Tržič, pod rubriko koledar 
dogodkov.
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Pravila pisanja 
člankov za rubriko 
»v spomin«
Na zadnji redni seji uredniškega odbora glasila Tržič, ki 
je potekala v petek, 15. januarja 2021, smo sprejeli sklep 
o pisanju člankov za rubriko V SPOMIN.

V nadaljevanju velja pravilo, da morajo članki vsebovati 
največ 1500 znakov s presledki in fotografijo v najboljši 
kvaliteti.  

Zahvaljujemo se za razumevanje!

PODARJAMO VAM KNJIGO
Oglasite se nam 
na elektronski 

naslov ali 
telefonsko 
številko in 

dogovorili se 
bomo za način 

prevzetja.

Društvo Sedmi dan

info@sedmidan.org

070 682 373

Danes smo bolj kot kdaj koli prej v zemeljski 
zgodovini vpleteni v bitko med dobrim in zlom, 
med resnico in lažjo. Prispeli smo do točke, ko 
se bodo na svetu odvili končni dogodki. 

Podarjamo Vam knjigo, ki opisuje zgodovino 
tega spopada in napoveduje slavno prihodnost, 
ki nas čaka po skorajšnji končni zmagi dobrega.
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Obvestilo
V prejšnji številki glasila Tržičan se je izmuznil podnas-
lov članka »v središču«. Intervju je bil opravljen z rav-
nateljem Glasbene šole Tržič g. Francijem Podlipnikom.  
Več na www.trzic.si/mediji.

Zahvala
Gospa Ivanka iz Bistrice pri Tržiču se je v mesecu decembru 
huje poškodovala pri padcu pred trgovino Lidl. Vsem, ki so ji 
pomagali in ponudili roko, se iskreno zahvaljuje.
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Na GFP se trudimo ustvariti takšne pogoje dela, da lahko dijaki 
poleg izpolnjevanja obveznosti v šoli uspešno razvijajo tudi svoja 
močna področja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
je prepoznalo potrebe učencev športnikov in naše kakovostno 
delo ter nam omogočilo, da v šolskem letu 2021/22 vpisujemo v 
NOV PROGRAM – ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE. S tem se bomo 
lahko izognili omejitvi vpisa, ki smo jo imeli zadnja leta. 

Na GFP ima več kot tretjina dijakov status športnika, zato so 
športniki razporejeni v vse programe in oddelke in se jim indivi-
dualno prilagajamo. Z novim športnim gimnazijskim oddelkom 
bo delo še kakovostnejše, saj so športni oddelki manjši in zato 
individualne prilagoditve lažje. Na GFP so se tudi v preteklosti 
šolali številni dobri športniki: športnika leta 2020 Primož Roglič 
in Anamarija Lampič, brata Peter in Domen Prevc, Žan Košir, 
Vesna Fabjan, Štefan Hadalin, Anže Lanišek, Grega Žemlja, zla-
ti maturant Alex Cisar in mnogi drugi.

Gimnazijski programi se razlikujejo v predmetniku. Za eko-
nomsko gimnazijo je značilno, da ima ekonomijo, podjetništvo 
in poslovno informatiko, nima pa fizike. Gimnazijski program s 
svojo širino in splošnostjo spodbuja ustvarjalnost, razvija mnoge 
različne sposobnosti in omogoča širino znanja. Športni oddel-
ki imajo predmetnik zelo podoben, le nekateri predmeti in ure 
so razporejeni nekoliko drugače. V športni oddelek gimnazije in 
ekonomske gimnazije se lahko vpišejo kandidati, ki trenirajo v 
okviru raznih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Ti 
dijaki zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več usklajevanja 
šolskih in športnih obveznosti. Za delo z dijaki športniki nam je 
Olimpijski komite Slovenije podelili certifikat »Športnikom pri-
jazno izobraževanje«.

Naši nekdanji dijaki niso le uspešni športniki, ampak so uveljav-
ljeni podjetniki, raziskovalci, likovniki, glasbeniki … Za mladost-
nike je zelo pomembno, da jim šola zmore prisluhniti, da lahko 
razvijajo svoje potenciale. Tudi v času izobraževanja na daljavo 
je treba pri dijakih razvijati njihova močna področja. V trenutnih 
razmerah je neprestana motivacija še pomembnejša. Z dijaki smo 
tako v januarju organizirali projekte in delavnice, s katerimi smo 
razvijali tudi mehke veščine, Nefiksov karierni dan 2021, projekt 
Case study – Študija primera in delavnico Heroji furajo v piža-
mah, na kateri je sodeloval tudi naš nekdanjim dijak, alpski smu-
čar Štefan Hadalin.

Na GFP se nam zdi najpomembneje, da dijaki pridobijo dovolj 
znanja, poguma in podjetnosti, da znajo in zmorejo razviti svoje 
potenciale. Dijakom je treba neprestano vlivati samozavest in jih 
spodbujati pri odkrivanju priložnosti. 

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj (GFP)
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo vpisovali v šolskem letu 2021/22 v NOV PROGRAM – ŠPORTNI 
ODDELEK GIMNAZIJE. Tako kot do sedaj bomo vpisali tudi dva oddelka gimnazije, dva oddelka eko-
nomske gimnazije in en športni oddelek ekonomske gimnazije, ki je edini športni oddelek v Sloveniji 
v strokovnih gimnazijah. Vsi programi se zaključijo s splošno maturo.
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EKONOMSKA
GIMNAZIJA

EKONOMSKI 
TEHNIK

MEDIJSKI 
TEHNIK

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA

www.egss.si
           egss.radovljica

Spremljajte nas na 

Skupaj na poti v prihodnost

Deteljica

Pregled
in

očala
hitreje in ceneje
kot na napotnico

do 111.- eur ceneje

Deteljica | 04 592 28 02
Odprto vsak danOptika Plus

Izbirate lahko med:
tradicionalnimi kot so skutini, ajdovi z orehovim nadevom, sladkimi, slanimi, 
sadnimi, čokoladnimi, mesnimi, zelenjavnimi itd.
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veldrona@siol.net
http://veldrona.si

Računovodski servis
(za d.o.o., s.p., društva,…)

Kontakt: 041 863 440
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V Novi KBM se zavedajo, da si 
stranke predvsem pri opravlja-
nju kompleksnejših dolgoroč-
nih finančnih poslov, kot so 
krediti, naložbe, varčevanja, 
želijo osebnega stika z ban-
čnimi strokovnjaki, zato so  
poslovalnice pomemben ka-
nal komunikacije s strankami. 
Nova KBM se lahko pohvali z 
najširšo mrežo bančnih točk 
v državi, kjer lahko stranke 
opravljajo bančne storit ve. 
»Ponosni smo, da je naša po-
slovalnica v Tržiču urejena v 
skladu s smernicami sodobne-
ga bančništva, saj se umaknjeni 
od bančnega okenca počutimo 
bolje tako mi, ki se posvetimo 
strankinim izzivom, kot stran-
ka, ki z nami deli svoja pričako-
vanja in želje. V Novi KBM na 
prvo mesto postavljamo prav 
zaupanje med banko in stran-
ko, zato je prav, da to odražajo 

tudi naši poslovni prostori,« je 
prepričana vodja poslovalnice 
Karmen Kurmanšek. Za učin-
kovito opravljanje bančnih 
storitev in zadovoljstvo strank 
v poslovalnici Tržič skrbi se-
dem bančnih strokovnjakov. »V  
poslovalnici se pogosto sreču-

jemo s strankami, ki kupujejo 
svojo prvo nepremičnino. V 
Novi KBM imamo ugodne obre-
stne mere in kreditne pogoje,« 
pojasni Kurmanškova in doda, 
da do konca leta 2021 v Novi 
KBM ponujajo tudi posebno 
ponudbo stanovanjskih kre-
ditov brez stroškov odob ritve 
kredita, ki jo stranke lahko pre-
verijo z informativnim izraču-
nom na spletni strani https://
www.nkbm.si/izracun-kredita 
ali pri bančnem strokovnjaku 
v poslovalnici. »Naši bančniki 
imajo ogromno znanja in izku-
šenj, s katerimi strankam po-
magajo pri sprejemanju ustrez-
nih odločitev,« pojasni Karmen 
Kurmanšek. 

Dodatne ugodnosti pri obre-
stni meri ob najemu stanovanj-
skega kredita ponujajo tudi 
imetnikom njihovih paketov. 
»Med strankami je izjemno pri-
ljubljen Paket Komplet. Upo-
rablja ga že več kot 100.000 
zadovoljnih strank, združuje 
pa vse bančne storitve, ki jih 
najpogosteje opravljamo, tudi 
uporabo najboljše spletne in 
mobilne banke Bank@Net in 
mBank@Net. Stranke so izjem-
no zadovoljne tudi s Paketom 
Premium, ki združuje ekskluziv-
ne storitve za dnevno upravlja-
nje financ in osebno obravnavo 
na najvišji ravni. Stranke ga 
lahko šest mesecev uporablja-
jo brezplačno in se prepriča-
jo o vseh ugodnostih, ki jih v 
Novi KBM zagotavljamo Pre-
mium strankam. Zagotovo je 

Kot Paket Komplet z dokazano 
najboljšo spletno in mobilno 
banko za enostavne vsakodnevne 
bančne opravke.

Spoznajte vse prednosti  
Paketa Komplet in jih  
preizkusite še sami!

nkbm.si/paket-komplet     080 17 70     info@nkbm.si

NAJBOLJŠE STVARI SO 
KOMPLETNO UREJENE.

MESECE 
BREZPLAČNO

ZA NOVE 
KOMITENTE

3

Gradijo na zaupanju, ki ga stranke 
prepoznajo in cenijo
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ena izmed privlačnih prednosti 
Paketa Premium združevanje 
vrhunskih finančnih storitev 
in ekskluzivnih doživetij, saj 
si prizadevamo, da Premium 
strankam ponudimo več,« raz-
loži Karmen Kurmanšek in po-
udari, da je zadovoljstvo strank 
v središču pozornosti bančnih 
strokovnjakov v poslovalnici Tr-
žič. »Vsaki stranki se posvetimo 
celovito. Naša naloga je, da ji 
omogočimo čim več objektiv-
nih informacij, na podlagi ka-
terih lahko sprejme odgovorno 
odločitev, povezano s svojimi 
financami. Gradimo torej na 
zaupanju in ponosni smo, ker 
stranke to prepoznavajo in ce-
nijo.« 

V poslovalnici v Tržiču lahko 
stranke opravijo vse bančne 
storitve, prednost Nove KBM 
pa je širok nabor bančnih pro-
duktov, ki so zasnovani za do-
ločeno ciljno skupino. »Stranke 
se v naši poslovalnici pogosto 
pozanimajo tudi o naložbah. 
V spremenjenih razmerah se 
marsikdo vpraša, ali je ta čas 
primeren za investicije. Odgo-
vor je vsekakor da, v kolikor ima 
stranka jasno opredeljene cilje, 
ki jih z naložbami želi doseči. 
Investiranje v vzajemne sklade 
je ena od oblik, s katerimi lahko 
oplemenitite svoje prihranke,« 
poudari Karmen Kurmanšek in 
doda, da je Nova KBM zmeraj 
v koraku s sodobnim bančništ-
vom in v vsakem izzivu svojih 
strank vidi tudi priložnost za 
nadaljnji razvoj banke. 


