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Naj se zgodi, kar se mora
MAJA TEKAVEC, ODGOVORNA UREDNICA, FOTO: ARHIV MAJE TEKAVEC

Zimske olimpijske igre so bile prvič izve

tekmovanje in ohranjanje spoštljivih odnosov. Od njih se lahko na

dene leta 1924.

učimo marsičesa: ko stvari ne gredo, kot bi si želeli, so pripravljeni

Na prvo medaljo je bilo treba počakati
do leta 1984, ko jo je (srebrno) v velesla
lomu osvojil Jure Franko. Do danes se je
nabralo lepo število medalj, tudi po
zaslugi Tržičana Žana Koširja, s katerim
smo tik pred odhodom v Peking opravili

ponovno sesti v 'šolske klopi', ko gredo stvari dobro, iščejo način,
kako to še izboljšati. Disciplina je ena pomembnejših lastnosti vsa
kega profesionalnega športnika, na igrišču in izven njega. In tu se
boste prav gotovo strinjali, da tudi v vsakdanjem življenju disciplina
omogoča največ možnosti za uspeh. Da o vztrajnosti in odločnosti
ne izgubljam besed …

pogovor o željah, pričakovanjih in ciljih za naprej. Letošnji Peking

Vse zgoraj našteto želim tudi novi uredniški ekipi, ki bo za vas skr

pa si bo prav gotovo zapomnila tudi tekačica Anita Klemenčič, ki se

bela za nove tržiške zgodbe. V novi sestavi se bomo za vas z vese

prvič podaja v svet olimpijskega duha.

ljem trudili: Maja Tekavec, Jelena Dolenc, Janja Nemc, Tanja Ahačič,

Priznam, rada jih spremljam že od malih nog. Vselej spišejo poseb
ne zgodbe, ki ne odmevajo le v medijih, temveč tudi v srcih števil
nih ljubiteljev olimpijskega duha. Na začetku se niti nisem zavedala
in tudi ne spraševala, zakaj me tako privežejo k ekranu, toda čez

Mateja Nosan, Laura Turk, Zvonka Pretnar, Vesna Tišler Sušnik in
Romana Turk. Uživajte ob branju prve letošnje številke Tržičana in
se prepustite olimpijskemu duhu.
Žan in Anita, naj se zgodi, kar se mora. Srečno!

čas sem dobila odgovore, ki jih še danes dopolnjujem. Če nas ustroj
današnjega sveta pelje k vsesplošni tekmovalnosti za vsako ceno,
kdaj tudi na račun drugega, je v športu še zmeraj v ospredju pošteno
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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 Tržičanu 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 dokument ne vstavljajte fotografij. Pod vsakim besedilom
naj bo jasno naveden avtor prispevka in organizacija, v
imenu katere oddajate prispevek.
Za članke z obsežnejšo vsebino je potrebna rezervacija prostora v glasilu in bodo objavljeni po predhodnem
dogovoru z uredništvom.

FOTOGRAFIJE
Fotografije za objavo v Tržičanu naj bodo čim boljše kvalitete. To pomeni, da ne oddajajte pomanjšanih fotografij 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 resoluciji (najmanj 1 Mb). Vsako fotografijo nam pošljite kot
posebno datoteko v formatih JPG, PDF ali TIFF. Fotografije, ki ste jih prenesli s spleta, niso primerne kakovosti
za objavo v tisku.

Naslednji Tržičan izide 1. marca 2022.
Datum za oddajo prispevkov je 15. februar 2022. Po tem roku
članki ne bodo obravnavani.

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

Na naslovnici: Žan Košir in Anita Klemenčič,
ZOI Peking 2022. FOTO: Miha Matavž in Metod Močnik

Arhiv Tržičanov v PDF dokumentih najdete na portalu
www.trzic.si/mediji/.
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Spoštovani bralke in bralci Tržičana, pravijo, da je za dobre želje v novem letu čas do svečnice, za njihovo udejanjanje pa celo leto. Želim vam ustvarjalnosti, zadovoljstva, dobre volje in zdravja.
V prvi letošnji številki se želim še enkrat zahvaliti prav vsem občinskim nagrajencem. Ste nam
vzor, luč in pot. Z dejanji v dobro skupnosti dokazujemo, da je napredek vedno mogoč, zaznaven in
merljiv. Hvala. Gremo skupaj, složno in ustvarjalno naprej.

Občinski nagrajenci so nam vzor, luč in pot (FOTO: Luka Rener)

Razvojna strategija občine za bodoče
desetletje je sprejeta in se z dejanji ter
prvimi koraki že uresničuje. Nadaljujemo z načrtovanjem investicij. Sprejeli
smo finančni načrt. Prve gradbene investicije, ne glede na zimski čas, že uspešno potekajo. Zadnji dnevi preteklega
leta so nam prinesli tudi gradbeno dovoljenje za večji prizidek k zdravstvenemu domu. Čakamo še državni razpis
za sofinanciranje, lahko bomo začeli z
razpisom za izbiro izvajalca.
Največji projekt izgradnje in obnove
komunalne infrastrukture DRR2, ki je
naložba v zdravo in urejeno okolje, uspešno poteka in prehiteva prvotni načrt.
Od več kot tridesetih odsekov so prvi že
zaključeni in ponovno asfaltirani. Kaj

Center Kovorja je dobil novo podobo
(FOTO: arhiv Občine Tržič)

to pomeni v praksi, pa se najbolje vidi
in občuti v centru Kovorja, kjer smo
najnovejšo vgrajeno infrastrukturo že
prekrili z asfaltirano cesto, novim pločnikom, varnimi prehodi in posodobljenim prometnim režimom.
Vsem na očeh uspešno potekata tudi dve
veliki gradnji: gradnja nove tovarne Intec MKD na Loki ter gradnja skladiščnoproizvodnih prostorov Kviba na Mlaki.
Pospravlja, ureja ter na novo proizvod
njo se pripravlja kompleks nekdanje Lepenke. Obnovljenih prostorov je vse več
tudi v BPT-ju, kjer pravkar posodabljamo in urejamo južni dostop.
Razpršeni razvoj podjetniškega sektorja
nas dela bolj odporne na bodoče krize,
ustvarja nova delovna mesta, zmanjšu-

Gradnja tovarne Intec na Loki
(FOTO: arhiv Občine Tržič)

je brezposelnost in prinaša višje plače.
Zadovoljen sem, da na številnih družabno-rekreativnih področjih z ustvarjalnostjo in tržiško odločnostjo izkoriš
čamo tudi pravo zimo. V Podljubelju so
na voljo turna smuka s kočo na Zelenici ter dve sankališči. V Lomu se sanka, teče na smučeh in smuča. Hvala za
plodno sodelovanje vsem društvom in
organizatorjem, še posebej lastnikom
zasebnih zemljišč za dovoljenje za uporabo. Vse lepo naprošam, da jih z odgovornim ravnanjem, pobiranjem smeti in
spoštovanjem zasebnosti nagradimo za
njihovo velikodušnost.
Hvala. S skupnimi močmi, vztrajnostjo
in optimizmom gradimo boljši Tržič.

Na Ravnah drsamo, kegljamo na ledu in igramo
hokej (FOTO: arhiv Občine Tržič)
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ZBRALA: SAŠA PIVK AVSEC

SUBVENCIONIRANJE E-OSKRBE
Občina Tržič je z dnem 14. 1. 2022 pristopila k subvencioniranju
e-oskrbe. Subvencioniranje e-oskrbe je za naše občane velika
prednost, saj storitev omogoča, da uporabniki dalj časa samo
stojno in varno bivajo v domačem okolju, skrajša čakanje na pomoč, omili posledice padcev in socialno izključenost, pripomore
h kasnejšim odhodom v institucionalno varstvo, zmanjša obremenitev družin v skrbi za svojce, z vsem tem pa vpliva na višjo
kakovost življenja in bolj varno bivanje na domu.
E-oskrbo z dovoljenjem Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti na našem območju ponuja Telekom
Slovenije d. d. in ni vezana na druge storitve mobilne ali fiksne
telefonije. Podpira jo sodobna tehnologija, nameščena na domu
uporabnika, ki mu omogoča, da lahko enostavno in hitro pokliče
na pomoč. Pomoč organizira usposobljeno osebje v klicnem centru, ki deluje 24 ur na dan.
Mesečni strošek naročnine za osnovni paket znaša 24,40 EUR in
vključuje varovalni telefon z gumbom, mikrofonom in zvočnikom ter zapestnico z gumbom za vzpostavitev klica na pomoč na
daljavo. Subvencija Občine Tržič znaša 22,00 EUR na mesec in se
dodeli za obdobje 24 mesecev. Z upravičencem bo na podlagi odločbe sklenjena tripartitna pogodba o subvencioniranju storitve
med uporabnikom, izvajalcem in občino.
Upravičenci do subvencije so občani, ki imajo prijavljeno stalno
prebivališče v občini Tržič, ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno
prebivanje v občini Tržič in dejansko tudi prebivajo na območju
občine Tržič. Hkrati morajo izpolnjevati vsaj še dva spodaj navedena pogoja:
• so starejši od 70 let,
• so mlajši od 70 let in imajo ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo
stopnjo telesne okvare, skladno z izdano odločbo pristojnega
organa,
• bivajo sami ali bivajo s partnerjem, ki tudi sam potrebuje pomoč v vseh življenjskih aktivnostih, ali bivajo v širši družini, ki
je preko dneva zaradi svojih obveznosti odsotna,
• imajo težje kronične bolezni, so invalidne osebe ali osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci ali
skrbniki (npr. znaki demence).

Občina Tržič je v začetku decembra 2021 pridobila gradbeno
dovoljenje za rekonstrukcijo in dozidavo objekta k zahodnemu
traktu Zdravstvenega doma (ZD) Tržič. Prostorske zmogljivos
ti obstoječega objekta ne omogočajo več izvajanja dejavnosti v
obsegu in na način, kot je to predvideno s tehničnimi normativi in standardi za izvajanje dejavnosti primarnega zdravstva in
preventivnih dejavnosti. Naložba vključuje izgradnjo prizidka
k obstoječemu objektu zdravstvenega doma v Tržiču v skupni
uporabni površini preko 548 m2 in prilagoditev ter rekonstrukcijo dela obstoječega objekta ZD Tržič (skupne površine preko
215 m2).
Izgradnja prizidka naj bi bila izvedena do konca leta 2023. S tem
bo omogočeno kvalitetno in učinkovito izvajanje osnovnih in
preventivnih programov, ki se bodo izvajali v okviru centra za
krepitev zdravja (CKZ). CKZ so ključne organizacijske strukture
za zagotavljanje aktivnosti krepitve zdravja v lokalni skupnosti in zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo na primarni ravni
zdravstvenega varstva. Locirani so v zdravstvenih domovih, tudi
v ZD Tržič. Pridobili se bodo tudi prostori za fizioterapijo ter delno tudi prostori za ambulatno nujne medicinske pomoči.
Investitor ureditve prostorskih pogojev za izvajanje zdravstvene
dejavnosti na primarni ravni in preventivnih programov v OZG
OE ZD Tržič je Občina Tržič, ki se za izvedbo namerava prijaviti na javni razpis Ministrstva za zdravje in pridobiti sredstva
sofinanciranja iz t.i. Programa investicij v zdravstvo v obdobju 2022–2030. Projektantska ocena celotne investicije znaša
3,32 mio EUR z DDV.

PODJETNIŠKI SKLAD Z RAZPISOM UGODNIH POSOJIL
ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE
Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu objavil javni razpis
za 10,8 milijona evrov sredstev za ugodna brezobrestna posojila podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo,
organizacijo dogodkov in potniškim prometom. Razpis je namenjen podjetjem, ki so utrpela škodo zaradi epidemije. V okviru
razpisa bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Sloveniji pridobila namenski kredit v višini od 5000 do
največ 50.000 evrov z ročnostjo od enega do petih let. Posojilo
pa lahko predstavlja do 100 odstotkov virov financiranja upravičenih stroškov. Podrobnosti o razpisu so zapisane na povezavi:
https://www.tax-fin-lex.si/Home/Novica/22141.

brezplačna objava

Postopek za dodelitev subvencije se začne z oddajo vloge, ki je
dostopna v sprejemni pisarni Občine Tržič in na spletni strani
Občine Tržič (www.trzic.si). Vlogo se lahko vloži v sprejemni pisarni Občine Tržič, pošlje po pošti ali po elektronski pošti.

PRIDOBLJENO GRADBENO DOVOLJENJE ZA REKONSTRUKCIJO IN DOZIDAVO ZD TRŽIČ
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25. redna seja Občinskega sveta Občine Tržič
MATEJA NOSAN

Svetniki in svetnice Občinskega sveta Občine Tržič so v četrtek, 20. 1. 2022, zasedali na prvi letošnji redni seji. Potrdili so
mandat nadomestnemu svetniku z liste Ekipe Boruta Sajovica, saj je ena od svetnic s funkcije odstopila. Tako so mesta
v občinskem svetu zopet zapolnjena. Do konca mandata bo
mesto svetnika opravljal svetnik Marjan Špehar, ki mu to delo
ni tuje, saj je v prejšnjih mandatih že bil svetnik. Ena od pomembnejših točk, ki je svetnice in svetnike spodbudila k daljši
razpravi, je bila podražitev programov za predšolsko vzgojo
v Občini Tržič. Ravnateljica Vrtca Tržič in računovodkinja sta
predstavili ključne točke, zakaj bo prišlo do podražitve, in nato
tudi odgovarjali na vsa vprašanja. Kljub nekaterim negativnim
argumentom k podražitvi so svetniki na koncu sprejeli sklep,

da se cene programov predšolske vzgoje nekoliko dvignejo,
in sicer za prvo starostno obdobje se v primerjavi z obstoječo
ceno cena zvišuje za 9,69 %, za drugo starostno obdobje za
4,45 %, za kombinirani oddelek in oddelek 3 do 4 leta pa za
7,32 %. Občinski svet je tudi sprejel rebalans proračuna Občine
Tržič za leto 2022, ki je bil potreben predvsem zaradi spremembe časovne dinamike gradnje kanalizacije in spremljajoče
infrastrukture v aglomeraciji Loka ter spremenjene časovne
dinamike pri energetski sanaciji gradu Nauhaus. V rebalans je
vključenih tudi nekaj novih projektov, tako da se skupni odhodki z rebalansom povečujejo za dobrih 3,5 mio EUR, skupni
prihodki pa se povečujejo za dobrih 0,9 mio EUR.

Fotografski natečaj Koščki raja s Tržiškega
GAŠPER GOLMAJER, SLUŽBA TURIZEM TRŽIČ, FOTO: BARBARA TOMAN

Z veseljem vam predstavljamo prvo nagrajeno fotografijo leta
2022, ki smo jo poimenovali »Žarek novega upanja« in bo na let
nem koledarju krasila mesec januar. Avtorica zmagovalne fotografije, ki prejme 100,00 EUR je Barbara Toman.
Dodajamo še nekaj napotkov fotografom. V Službi turizem Tržič
bomo upoštevali samo fotografije, ki bodo poslane na naš elektronski naslov informacije@trzic.si do 15. v mesecu za vsak tekoči mesec (za naslednji mesec je torej rok oddaje 15. februar). Zaželeno je, da je s fotografije razvidno, da je posneta na Tržiškem,
da ujame neko dogajanje (žival, človeka, šport …), poleg tega pa

naj nam avtor v primeru, da je na fotografiji moč prepoznati osebe, pošlje še ustrezen obrazec/izjavo z dovoljenjem fotografiranega (skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR).
Prosimo, da so fotografije ležeče postavitve in ustrezne kvalitete
ter svetlosti za uporabo na Facebook profilu, na veleplakatih in
v končnem koledarju 2023. Pravila natečaja najdete na splet
ni strani https://www.visit-trzic.com/. Zahvaljujemo se vam za
dozdajšnje sodelovanje in že nestrpno pričakujemo februarske
fotografije.
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spremljamo, poročamo

Bistriške lastovke praznujemo 10 let
ZDENKA GRADIŠNIK, FOTO: ARHIV ZDENKE GRADIŠNIK

Pred 10 leti, natančneje pomladi 2012, se
nas je zbralo nekaj zagnancev, ki smo razmišljali, da bi bilo koristno in zdravo, če bi
tudi v Bistrici pričeli z vadbo na prostem.
To je bil čas, ko so se v večjih krajih že začele pojavljati skupine, ki so telovadile na
prostem. V zaprtih prostorih pa so se gibalne vadbe izvajale že veliko prej.
Ugotovili smo, da imamo v Bistrici idealen
prostor, ki nam nudi možnost razgibavanja tako v lepem kot v deževnem vremenu.
In smo začeli. Prvi dan ob 8. uri smo se
zbrali samo štirje. Najprej smo bili malo
sramežljivi in nerodni, a smo vztrajali. In
ni minilo veliko časa, ko so našo dejavnost
opazili mimoidoči in sosedje. Pridružili so
se in nastala je skupina, ki pridno telovadi
že 10 let vsak dan od 8.00 do 8.30, razen v
soboto in nedeljo.

V skupini smo starejši, vsi
upokojenci, ki se zavedamo, da
nam bosta gibanje na svežem
zraku in lastna aktivnost pomagala pri ohranjanju zdravja, gibljivosti telesa in bistrega uma. Prav zaradi različne
starosti udeležencev in naših
zdravstvenih stanj smo se odločili, da dejavnosti pozimi
ne izvajamo. Spet se zberemo
konec februarja ali v začetku
marca, odvisno od vremenskih
razmer. Telovadba je brezplačna in veseli smo vsakega, ki se
nam pridruži.
Vsako leto organiziramo piknik ali pa si
popestrimo dan na drugačen način. Covid-19 nas ni prizadel. Ostali smo vsi

zdravi in trdno prepričani, da se s pričetkom toplejših dni ponovno zberemo in
razgibamo od zimskega lenarjenja otrdele
kosti. Pridružite se nam.

Seja Sosveta starejših Občine Tržič
VLADIMIR OVSENEK, FOTO: MILENA REMŠKAR

V sejni sobi Občine Tržič je potekala seja
Sosveta starejših Občine Tržič (SSOT), na
kateri je bil ob povabilu predsednika SSOT
g. Jureta Ferjana prisoten tudi minister za
delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti g. Janez Cigler Kralj.
Po predstavitvi in uvodnih nagovorih smo
prešli na pogovor z ministrom, v katerem
sva sodelovala kot predstavnika Društva
upokojencev Tržič tudi gospa Milena
Remškar in gospod Vladimir Ovsenek. Vsi
člani SSOT smo dobili priložnost, da smo
ministru predstavili delo in težave, s katerimi se srečujemo na terenu. V projektu
Starejši za starejše, ki poteka v okviru našega društva, predstavljajo velik problem
pridobivanje osebnih podatkov, neurejen
status prostovoljcev in podražitve ogrevanja. Nujno potrebno je rešiti težave z

osebnimi podatki, sicer je ogrožen celotni
projekt. Minister je pokazal zanimanje za
težave, ki jih imamo, in obljubil podporo
pri reševanju predstavljenih problemov.
Nekaj rešitev je nakazal tudi župan gospod
Borut Sajovic. Za to bo potrebno sodelovanje vseh društev na občinski ravni.

Sejo smo morali zaradi obveznosti minis
tra (obisk Doma Petra Uzarja) predčasno
zaključiti, čeprav je ostalo še kar nekaj odprtih vprašanj.
Razšli smo se z obljubo ministra, da se še
vrne v Tržič.

Koledovanje pri sveti Neži
MIROSLAV DEŽMAN, PREDSEDNIK DRUŠTVA, FOTO: ARHIV DRUŠTVA SVETE NEŽE ZA OHRANJANJE KULTURE IN RAZVOJA KRAJA

Mi smo prišli, kralji trije, Gašper, Miha,
Boltežar.
V soboto, 8. januarja, so prebivalce Brezij
pri Tržiču, Hušice in Popovega obiskali koledniki. Najprej so se okrepčali v prostorih
Prostovoljnega gasilskega društva Brezje
pri Tržiču. Nato je sledil blagoslov v cerkvi
na Brezjah pri Tržiču, blagoslovil jih je kovorski župnik. Po blagoslovu so se v dveh
skupinah odpravili od hiše do hiše, kjer so
prepevali in deklamirali pesmi. Glavni na-
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men koledovanja je
bil zbiranje denarja
za otroke v misijonih.
Zbrani denar je že
bil predan župniku,
ki bo poskrbel, da bo
pristal v varnih rokah
misijonov.
Želimo
se zahvaliti vsem, ki
ste nam prisluhnili in
darovali za otroke v
misijonih.
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Dražgoše 2022
MIRO ROBLEK, FOTO: ARHIV MIRA ROBLEKA

Koordinacijski odbor za Tržiški pohod v
Dražgoše je na pripravljalnem sestanku
sklenil, da se spremeni naziv pohoda v Tinetov pohod Tržič - Dražgoše. Za pohod
smo vse pripravili in pridobili soglasja, ki
jih potrebujemo za njegovo izvedbo. Določili smo program pohoda in se dogovorili za popisovalce, redarje, preverjanje
PCT pogojev, delitev malice, prevoz nazaj.
Vseeno pohoda že drugo leto nismo mogli
izvesti. Proslave v Dražgošah se je udeležilo veliko udeležencev z vseh koncev
Slovenije in zamejstva. Brez Tržičanov pa
Dražgoše ne morejo, saj je bilo prisotnih
kar nekaj naših občanov. Da so Dražgoše
herojski kraj, se vidi po vsakoletnem številu prisotnih na prireditvi. Klub opozorilom naj ne hodijo na množične prireditve,
so zavedni Slovenci vseeno prišli in počastili spomin na herojski dogodek, ki je poznan v vsej Evropi. Program in organizacija
sta bila dogodku primerna. V koordinacijskem odboru računamo, da bomo pohod
izvedli naslednje leto.

Društvo upokojencev Tržič – skupaj nam je lepo …
TANJA AHAČIČ, FOTO: MARTA SMOLEJ

Ko je virus osvojil svet, se je marsikaj
spremenilo. Nasmeha pod masko ne vidimo, stiski rok in prijateljski objemi so le
preteklost. Ostajamo doma v svojem »mehurčku«. Sami. Žena in mož ter televizija,
kjer kar vrejo novice o katastrofah. Kar
nekaj članov smo izgubili: lepa stara leta,
bolezen in še virus je pomagal.

nost, ob tem pa ne pozabimo na kulturna
obeležja ob poti. Uresničujemo tudi programe, ki jih predlagata Pokrajinska zveza
društev upokojencev Gorenjske in ZDUS.
Tako je uspel tudi projekt Naj nam bo toplo, ki ga je predlagala Zveza društev upokojencev Slovenije.

Da se vsi projekti uresničijo, pomagajo
Občina Tržič, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Tržiški muzej. Iskrena hvala.
Vrata Društva upokojencev so široko odprta. Cepljeni ali testirani: masko gor,
razkužite roke in vstopite.

Vodstvo društva, predsednica Darja Ahačič, podpredsednik Jože Romšak in vsi
predsedniki komisij, se trudi, da življenje,
dejavnosti tečejo naprej. A z glavo skozi
zid ne gre. Omejitve, ki skrbijo za zdravje, to onemogočajo. A nismo vrgli puške v
koruzo. Nova tehnologija nam ni tuja, zato
smo lahko uresničili različne dogodke.
V društvu deluje cela mavrica različnih
dejavnosti, ki skrbijo za zdrav duh v zdravem telesu: za kulturo, šport, izlete in pohodništvo ter kolesarjenje, stanovanjska
komisija rešuje probleme s stanovanji.
Prostovoljke pri projektu Starejši za starejše obiskujejo starejše, jim pomagajo
po svojih močeh, prav tako humanitarna
komisija. Ob pomoči donatorjev jih obdarujejo za praznike. Komisija za promet
poskrbi, da smo na tekočem z novostmi v
prometu, vsako leto tudi organizira test
varne vožnje.
Aktivnosti se večkrat med seboj prepletajo. Na pohodih skrbimo za telesno aktiv-
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Bogata donacija Tehniškega muzeja Slovenije za Sunitin kombinezon
MELANIJA PRIMOŽIČ, FOTO: ARHIV MELANIJE PRIMOŽIČ

Zavod Slovenski astronavt je prejel pomembno donacijo od Tehniškega muzeja Slovenije. Na podlagi uspešnega sodelovanja pri
projektu Slovenski znanstveniki in izumitelji po svetu, ki je bil
celo leto 2020 razstavljen in postavljen na ogled v Tehniškem
muzeju v Bistri, in po uspešni in odmevni razstavi poleti 2020
z naslovom Us & Them Without Frontiers (Mi & oni brez meja)
v Clevelandu v ZDA smo prejeli v dar posebno vitrino. V njej je
razstavljen in varno shranjen Sunitin kombinezon, zaščiten pred
zunanjimi vplivi. Vitrino so pripeljali in postavili tehnični delavci
Tehniškega muzeja iz Bistre.

ministra za kulturo. Uokvirjeni fotografiji je ambasadorka takoj
obesila na steno v svoji sobi na indijski ambasadi v Ljubljani.
Obisk smo zaključili s predstavitvijo želenih projektov skupnega
sodelovanja zavoda z indijsko ambasado v letu 2022.

Ob razstavi v Clevelandu v ZDA je izšel tudi strokovni in lični
katalog, ki ga je oblikoval Miha Turšič, fotografije pa je izdelal
Dragan Arrigler. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo RS. Odprtja
razstave sta se zaradi pandemije iz Slovenije udeležila le minis
trica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch in veleposlanik v ZDA Tone Kajzer.
Naj omenim še to, da sem bila ponovno vabljena na indijsko ambasado v Ljubljani, kjer mi je njena ekscelenca indijska ambasadorka Namrata S. Kumar izročila indijsko zastavo. Izobesili jo
bomo v Sunitino spominsko sobo v Lešah kot simbol povezave in
medsebojnega sodelovanja. Podarila nam je še dve zanimivi fotografiji, ki si ju bo mogoče ogledati v spominski sobi.
Naš zavod ji je v zahvalo podaril spominski fotografiji z njenega
septembrskega obiska v Lešah, ko je s seboj pripeljala indijskega

Na Ljudski univerzi Tržič potekajo programi za zdravje
BONI COLNAR, ORGANIZATORKA IZOBRAŽEVANJA

Na Ljudski univerzi Tržič smo veseli, da smo z začetkom novega
leta ponovno začeli sodelovati z Zdravstveno vzgojnim centrom
ZD Tržič. Strokovne delavke so tako v sklopu Univerze za tretje
življenjsko obdobje pripravile veliko brezplačnih delavnic, ki so
namenjene pridobivanju znanja, veščin in motivacije za krepitev
zdravja, hkrati pa bodo nudile pomoč in podporo pri spremembi
življenjskega sloga.
Delavnice bodo potekale vsak petek ob 10. uri na sedežu Ljudske
univerze Tržič. Od začetka februarja do sredine marca bo potekala tudi telesna vadba (gibanje za zdravo hrbtenico), ki jo bo vodila
fizioterapevtka Teja Burgar. Od 25. 3. do vključno 22. 4. se lahko družite s Simono Kiphut, dipl. m. s., ki bo pripravila delavnice
na temo sproščanja in spopadanja s stresom. Nato pa v prvi po-

lovici maja sledita dve delavnici, ki jih bo vodila Nataša Kavar,
dipl. m. s., in sicer na temo zdrave prehrane.
Sklop brezplačnih delavnic, ki jih organiziramo v sodelovanju z
Zdravstveno vzgojnim centrom ZD Tržič, se bo zaključil z delavnico na temo temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED.
Cenimo svoje zdravje ter ga postavimo najvišje na lestvici naših vrednot in mu zato posvetimo dovolj pozornosti. Vzemite si
čas in se nam pridružite na delavnicah, ki so jih za vas pripravile
strokovne delavke Zdravstveno vzgojnega centra ZD Tržič.
Na delavnice se je potrebno prijaviti na telefonsko številko 04 592
55 51 ali na e-naslov boni.colnar@lu-trzic.si. Vabljeni.

V Alteršoli še naprej optimistično in radovedno
MONIKA VALJAVEC

V Alteršoli vam še naprej želimo čim več mavričnih pustolovš
čin z veliko sonca, malo dežja in neskončnimi priložnostmi za
ustvarjanje neprecenljivih barvnih spominov.
Po decembrskih prazničnih aktivnostih smo v novo leto aktivno
zakorakali z razširjeno skupino mladih, ki se druži ob vikendih
ter razvija svoje komunikacijske in socialne veščine. Poleg novih
članov smo bili v Alteršoli neizmerno hvaležni za donacijo splet
ne trgovine Omi.land, kjer so ves decembrski izkupiček namenili
prav našim aktivnostim v okviru programa za mlade »Kompetence za življenje«, ki ga že vsa leta podpirata tudi Občina Tržič
in KS Bistrica pri Tržiču. Odločili smo se, da del teh pridobljenih
sredstev v letu 2022 namenimo za izvedbo različnih medgeneracijskih skupnostnih projektov v občini Tržič. Še vedno verjamemo
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v srčna dejanja, v bolj povezano, solidarno in odgovorno družbo,
ki ji je mar za posameznike, ki v njej živijo. To energijo bi z mladimi radi širili naprej. Preko teh skupnostnih projektov bi občanom
ponudili priložnost za aktivno vključevanje v soustvarjanje sprememb, da se iz apatičnih kritikov prelevijo v aktivne občane in
sami prispevajo k družbenim spremembam. Kmalu izdamo več.
V februarju smo v okrepljeni obliki na voljo tudi za izvajanje inštrukcij in učne pomoči. Za več informacij nam pišite na
info@altersola.si ali pokličite 040 659 670 (Monika). Več o naših
programih in aktivnostih pa lahko spremljate na Facebook profilu Alteršola.

spremljamo, poročamo
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Dan varne uporabe interneta – 8. 2. 2022
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV SAFE.SI

Več kot 150 držav s celega sveta vsako leto drugi torek v februarju
praznuje dan varne rabe interneta. Na šestih od sedmih celin je vsako
leto organiziranih na stotine dogodkov z namenom dviga ozavešče
nosti o varni uporabi spletnih tehnologij. O tem smo se pogovarjali z
gospodom Markom Puschnerjem s točke osveščanja o varni rabi
interneta, ki deluje v sklopu Fakultete za družbene vede.

Kaj je letošnja tema dneva varne rabe interneta?
Letošnji dan varne rabe interneta smo posvetili temi spletnih
prevar, zavajanj in neresničnih vsebin na spletu, ki imajo negativne vplive na mlade uporabnike interneta. Zavedati se moramo, da je internet okolje, kjer lahko kdorkoli objavi skoraj karkoli, vsebine pa niso vedno preverjene in verodostojne, včasih je
za njimi skrit komercialni interes ali celo slabonamerni motiv.
Mladostniki so na družabnih omrežjih izpostavljeni zavajajočim
vsebinam, neresničnim informacijam, prevaram in škodljivim
izzivom, ki imajo lahko vpliv tako na duševno kot fizično zdravje,
predstave o življenju in samopodobo mladostnikov. Glavno vlogo
imajo pri tem (zlagane) podobe idealnega življenja in računalniš
ko obdelani posnetki, s katerimi so vsakodnevno bombardirani
prek vplivnežev, oglasov in tudi vrstnikov, ki uporabljajo filtre za
obdelavo fotografij.

Dandanes so v ospredju spletna družabna omrežja. Kakšni
so vaši nasveti za uporabo le-teh?
Poskrbite za ustrezne nastavitve varnosti in zasebnosti. Vprašajte se, kdo vse lahko vidi objave in kdo lahko stopi v stik z vami. Za
mladostnike je pomembno, da lahko njihove objave spremljajo le
prijatelji, ki jih potrdijo.
Pazite, kaj objavljate. Ko enkrat objavimo fotografijo ali video
posnetek, izgubimo nadzor nad njim. Kdorkoli, ki objavo vidi, si
lahko posnetek shrani na telefon ali računalnik in ga potem javno
deli z drugimi. Zato na družabna omrežja ne sodijo objave, ki bi
nam lahko škodovale danes ali v prihodnosti, še posebej pa ne
goli ali razgaljeni posnetki.

Ne verjemi vsemu, kar vidiš na družabnih omrežjih. Ne le
objavam, tudi ljudem, ki stopijo v stik s teboj. So res tisti, za
katere se izdajajo? Več nasvetov pa lahko najdete na splet
nem mestu www.safe.si.
Veliko je govora tudi o spletnem nadlegovanju oz. nasilju. Kaj
svetujete v takšnem primeru in kaj najpogosteje opažate v praksi?
Pomembno je, da spletnega nasilja ne toleriramo. Opažamo, da
mladi normalizirajo nekatere oblike spletnega nasilja. Zato je
ključno, da mladostnike osveščamo o spletnem nasilju in jim
svetujemo, da kot žrtve ali priče ukrepajo. Prijavijo naj platformi, kjer se nasilje dogaja, poiščejo pa naj tudi pomoč pri odraslih
(starših, učiteljih ali drugih, ki jim zaupajo).

V praksi opažamo, da je najpogostejša oblika nasilja žaljenje, ki se
običajno dogaja med vrstniki. Pogoste pa so tudi grožnje in izsiljevanje, ki se velikokrat navezujejo na deljenje golih posnetkov.

Strokovnjaki so ugotovili, da je preživljanje 2 ur dnevno na
računalniku samo za zabavo preveč in lahko vodi v težave,
je tako?
Dve uri sta zgornja meja, sicer pa je meja odvisna od starosti. Po
priporočilih slovenskih pediatrov, pri pripravi katerih smo sodelovali tudi na Safe.si, je do dve uri na dan priporočeno za starejše
od 13 let. Pri mlajših pa je ta čas krajši: pri starosti 10 do 12 let je
priporočljivo do 1,5 ure na dan, pri starosti 6 do 9 let do 1 ure na
dan, pri starosti od 2 do 5 let pa manj kot uro na dan. Pri tem je
treba upoštevati, da vsakih 20 minut za 20 sekund pogledamo v
daljavo in vsaj 2 uri na dan preživimo zunaj na dnevni svetlobi.
Prekomerna raba ima lahko pri otrocih negativne posledice na
njihov razvoj, pri najstnikih pa lahko vodi v zasvojenost.

Kako odreagirati, če na internetu naletimo na vsebine, ki se
nam zdijo sporne?
Prijavimo jih platformi, kjer smo jih zasledili. Večina družabnih
omrežij in aplikacij za sporočanje ima možnost za prijavo spornih
vsebin. Če pa naletimo na kaznive vsebine, kot so npr. posnetki
spolnih zlorab otrok, pa nikar ne odlašajmo s prijavo na policijo.
Marko Puschner, točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.
si, Fakulteta za družbene vede UL

Dodatne informacije: marko.puschner@fdv.uni-lj.si ali po telefonu 01 5805 360.
Projekt Center za varnejši internet izvajajo Fakulteta za družbene
vede – Univerza v Ljubljani, Javni zavod ARNES, Zveza prijateljev
mladine Slovenije in Zavod MISSS (Mladinsko informativno sve
tovalno središče Slovenije), financirata pa ga Agencija HEDEA pri
Evropski komisiji in Urad RS za informacijsko varnost Vlade Repub
like Slovenije.

Iz Policijske uprave Kranj so nam na vprašanje, koliko prijav beležijo na tem področju v občini Tržič, odgovorili takole: »Gre za malo primerov, lani smo imeli osem prijav,
in sicer gre za dva napada na informacijski sistem s kripto
virusom in za spletne goljufije. Oba načina sta prevladujoča
tudi drugje.«
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10

kultura

10-ka za KUD Leyli
IRIS ZAVELCINA, FOTO: ANJA BURGAR

Zakaj 10-ka? Ker smo v letu 2021 z našimi predstavami nastopile kar 10-krat. Najbolj pa smo hvaležne, da smo nastope uspele
izpeljati v živo. Otroška in mladinska skupina Leyli sta po navdihu H. C. Andersena ustvarili plesno predstavo Palčica, v kateri so
naše mlajše članice prek orient-show plesnih stilizacij iskale svoj
izraz v različnih karakterjih in medsebojnih odnosih, ki se tako
bogato odražajo že v sami zgodbi. Z vsemi skupinami smo pri
pravile tradicionalni Leyli večer in v zgodbi predstave prikazale, kako so se v zgodovini prepletale plesne poti Vzhoda ter kako
se to kaže še danes. Leto pa smo zaključile s predstavo Orient v
gibu, za katero so posamezne plesalke iz vseh skupin pod okriljem mentorice ustvarile vsaka svojo lastno koreografijo, s katero so pokazale svoje čutenje in interpretacijo glasbe ter giba v
orientalskem plesu.
Za letošnje leto načrtujemo en večji projekt na odru Kulturnega centra Tržič in pa kar nekaj gostovanj po Sloveniji, upamo pa
seveda tudi na udeležbo v živo na katerem od festivalov v tujini.
Že v februarju nas čakajo nastop v Ljubljani na predstavi v organizaciji Mance Pavli in nastopi na območni reviji Hopla v Prešer-

S predstave Plesne poti Vzhoda
novem gledališču v Kranju. Pridite nas pogledat, vabljeni pa tudi
na vaje otroške, mladinske in članske skupine, ki se v februarju
odpirajo za nove vpise. Še vedno vadimo na Balosu 4 in še vedno
nas lahko spremljate na Facebook profilu KUD Leyli ali stopite v
kontakt z nami tako, da nas pokličete (040 865 362) ali nam pišete na leyli.orient@gmail.com.

Bili so tržiški fotografi
NEJC PERKO, FOTO: JANEZ PERKO

Tokratni domoznanski večer Gor pa dol po pvac je bil posvečen
tržiškim fotografom iz obdobja od konca druge svetovne vojne
do 70. let 20. stoletja. Poleg dveh profesionalnih fotografov so
številni delovali znotraj tržiškega Fotokluba, precej je bilo tudi
samoukov. Omenili smo Zdenka Lavičko, Petra Fajfarja, Nadislava
Salbergerja, Antona Costo, Miha Toporiša, Vinka Golmajerja in To
neta Frantarja. Več podatkov smo dobili o Franciju Tišlerju, posredovala jih je hči Metka Primožič. Tudi s fotografoma Ivanom Si
tarjem z ženo Elo ter Janezom Slaparjem Temšakom smo opravili
predhodni pogovor. Na prireditvi je spomine na Jožeta Hočevarja
delila z nami njegova hči Andreja Primožič. Posebnega pomena je
bil obisk pri Janezu Perku, ki nam je pripovedoval o svojem očetu Janezu in se izkazal za izvrstnega informatorja. Demonstriral
nam je rokovanje s staro fotografsko opremo in obenem prijazno
dovolil, da smo ga pri tem posneli. Nedvomno gre za dragocen
zapis o času, ko nastavitev fotoaparata ni bila avtomatska in je
razvijanje fotografije vzelo tudi dan in pol.

Razstava Fotokluba Tržič
Obiskovalcem smo razdelili novo številko našega časopisa Prve
domoznanske novice, kjer posredujemo zbrane informacije s prireditev Gor pa dol po pvac. Nekaj izvodov, vključno s prejšnjimi
številkami, je še na voljo v naši knjižnici. Posnetek prireditve si
lahko ogledate na YouTube kanalu Knjižnice dr. Toneta Pretnarja.
Prireditev smo organizirali skupaj z ZKO Tržič in JSKD OI Tržič.

Od poezije do poezije
VESNA ROGL

Obdobje od 3. decembra, ko proslavljamo Ta veseli dan kulture, do
slovenskega kulturnega praznika 8. februarja je čas, ki ga zaznamujejo dolgi zimski večeri, božično novoletni prazniki in poezija.
Oba mejnika sta namreč povezana z mojstrom slovenske besede
Francetom Prešernom, zato smo ob teh dveh priložnostih še posebej povabljeni, da si vzamemo čas za kulturo.
V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja smo in bomo poskrbeli, da ponudbe kulturnih dejavnosti v tem času ne bo manjkalo. Na Ta veseli
dan kulture smo priredili »lov na zaklad« z naslovom Po tržiških
literarnih sledeh. Pot smo zastavili po starem mestnem jedru, tako
da je obiskovalce popeljala mimo stavb, povezanih z literati in
drugimi kulturniki, ki so živeli in ustvarjali v Tržiču. Navdušeni
odzivi številnih obiskovalce potrjujejo, da dogodek ni bil le poučna, temveč tudi vznemirljiva popestritev predprazničnih dni.
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V decembru smo priredili tudi praznični večer, na katerem nas je s
Škrjančevim spevom očaral Kitarski ansambel Svarun, dušo pa je
pobožal tudi recital poezije. Novo leto smo začeli z domoznanskim
večerom, posvečenim fotografski umetnosti, kako ujeti srečo, pa
nam svetuje Aljoša Bagola.
Na Prešernov dan bomo v knjižnici ob 17. uri gostili Tržičana,
vrhunskega gornika, gorskega reševalca in zdravnika Iztoka Tomazina, ki bo predstavil svojo novo knjigo Na meji. Februarja nas
bosta v okviru cikla Obrazi slovenskih pokrajin obiskala še dva domačina – glasbenika Romana in Lojze Krajnčan. S performansom
Pričevanje bosta nastopila tudi Jure Tori in lanskoletni Pretnarjev
nagrajenec Aleš Šteger. Lepo vabljeni v našo družbo.

literarna stran, šport
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Jabolko
JELENA DOLENC

Jabolko ugledam:
to jabolko sočno
v roko stisnem močno.
Jabolko povoham.
Te vertikalne črte,
ki tečejo po tebi,
se sklenejo zaprte
tam, kjer miza prostor 'ma
za svoje prte.
Tvoj sijaj v prostor zdaj uhaja.
Tvoja sočnost moja usta že napaja.
Zaprem oči.
V jabolku se srečava.
Tu je tako rdeče.
V jabolku se okušava,
tvoj obris čez mojega
zdaj senco meče.
Trenutek mine ...
Odprem oči.
Vidim ogrizek
jabolka na mizi ...
trenutek,
ko jabolko
Adamu
ponudila je Eva.
Nov planet.

dr. France Prešeren. Avtorica fotografije: Katja Tišler Sušnik.

Misel meseca
VESNA TIŠLER SUŠNIK

Podari pesem, misel, objem, vsaj topel stisk.
Oglej si igro, preberi knjigo, naredi gorski vrisk.
Kultura sva jaz in ti.
Ne vlivaj strah v kosti!
Bodi človek do ljudi!

ŠD Lom pod Storžičem
TANJA KOŠIR, FOTO: MATJAŽ MEGLIČ

Tudi letošnjo zimo člani in članice ŠD Lom ne počivamo. Ker nam
je vreme že decembra namenilo obilno snežno pošiljko, smo takoj
pričeli z urejanjem tekaških prog, ki pa se letos nahajajo na novi
lokaciji – nasproti kamnoloma, do koder smo za lažjo dostopnost
uredili tudi novo brv. Proge so večkrat tedensko na novo urejene.
Prav tako sankaška steza do Doma pod Storžičem, kjer skupaj s
PD pomagamo tudi pri prevozu hrane in pijače.
V sodelovanju z občino Tržič smo že drugič zagnali tudi nizkovrvno vlečnico v dolžini 130 m v Grahovšah na smučišču Rot.
Teren je še posebej primeren za učenje prvih smučarskih zavojev,
le-teh otroke na tečajih naučijo člani KUTS Tržič in Igralnice Tia.
Vožnja z vlečnico, kot tudi uporaba tekaških prog sta brezplačni, vedno pa smo veseli prostovoljnih prispevkov, s katerimi vam
omogočamo obratovanje in vzdrževanje prog. V sodelovanju z AS
Bičevje in KS Lom smo poskrbeli tudi za urejenost parkirišč. Na
novo smo za obiskovalce smučišča uredili parkirišče na pašniku pod smučiščem, vsem ostalim obiskovalcem pa je namenjeno
parkirišče v kamnolomu.
Vlečnica bo obratovala ob sobotah in nedeljah, v kolikor nam
bodo razmere dopuščale pa tudi v času šolskih počitnic. Za več
informacij obiščite spletno stran www.lompodstorzicem.si ter
našo Facebook stran Športno društvo Lom pod Storžičem.
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Žan Košir: »Vedno sem ponosen, da lahko Tržič zastopam kot
nepopustljiv in vztrajen borec.«
MAJA TEKAVEC, FOTO: MIHA MATAVŽ

Še nekaj dni nas loči do pričetka 24. zimskih
olimpijskih iger, ki jih bo prvič gostil Peking.
Med slovensko delegacijo sta tudi dva Trži
čana, tekačica na smučeh Anita Klemenčič in
deskar Žan Košir. S slednjim smo se pogovar
jali o ciljih, željah in prihodnosti.

V teh dneh, ko lahko prebiramo intervju, se na enem mestu zbirate najboljši
športniki vsega sveta, ki se potegujete
za najvišja športna odličja – olimpijske kolajne. Vrniti se s četrto medaljo
bi bil prav gotovo svojevrsten dosežek,
kajne?
V tem trenutku si kar ne upam več pomisliti
na ta scenarij, ker vem, da sem velikokrat
v preveliki želji enostavno pregorel, zato
poskušam misel na medaljo potlačiti. Kot
prvo sem res vesel, da sem vztrajen. To me
je pripeljalo še na četrte olimpijske igre,
tokrat na še eni eksotični lokaciji, gledano
skozi zgodovino zimskih športov. Vedno
se rad podajam v manj poznano okolje, ko
gre za velika tekmovanja, ker tako manj
razmišljam. Da se vrnem na vaše vprašanje: da, to bi bil zgodovinski dosežek, to ni
uspelo še nobenemu deskarju na svetu.

Vaš nastop bo na sporedu na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, ko se
bodo pričele kvalifikacije v paralelnem
veleslalomu. Slovenija bo morala vstati
kar zgodaj, natančneje ob 04:07 glede na
časovno razliko, ampak se tudi takšna
podpora »na daljavo« še kako čuti.
Kot Tržičan lahko rečem, da mi podpore predvsem lokalnih navijačev zavida
ves deskarski svet, kar so moji navijači
večkrat dokazali predvsem na tekmah v
Bad Gasteinu in na Rogli. Prav igre v Sočiju in Pjongčangu pa so dokaz, da so ljudje
z mano dihali tudi, ko sem bil fizično na
drugem koncu sveta. Tudi tokrat ne želim
razočarati svojih pristašev, ne nazadnje
imam za razliko od zadnjih iger vsaj dva

nova navijača, ki bosta zagotovo zame
stiskala pesti in točila solze.

Ste progo že uspeli kaj spoznati? Morda že imate kakšne informacije o njej?
Leta 2020 sem v Secret Gardnu, kjer bodo
potekale tekme deskanja na snegu, res že
nastopil, tako da se kljub vsemu ne podajam popolnoma v neznano. V kolikor v tem
času niso spreminjali proge (teh informacij žal nimam), vsaj približno vem, kaj me
čaka. Lahko rečem, da bo ta tekma v tem
primeru popolnoma drugačna od dosedanjih svetovnih pokalov v letošnji sezoni.
Bo zahtevnejša, predvsem pa daljša, kar bi
meni moralo ustrezati.

Prav gotovo ste človek velikih tekmovanj, pa vendarle, čutite kakšen poseben pritisk pred letošnjimi olimpijskimi igrami? Morda že lahko odgovorite,
bodo to zadnje za vas?
Pritisk je vedno prisoten, prav zaradi zavedanja o priložnosti, ta bi bil še večji, če
bi sedaj trdil, da so to moje zadnje igre.
Trenutno nimam zdravstvenih težav,
mislim vztrajati še do naslednjih iger, ki
bodo prvič v Evropi, odkar sem jaz del tega
velikega športnega spektakla. Najbolj me
bo pomirilo, če bodo šli prvi treningi na
kitajskem snegu po mojih željah, potem se
bom znebil bremena.

Kako ste si zapolnili zadnje dni pred
odhodom v Peking?
Predvsem sem izoliran od vseh stikov, kar
je izjemno težko. Ljudje ne razumejo, kaj za
športnika pomeni pozitiven test na okužbo s koronavirusom. Pomeni rdečo luč, vse
dokler ni test negativen. Večina smrtnikov
se ne testira večkrat tedensko s PCR testi,
kot se mi, ki smo vsi cepljeni. Lahko vam
povem, da je test negativen veliko kasneje,
kot vam poteče čas odrejene izolacije. Zaradi tega so zadnji dnevi zelo stresni. Drugače pa poskušam opravljati treninge, kjer

niso prisotni drugi, predvsem na snegu je
to seveda možno. Vse ostalo izvajam doma
v dnevni sobi. Seveda pa lahko čas, ko sem
doma, preživim s svojo družino, več v tem
času ne potrebujem.

Pot bo kar dolga. Vemo, da ste športniki navajeni potovati, ste sicer ljubitelji
dolgih potovanj?
Vse manj, v kolikor gre za tekmovanja, ker
to vsaj v teh časih prinaša preveč obvez
nosti. Birokracije za pot v Peking je skoraj več, kot če bi želel pridobiti gradbeno
dovoljenje. Predpogoj so vsakodnevna
izpolnjevanja obrazcev o zdravstvenem
stanju, številna testiranja na okužbo s
koronavirusom in podobno, ves čas potovanja je seveda obvezna maska in podobne nevšečnosti. Je pa res, da mi takrat, ko
imam nek višji cilj, nič ni odveč, opravim
lahko nadpovprečne napore in naredil
bom vse, kar je potrebno. Seveda pa imam
s številnih potovanj nepozabne spomine,
tako da bo že držalo, da ti nekaj v življenju
pomeni toliko, kolikor truda si v to vložil.
Verjamem, da bo tudi ta izkušnja neprecenljiva.

Dragi Žan, Tržičani bomo navijali za
vas. Naj se vam sestavi mozaik, kot ga
želite. Srečno!
Najlepša hvala za vso podporo. Vedno sem
ponosen, da lahko Tržič zastopam kot nepopustljiv in vztrajen borec.

Svoja pričakovanja in občutke pa nam je zaupala tudi Anita Klemenčič, ki odhaja na svoje
prve zimske olimpijske igre. V sporočilu je zapisala takole:
»Uvrstila sem se na svoje prve olimpijske igre, česar se kot vsak športnik zelo veselim, saj se
mi bodo s tem po več letih treninga uresničile otroške sanje. Vsi pravijo, da bodo te igre zara
di pandemije nekaj posebnega in da bodo ukrepi še strožji kot na lanskih poletnih olimpijskih
igrah. Vseeno pričakujem, da bodo same igre zame zanimive in bom lahko doživela vsaj kanček
pomembnosti in veličine dogodka. Kljub vsemu pa bodo za nas športnike tam najpomembnejše
tekme. Zame najpomembnejša tekma bo šprint v prosti tehniki, kjer si res želim dobro odteči in
izboljšati svoje najboljše rezultate s svetovnih pokalov. Pomerila bi se tudi na daljši razdalji v
klasiki, upam pa, da se bom uvrstila tudi v štafeto, saj mislim, da je teči v štafeti in se boriti za
ekipni uspeh na velikih tekmovanjih vedno nekaj posebnega. Polna pričakovanj se veselim tam
kajšnjih izzivov in komaj čakam na odhod proti Kitajski.«
Žan in Anita, srečno!
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Snežni plazovi v občini Tržič
GREGA BAHUN, SLUŽBA ZA VARSTVO PRED SNEŽNIMI PLAZOVI ZELENICA - TRŽIČ,
FOTO: ARHIV GREGA BAHUNA

Snežni plazovi so naravni pojav, ki se pojavlja vsako zimo. Gorato območje občine
Tržič je še posebej izpostavljeno snežnim
plazovom, saj so v preteklosti zahtevali
kar 23 smrtnih žrtev. Snežni plaz je naravna nesreča, ki v Sloveniji zahteva največ smrtnih žrtev (v povprečju od 1 do 2
vsako leto).
Leta 2012, ko je smučišče Zelenica zaprlo svoja vrata, so se nekaterim porajala
vprašanja, kdo bo sedaj skrbel za varnost
na območju Zelenice in tudi na celotnem
goratem območju občine. Že takrat se je
frekvenca planincev in drugih obiskovalcev gora povečevala, tako kot se še danes.
V letu 2014 smo trije sedanji člani SVSP
Zelenica - Tržič ustanovili službo za plazove, ki v zimskem času obvešča obiskovalce gora o stopnji nevarnosti proženja
snežnih plazov. Ustanovitev je podprla
tudi Občina Tržič, ki se zelo dobro zaveda,
da je ob promociji turizma potrebno nekaj
postoriti tudi za to, da bodo te aktivnosti
lahko potekale čim bolj varno in da bodo
obiskovalci gora ustrezno obveščeni o nevarnostih, ki nam pretijo v zimskem času.
SVSP Zelenica - Tržič, ki sedaj deluje pod
okriljem Zavoda za varstvo pred snežnimi
plazovi, večkrat tedensko objavlja lokalne
plazovne biltene za celotno območje občine Tržič. Izdelava in pisanje plazovnih
biltenov zahteva širše poznavanje snega,
snežne odeje, vremena in vremenskih postaj ter seveda izkušnje tako na področju
znanosti o snegu in plazovih kot tudi na
področju zajemanja podatkov na terenu.

Na različne gorske lokacije v občini se podamo enkrat do trikrat na teden (odvisno od trenutnih vremenskih in plazovnih
razmer), kjer pregledamo sestavo snežne odeje, število plasti, obliko in velikost
zrn, trdoto plasti, vlažnost ter pomerimo
temperaturo na različnih globinah snežne odeje. Na koncu naredimo še preizkus
stabilnosti snežne odeje z različnimi metodami. V službi upravljamo tudi z vremenskimi postajami in jih vzdržujemo.
Vsi podatki z vremenskih postaj v občinah
Tržič, Jesenice, Jezersko in Borovlje, Celovcu in drugje se prenašajo na naš domači
strežnik, kjer jih hranimo za kasnejše analize plazovnih in drugih dogodkov. Prav
tako nam pomagajo pri pripravi lokalnih
lavinskih biltenov. Vsi člani SVSP Zelenica
- Tržič znanje zadnje desetletje večinoma
pridobivamo prek lavinskih služb in komisij v Avstriji, saj je v Sloveniji napredno
znanje o poznavanju snega in snežnih plazov praktično nemogoče pridobiti.
Vsak obiskovalec gora se mora v vsakem
letnem času na turo pripraviti že doma.
Še bolj pa to velja za zimski čas. Med pripravo na turo poleg poznavanja območja,
kamor smo namenjeni, sodi tudi pregled
vremenskih napovedi in branje plazovnega/lavinskega biltena. Plazovni bilten je
potrebno prebrati v celoti, saj nam sama
številka oz. prikazana stopnja nevarnosti
ne pove prav veliko. V besedilu biltena so
izpostavljene dodatne nevarnosti in tipi
plazovnih problemov, vremenska napoved, splošno stanje snežne odeje in ten-

denca snežnih razmer za naslednja dva
dneva. Kolegi s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze
v Mariboru so pred leti raziskovali, koliko
ljudi dejansko prebere plazovni bilten v
celoti. Raziskava je pokazala, da to stori
zgolj 10 odstotkov vseh vprašanih, kar je
zelo zaskrbljujoče.
V januarju smo postavili Informacijski
portal za obiskovalce gora na Ljubelju, ki
je prvi tak portal v Sloveniji. Tu se lahko
obiskovalci območja Zelenice na izhodiš
ču seznanijo s trenutnimi nevarnostmi in
drugimi informacijami Občine Tržič.
Vse informacije glede trenutnih plazovnih
razmer so dostopne na spletni strani www.
zvsp.si. Na spletnem mestu so dodane tudi
vremenske kamere z živo sliko širšega tržiškega območja.
Lokalne plazovne biltene objavljamo na
zgoraj navedenem spletnem mestu, na
Facebook
strani
www.facebook.com/
SVSPZelenicaTrzic in pa na Instagram
profilu www.instagram.com/svspzelenicatrzic.
Srečno in varno v letu 2022 vam želijo člani Službe za varstvo pred snežnimi plazovi
Zelenica - Tržič.
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Zbirne vloge in subvencije v kmetijstvu za leto 2022
MATJAŽ MEGLIČ, KMET.INŽ., FOTO: ARHIV MATJAŽA MEGLIČA

je ZV že vložena, jo je potrebno umakniti. Prav tako je potrebno poskrbeti za
ustrezno stanje plačilnih pravic. Le-te se
lahko prenašajo med kmetijami do konca
februarja, če jih želimo koristiti še v tem
letu. V letu 2023 ne bodo več aktualne. Registri živali na kmetiji morajo biti urejeni.
Pri govedu v večini primerov nimamo več
problemov, več napak pa je v registru kopitarjev, ki je večkrat pomanjkljiv. Podatki za živali se v ZV za govedo in kopitarje
prenesejo neposredno iz registrov, ki pa
so »zaklenjeni« na dan 1. 2. Pri izvajanju
ukrepov KOPOP in EK na kmetijah letos
ni novosti. Potrebno je poskrbeti za izvajanje obveznosti, ustreznega kolobarja,
izobraževanja in vodenje evidenc. Dobrobit živali za govedo in drobnico tudi že
poznamo. Pred vlaganjem zahtevkov ne
smemo pozabiti na obveznost oddaje blata v analizo. Le-to oddamo v analizo vsaj

8 dni pred oddajo vloge, sicer to ne bo mogoče. Vstopanje v nove programe ali ukrepe v letu 2022 v večini primerov ni več
mogoče, saj se v letu 2023 prične izvajanje
novega programa razvoja podeželja s povsem novo shemo subvencij in bo potrebno veliko pozornosti posvetiti izbiri novih
ukrepov, ki jih bomo morali na kmetiji izvajati naslednjih pet let. Na vnos ZV mora
priti vlagatelj ali pooblaščenec, ki mora
imeti s seboj podpisano predpisano pooblastilo. Rok za oddajo ZV je od 24. 2. do
7. 5. 2022, nato pa začne teči zamudni rok,
ko se izplačila znižajo za vsak dan zamude.
Vloge lahko vlagate sami s pomočjo kvalificiranega digitalnega potrdila ali pa zato
pooblastite kmetijsko svetovalno službo. V
primeru vnosa ZV pri kmetijski svetovalni
službi je obvezno izpolnjevanje PCT pogojev! Torej – priložnost zamujena, ne vrne
se nobena.

brezplačna objava

Leto je naokoli in tudi letos bo potrebno oddati zbirne vloge (ZV) za pridobitev
subvencij iz naslova kmetijstva. Do subvencij je upravičen tisti, ki dejansko obdeluje kmetijsko zemljišče, samo lastništvo
ne zadošča za pridobitev subvencij. Vlaganje ZV bo tudi letos, vsaj upamo, potekalo po utečenem redu. Vsak se sam prijavi
na vnos, izbere termin in potem se vloga
vloži preko aplikacije. Pred oddajo ZV pa
morajo vlagatelji poskrbeti za določene zadeve, sicer vloge ni mogoče vložiti.
Najprej je potrebno preveriti podatke v
registru kmetijskih gospodarstev, ali so
urejeni podatki o uporabnih kmetijskih
zemljiščih. Od 31.1 je že možno v aplikaciji
GERK preveriti osveženo stanje. Če ugotovimo odstopanja, lahko zadeve uredimo
na upravni enoti do oddaje vloge. V času
oddaje ZV ni mogoče spreminjati nosilca
kmetijskega gospodarstva. V primeru da
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Eko sklad spodbuja investicije v učinkovito rabo energije in
pomaga socialno šibkim občanom
PETER MALI, ENERGETSKI SVETOVALEC MREŽE ENSVET

V spodnji tabeli je predstavljen nabor aktualnih razpisov za subvencije za občane. Za občane je najbolj zanimiv javni poziv 74SUB,
ki obsega subvencije za vgradnjo novih ogrevalnih naprav (kotli
na lesno biomaso, toplotne črpalke), toplotne izolacije, sisteme
prezračevanja ipd. Prav tako aktualen je razpis 93SUB za samo-

oskrbo z električno energijo (sončne elektrarne). V začetku januarja je bil odprt nov razpis 89SUB za skoraj ničenergijske stavbe
(gradnja, nakup, obnova), malo pred njim pa razpis za električna
vozila 84SUB.

KREDITI, SPODBUDE IN PROGRAMI ZA OBČANE

JAVNI POZIV

KREDITI

67OB22

kreditiranje okoljskih naložb občanov

JAVNI POZIV

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM

74SUB-OB19

za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

93SUB-SO21

za naprave za samooskrbo z električno energijo

89SUB-SNESOB21

za skoraj ničenergijske stavbe

84SUB-EVOB20

za električna vozila

48SUB-SKOB17

za zamenjavo starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

67SUB-OBPO19

nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posamez
nimi deli stavbe

86SUB-SOCOB21

socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah

PROGRAMI ZA OBČANE
ENSVET

brezplačno energetsko svetovanje MREŽA ENSVET

ZERO

paket naprav in obisk za zmanjševanje energetske revščine

ZERO500

socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti enoali dvostanovanjskih stavb

Že od lanskega leta je odprt 2. javni poziv ZERO500 za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za investicije v energetsko
obnovo stavb. Projekt ZERO500 omogoča občanom prejemnikom socialne pomoči ob ustreznih pogojih (stavbe, zgrajene pred
1. 1. 2003, vlagatelj prejemnik socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka zadnjih 12 mesecev, vsaj polovično (so)lastništvo …)
100 % subvencijo za toplotno izolacijo stavbe, zamenjavo oken z
energetsko učinkovitimi, vgradnjo sodobnih sistemov za pripra-

vo tople vode in vgradnjo lokalnega prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka – do vrednosti investicije 9.620 EUR z
DDV oz. do 15.000 EUR z DDV, če je potrebna obnova strehe.
Več in bolj natančne informacije o javnih pozivih Eko sklada, o
učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije lahko dobite
v ESP Tržič, Trg svobode 1, in sicer vsako sredo od 15.30 do 17.00
(potrebna je predhodna najava na tel. št. 04 597 15 33). Zaradi
zdravstvenih razmer se svetovanje večinoma izvaja po telefonu
in elektronski pošti.

brezplačna objava

Javni poziv 86SUB je namenjen socialno šibkim občanom za nove
kurilne naprave na lesno biomaso.
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v središču

Novičke Komunale Tržič
KOMUNALA TRŽIČ, FOTO: ARHIV KOMUNALE TRŽIČ

Novo leto je v naše podjetje prineslo živahnejše
barve in oblike, ki bodo skozi celostno grafično podobo, logotip in slogan komunicirale tudi z vami.
V logotipu, ki vam ga prestavljamo danes, lahko
razpoznate našo zgodbo: skrb za okolje, vodo ter
ceste in objekte.
S hudomušnim, a odločnim sloganom pripovedujemo, da je naš cilj čisto okolje, v širšem in ožjem
pogledu. Veseli bomo, če se nam pridružite na poti
in skupaj poskrbimo, da bosta naše mesto in njegova okolica prijeten kraj za življenje.
Abecednik odpadkov je bil prva tiskovina v novih
barvah in veseli smo bili pozitivnega odziva. Priročno knjižico smo oblikovali, izdelali in izdali
skupaj z lokalnimi podjetniki, kar ji je dalo še dodaten domač, tržiški pečat.
Je trajnostno naravnan, saj v njem najdete kopico uporabnih informacij s področja odpadkov: po
abecednem vrstnem redu smo našteli odpadke, na
zadnji strani pa smo podali osnovne informacije o
zbiranju nevarnih in kosovnih odpadkov ter oddaji
odpadkov v zbirnem centru Kovor.

- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov je najbolj obsežna postavka
na vašem računu, saj znesek poleg storitve zbiranja mešanih komunalnih
odpadkov in odpadne embalaže zajema še odpadke, zbrane v akcijah zbiranja
kosovnih in nevarnih odpadkov, ter odpadke, zbrane na ekoloških otokih in v
zbirnem centru v Kovorju;
- postavka biološko razgradljivi odpadki zajema zbiranje odpadkov v rjavih
zabojnikih;
- postavki obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje preostanka
komunalnih odpadkov zajemata strošek obdelave in odlaganja celotne količine
komunalnih odpadkov, ki od 1. januarja 2022 potekata v Regijskem centru za
ravnanje z odpadki (RCERO) v Ljubljani.
Količinsko pa so te postavke prikazane v spodnjem grafu.

Abecednik odpadkov in iskalnik odpadkov boste našli tudi na naši prenovljeni spletni strani
www.komunala-trzic.si. Pripravili smo zanimive
in uporabne vsebine ter odgovorili na najpogosteje
zastavljena vprašanja, ki jih prejmemo od vas.
Skupaj z Abecednikom odpadkov ste občani prejeli tudi razpored odvoza odpadkov v letu 2022. O
morebitnih spremembah termina odvoza odpadkov ste lahko obveščeni po brezplačnih SMS-ih in
elektronskih obvestilih.
Vse, ki še niste vključeni, vabimo, da to storite. Na
e-naslov info@komunala-trzic.si nam sporočite
svoje podatke (ime in priimek, naslov ter mobilno
številko in/ali e-naslov) in o najpomembnejših informacijah (odvoz odpadkov, oskrba s pitno vodo,
zapora ceste) boste ažurno obveščeni.
Za leto 2021 poročamo o povečanih količinah odloženih odpadkov, kar je razvidno v spodnjem grafu. Razlogi so različni: povečanje odpadkov zaradi
razmer, povezanih z večjim delom od doma: več
dostavljene hrane in spletnega nakupovanja, ter
bolj potrošniško naravnanega okolja in navad.
Na tem mestu pozivamo vse uporabnike, da z odgovornim in premišljenim ravnanjem – preprečevanjem in ponovno uporabo, izposojo – skupaj
na dolgi rok zmanjšamo količino odpadkov. Eno
izmed teh ravnanj je tudi uporaba e-računa za komunalne ali katerekoli druge storitve.

Graf prikazuje gibanje količin odpadkov v letih 2019, 2020 in 2021. Največji poskok je pri
zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov, ki zajema zbiranje mešanih komunalnih
odpadkov, odpadne embalaže, odpadkov iz zbirnega centra in ekoloških otokov.
Na položnicah je torej zaračunano ravnanje s komunalnimi, ne pa tudi z nekomunalnimi odpadki, kamor spadajo gradbeni odpadki.
Gradbenih odpadkov naše podjetje ne zbira, pač pa jih preda prevzemnikom tovrstnih odpadkov. Opravljeno storitev omenjenim prevzemnikom plačamo, zato
moramo predajo vaših gradbenih odpadkov posebej zaračunati.
Poleg ostalih komunalnih odpadkov lahko gradbene odpadke proti plačilu predate v zbirnem centru.

Skladno z zakonodajo moramo komunalna podjet
ja najmanj enkrat letno poračunati količine zbranih odpadkov glede na količine, ki so jih že plačali
uporabniki. Tak poračun preteklega leta je praviloma priložen položnicam za januar tekočega leta.

- ob ponedeljkih in sredah med 9. in 18. uro,

Na kratko besedilno povzemamo postavke na
obračunu komunalnih storitev, ki izhajajo iz naslova ravnanja z odpadki:

- ob sobotah med 8. in 12. uro.
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Zbirni center Kovor je odprt:

- ob torkih in četrtkih med 9. in 17. uro,
- ob petkih med 9. in 15. uro,

v središču
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V primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih morebitnih ne
pravilnosti na vodooskrbnih sistemih smo uporabnike obveščali v skladu z navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(NIJZ). Tudi v letu 2022 bomo uporabnike v skladu z navodilom
NIJZ, Zdravstvenega inšpektorata RS in Nacionalnega laboratorija za okolje in hrano obveščali po ustaljeni praksi. Ob tem bomo
upoštevali zadnjo verzijo izdanega navodila, ki vam jo podajamo
v tabeli 1.
Tabela 1: Načini obveščanja uporabnikov pitne vode iz sistemov,
ki so v upravljanju Komunale Tržič d.o.o. v letu 2022.
Nepravilno odloženi odpadki ob ekološkem otoku. Kosovni odpadki
spadajo v zbirni center v Kovorju.

Zgledno urejen ekološki otok. Ekološke otoke v občini praznimo vsaj dvakrat
v tednu. S skrbnim ravnanjem tudi občani prispevajo svoj delež k čistemu
in varnemu okolju. Leva zabojnika (za tekstil in odpadno elektronsko in
električno opremo) nista v pristojnosti Komunale Tržič.

ČLEN
PRAVILNIKA

VZROK ZA
OBVEŠČANJE

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN
OBVEŠČANJA

9.

Vzrok neskladnosti pitne
vode hišno
vodovodno omrežje
ali njegovo
vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa,
a najkasneje v
sedmih dneh

1. Osebno s kratkim
obvestilom

3. S pisnim obvestilom uporabnikom
hiš. vod. omrežja (lahko tudi po
e-pošti)
21.

22.

LETNO POROČILO O PITNI VODI IZ VODOVODNIH
SISTEMOV, S KATERIMI UPRAVLJA KOMUNALA TRŽIČ
D.O.O. ZA LETO 2021 IN NAČINI OBVEŠČANJA
UPORABNIKOV V LETU 2022
Iz desetih vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju Komunale
Tržič, se oskrbuje 12.437 prebivalcev.

31.

Obveščanje v
primeru omejitve ali prepovedi uporabe
pitne vode

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

1. Radio Gorenc

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

4. Aplikacija

Obveščanje v
primeru izvajanja ukrepov
za odpravo vzrokov
neskladnosti

Od začetka veljavnosti ukrepa,
a najkasneje v
enem dnevu

1. Radio Gorenc

Obveščanje v
primeru odstopanja

Na dan pridobitve
dovoljenja, a najkasneje v sedmih
dneh

Nadzor kvalitete pitne vode je v letu 2021 potekal z izvajanjem
notranjega nadzora, ki ga po HACCP načelih izvaja Komunala Tržič, z neodvisnim državnim monitoringom ter z nadzorom
Zdravstvenega inšpektorata RS (zunanji nadzor).
V sklopu notranjega nadzora se je izvajal redni mesečni odvzem
vzorcev za mikrobiološke in fizikalno-kemijske preiskave. Njihov
obseg merjenih parametrov je določen s Pravilnikom o pitni vodi
(Ur. list RS št. 19/2004, s spremembami; v nadaljevanju Pravilnik).
Za mikrobiološko preiskavo je bilo v letu 2021 v okviru rednega
notranjega nadzora odvzetih 151 vzorcev pitne vode iz vodovodnih virov in omrežij javnih vodovodov, 7 vzorcev je bilo neskladnih s Pravilnikom, a so bila odstopanja minimalna. Po izvedenih
ukrepih smo s ponovnim odvzemom vzorcev izkazali skladnost s
Pravilnikom.

2. Spletna stran
www.komunalatrzic.si
3. SMS oz. e-poštno
obveščanje

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

2. Spletna stran
www.komunalatrzic.si
3. SMS oz. e-poštno
obveščanje

Med največje vodovodne sisteme sodijo Žegnani studenec, Črni
gozd in Mestni vodovod.
V skladu z zakonodajo je na javnih vodovodih, ki jih upravlja Komunala Tržič, vzpostavljen notranji nadzor po načelih HACCP
sistema.

2. Obvestilo na
oglasni deski
uporabnika(-ov)
hišnega vodovodnega omrežja

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

34.

Letno poročilo
o skladnosti
pitne vode

Najmanj enkrat
letno
(najkasneje do 31.
marca)

1. Spletna stran
www.komunalatrzic.si
2. Lokalni časopis
Tržičan
3. Aplikacija
http://www.npv.si/
(obveščanje NIJZ,
ZIRS, NLZOH)

Vse lastnike oz. upravljavce pomembnejših javnih objektov bomo
obveščali po SMS sporočilih ali elektronskih sporočilih.
Na spletni strani v zavihku Pitna voda > Pogosta vprašanja in odgovori boste našli tudi Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja, Navodila o prekuhavanju
vode in Navodila za izvedbo dezinfekcijo vodovodnega omrežja.
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med ljudmi

ČASTNI OBČAN OBČINE TRŽIČ PROF. DR. ERNEST PETRIČ:

»Tržiško priznanje ima nek poseben čar.«
MAJA TEKAVEC, FOTO: LUKA RENER

Za častnega občana občine Tržič so imenovali prof. dr. Ernesta Pet
riča, Tržičana po rodu, ki je opravljal številne strokovne, politične in
vodstvene funkcije in je še vedno aktiven. Prof. dr. Petrič je v svo
ji karieri prejel mnoga visoka odlikovanja in priznanja, priznanje v
rodnem Tržiču pa ga je, kot je dejal, čustveno še najbolj vznemirilo,
se dotaknilo srca.

Kako ste začeli leto 2022?
Letošnje leto sem začel približno tako kot moji sodržavljani, občanke in občani v Tržiču, torej z nekaj omejitvami, verjetno malo
manj sproščeno, malo manj veselo ter z nekim večjim občutkom
odgovornosti, da se je včasih za to, da nam je vsem bolje, treba
čemu odreči. Novo leto sem pričakal precej delovno. Na začetku
leta sem imel številna predavanja na dveh fakultetah, tudi nekaj
doktorskih obveznosti imam. Imel sem tudi kakšnih 10 tujih študentov na doktorski ravni študija iz afriškega dela sveta. Veliko
časa sem tudi med novoletnimi dnevi posvetil pripravi predavanj ter oceni tistega, kar sem od vsakega od njih zahteval. No,
da ne bom dolgovezen, ni bilo kakšnih posebnih veselic. Čeprav
je v zvezi z epidemijo koronavirusa še veliko neznanega, vem, da
je pomemben ukrep tudi omejevanje stikov. Tega sem se držal.
Družili smo se v glavnem v krogu družine, kakšnih veselic se nismo udeleževali. Navsezadnje se ni posebej zahtevno odpovedati
kakšnim družabnim dogodkom. Je neprijetno, ampak ko gre za
prispevanje k ohranjanju zdravja ljudi, se mi zdi, da je odločitev
jasna. Če zaključim, malce izjemno in mogoče malo manj sproš
čeno ter veselo je bilo prehajanje iz lanskega v novo leto.

Prav gotovo se je lepo ozreti proti koncu leta 2021, ko ste
postali častni občan občine Tržič. Kako ste strnili misli ob
imenovanju?
Glejte, sprva bi rad povedal dve stvari. Gotovo sem občutil veliko
čast. V življenju sem dobil številna priznanja.
Tržiško priznanje pa ima še nek poseben čar. To je namreč priz
nanje mojega rodnega kraja, kjer sem začel svoje življenje in tudi
svojo kariero. Tam so padle moje prve odločitve, da bom študiral,
moje odločitve, kaj bom študiral, tam se je začelo moje politično
udejstvovanje. Še vedno se rad spominjam tistih časov. Tam je bil
storjen tako rekoč prvi velik korak v moje politično delovanje. V
Tržiču so me daljnega leta 1966 povabili, naj se politično aktiviram. Nato sem leta 1967 kandidiral za funkcijo v takratnem parlamentu in tako se je začela tudi ta moja zgodba. Idealizem in tudi
naivnost, ko smo verjeli, da gradimo boljši svet, sta bila del moje
lepe mladosti, počasi pa tudi dozorevanja. Počasi smo ugotavljali, da ta »novi« svet ne temelji na najbolj zdravih temeljih, na
svobodi ljudi in njihovi ustvarjalnosti. Takrat so se mi začeli porajati prvi dvomi o raznih stvareh, v katere sem v mladosti verjel.
S Tržičem me poleg tega vežejo seveda tudi sorodstvene vezi in
prijateljstva. Večine teh prijateljev žal ni več med nami, naj nekatere kar omenim: Marjan Bizjak, Viki Kralj, Hazim Hazimerović,
Nejča Jerman, Janez Gačnik, Milan Mandič, Janez Foršek, Janki
Šolinc in Živko, s katerima me je dolga leta povezovala Trenta.
Tudi nekaj daljnih sorodnikov je še: Francka Gros, Matevž Mokorel v Bistrici in Godnovovi v Tržiču. Mojih osebnih povezav s
Tržičem ni več veliko, spomini so pa živi. Naj vam odgovorim na
vaše vprašanje: občutil sem velik ponos, ko mi je bilo podeljeno
visoko priznanje mojega rojstnega kraja. In tudi občutek hvalež
nosti. Navsezadnje se je vse tisto lepo, pomembno, odločilno v
mojem življenju na nek način začelo v Tržiču.
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Se velikokrat vračate v rodni Tržič?
Bila so leta, ko sem se velikokrat vračal, vendar ne toliko prav v
mesto Tržič, bolj v Bistrico, dokler sta tam živela moja starša. Rad
sem se vračal. Od vseh slovenskih hribov, na katerih sem bil, sem
šel največkrat prav gotovo na Dobrčo. Tja pa sem šel tako, da sem
se ustavil v Bistrici. Sedaj pridem v Tržič le še včasih, zlasti na
grob, kjer počivata moja starša. Ko človek pristane v poznih letih,
se vedno bolj spominja svojega otroštva. Pri meni je tako, da se
obeh staršev spominjam z veliko hvaležnostjo. Mati nas je osrečevala z neizmerno ljubeznijo. Takrat je bilo treba iti z vlakom
v šolo – v Gimnazijo Kranj. To je bil tisti vlak, ki je zjutraj vozil
tudi delavce v Kranj. Delavci so morali biti ob šestih na »šihtu«,
zato je ta vlak iz Tržiča šel kmalu po 5. uri zjutraj. Zgodaj je bilo
potrebno vstati, vsaj ob pol petih. Mama je vstala vsako jutro
in vsako jutro sta me čakala topel zajtrk in njen ljubeči pogled.
Oče pa je bil tisti, ki je v meni utrl določene stvari. Verjemi vase,
bodi pošten, zavzemaj se za tisto, kar misliš, da je prav. Oče ni bil
kakšen mislec, bil je uspešen brivec in frizer v Tržiču. Ljudje so
ga imeli radi in še danes se ga mnogi spomnijo. S svojim ravnanjem in zgledom, s tolerantnostjo in razumevanjem, da je treba
spoštovati vse ljudi, da smo si lahko različni, a smo vseeno vsi
ljudje, je vsadil vame vrednote, ki jih takrat mogoče nisem toliko
razumel. Zdaj na stara leta pa ugotavljam, kako pomembno vlogo
pri mojem dozorevanju sta imela moja starša poleg profesorjev,
učiteljev in ljudi, s katerimi sem sodeloval. Zato se rad ustavim na
pokopališču v Tržiču.

Kakšne spremembe opažate v povezavi s samim Tržičem?
Med drugim ste dejali, da je moč opaziti, kako se kraj zelo
postavlja na noge.
Mislim, da se kraj dobro postavlja na noge, vsaj kolikor jaz lahko
to opazujem. Tržič tudi postaja vedno lepši. Glavni trg je nekaj
edinstvenega v naši državi. Razvija se tudi turistično. Na kratko
rečeno – Tržič preboleva tisto, kar se je zgodilo pred nekaj deset
letji, ko je bila v Tržiču velika industrijska moč. Velika in uspešna podjetja: BPT, Peko, kovačije, ZLIT, Lepenka in še katero bi
lahko omenil. Včasih razmišljam, ali bi se dalo z več modrosti,
znanja, zavzetosti kaj od tega rešiti pred propadom oziroma stečajem. Takrat so propadla tudi podjetja drugje v državi. Sedaj se
Tržič spet postavlja na noge. Dogajanja v Tržiču spremljam tudi
preko branja Tržičana in pogovorov z županom magistrom Sajovicem, ki je po mojem mnenju eden boljših županov v naši državi.

med ljudmi, iz naše preteklosti
Mislim, da je Tržič na poti, da se postavi na noge in postane spet
vzorno in gospodarsko močno mesto.
Spominjam se nekega manjšega dogodka, ko sem bil predsed
nik mladine na kranjski gimnaziji. Okrog leta 1955 smo čakali
na nek visok obisk iz takratne socialistične zveze, ki je zamujal.
Ko je prišel, je rekel: »Moram se opravičiti za zamudo, prihajam
iz Amerike.« Mi smo debelo pogledali: »Kako iz Amerike?« pa je
povedal: »No, ne iz Amerike, ampak od nekod, kjer je družbeni
proizvod na glavo prebivalca približno tak, kot je v Ameriki. In
to je Tržič … iz Tržiča prihajam.« Tržič je bil takrat pomemben
gospodarski center, iz cele države so se hodili v Tržič učit bodoči
tehniki, kvalificirani delavci … BPT je bil center znanja v takratni
državi na področju tekstilstva. Podobno bi lahko rekel za Peko in
še druga podjetja. Potem so prišla leta krize. Ne bom sodil, koliko je k težavam prispevala še miselnost, ki je takrat v Tržiču ni
manjkalo: »Mi vse najbolje znamo, ne potrebujemo nobenega
drugega.« Mogoče bi se takrat dalo kaj rešiti, če bi se bolj odprli v
svet. Kakorkoli, danes Tržič stopa na noge in na to sem ponosen.

O vaši izobrazbi in uspehih je bilo povedanega veliko. Temu
bi lahko namenila kar celo številko občinskega glasila in še
kaj več. Malo za šalo, malo za res, kako pa prof. dr. Ernest
Petrič uživa prosti čas?
Velika sreča mojega življenja je bila, da sem vedno delal to, kar
sem rad delal, kar me je veselilo in zanimalo. Mislim, da skoraj
ni večjega bogastva v življenju. Težko si predstavljam, da moraš
celo življenje delati neko stvar, ki te ne zanima, ki se kar naprej
ponavlja, je ves čas isto. Ampak moraš to početi, zato da zaslužiš za preživetje. Meni je bilo dano, malo tudi po moji zaslugi,
da sem vedno delal tisto, kar me je zanimalo in veselilo. Zato mi
delo nikoli ni predstavljalo breme, ampak užitek. Še vedno veliko
delam in kdo mi reče: »Pa zakaj še toliko delaš?« Seveda delam,
saj mi je to v zadovoljstvo. Mislim, da so mi v tem pogledu podobne hčerke, zlasti najmlajša Eva, uspešna umetnica doma in v
svetu, pa tudi Ana, ki je veleposlanica, in Vesna, ki je zdravnica.
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Vedno sem bil vesel, če sem kakšno stvar ugotovil, če sem kaj pametnega napisal, če sem prišel do novih spoznanj. Marsikaj sem
delal. V mojem življenju so tri temeljna področja, na katerih sem
se udejstvoval. Prvo je pedagoško in raziskovalno delo na pod
ročju mednarodnega prava in mednarodnih odnosov. Drugo je
področje dela, ki sem ga opravljal kot pravnik, kot sodnik ustavnega sodišča in njegov predsednik. Tretje je področje diplomacije.
Še vedno sem ponosen na to, da sem bil prvi, za katerega je bil
leta 1991 sprožen postopek za imenovanje za veleposlanika. Bil
sem tako rekoč prvi, ki je bil poslan iz naše neodvisne države kot
diplomat v tujino, da bi zastopal interese naše države. Še davno
preden smo bili priznani, sem jeseni 1991 odšel v ZDA v Washington, ko še nismo imeli diplomatskih odnosov. In če prav vem, sem
prvi Slovenec, ki je v uradnem svojstvu vstopil v Belo hišo.
Zame delo ni bilo nekaj, kar bi bilo v protislovju s tistim delom
mojega življenja, ki predstavlja sprostitev, rekreacijo. Vedno sem
zelo rad bral, še kot otrok v Bistrici, kjer smo živeli. Oče je bil
mnenja, da ni dobro, da berem pozno v noč. Jaz pa sem v svoji sobi, kjer sem spal, na skrivaj bral z baterijo. Rad sem hodil v
naravo. Imel sem strica, s katerim sem preživel marsikatero noč
v naravi. Lovila sva šoje. Hodila sva med kmete in takrat je stric še
malo »zahondlal«. Delal je v kovačiji. Tam so dobivali pri Kajtanu
kose, ki so bile »škart«. Dajal jih je kmetom, oni pa nama kakšna
jajca ali kaj drugega. To je bil čas po vojni, ko smo bili tudi v Tržiču marsikdaj lačni. Hodila sva tudi v kraje nad Golnikom, v Gozd,
hodila sva okoli Leš, Peračice, po Udenborštu. Takrat sem vzljubil
naravo in spoznal čudovito okolico Tržiča.
Dolga leta sem bil in sem še član Lovske družine Soča v Trenti.
Tam so gamsi, to me je posebej vabilo. Vendar ne gre več, tudi
moji pajdaši ne lovijo več, sam se pa kdaj le še odpravim na lov
s prijatelji.
Zelo rad sem smučal, hodil v hribe, igral tenis.
Celoten intervju je objavljen na www.trzic.si/mediji/

Iz arhiva Tržiškega muzeja
DR. BOJAN KNIFIC, FOTO: FOTOTEKA TRŽIŠKEGA MUZEJA

Turistično društvo Tržič, ustanovljeno pomladi leta 1952, je na pustni torek leta 1956 prvič organiziralo pustni karneval. O njem
so v Tržiškem vestniku 29. marca 1956 zapisali, da »je kar dobro uspel, če pomislimo, da je bil prvič v svobodi«, torej organiziran
prvič po drugi svetovni vojni. Na pustni torek so ga organizirali tudi v prihodnjih letih, obisk pa je bil – razen če je vreme ponagajalo – vselej dober.

Pustni sprevod na Trgu svobode, okoli leta 1960

DO POLNOČI NE VEŠ, KAJ JE POD MASKO
Spomin Marije Petek, rojene 1922 v Tržiču, zapisan 3. februarja 2014: »Mama mi je pripovedovala, kako je bilo, ko je šla pred prvo
vojno na pustni ples. Ferdinand Kokalj, trgovec je bil, pravili so mu Kašoštev, jo je povabil, da skupaj zaplešeta. Imel je frak, sešit
iz vreč, na njem je bil napisan paragraf. Takoj, ko je zagledal mojo mamo v maski, je mislil, da je to Francka, zaljubljen je bil v njo.
Mama je pripovedovala, da jo je ves čas stiskal in ji je stalno govoril: ‘A boš jutər pršva? A se bova vidva?’ Mama pa mu ni nič odgovorila, da ne bi vedel, da ona ni tista Francka, za katero jo je imel. Bila je kar tiho in sta plesala. Ura je bila polnoč, treba je bilo sneti
maske. V trenutku je obstal, kot bi okamenel, kajti pod masko ni bila Francka, ampak moja mama Mimi.«
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iz naše preteklosti, med ljudmi

Dr. Anton Ramovš – najditelj Karavankine Schellwieni
TADEJA ŠUBIC, ZRSVN, OE KRANJ, FOTO: ARHIV ZRSVN, OE KRANJ

Minilo je deset let, odkar ni več med nami raziskovalca Dovžanove
soteske, zaslužnega profesorja paleontologa dr. Antona Ramovša
(1924–2011). Njegova odkritja in raziskave kolegov, ki jih je priva
bil v sotesko, so prinesla nova spoznanja o življenju v paleozojskem
morju. Bil je predan pedagoškemu in raziskovalnemu delu, strokovno
znanje pa je v poljudnem jeziku predajal širši javnosti.
S fosili Dovžanove soteske se je seznanil v prvem letniku študija
(1946/47) na predavanjih prof. dr. Ivana Rakovca in zbirki fosilov
na fakulteti. Kot radoveden študent in kasneje raziskovalec je bil
zaslužen, da je Dovžanova soteska ostala do danes paleontološki
raziskovalni prostor, ne nazadnje tudi spomenik.
V Dovžanovi soteski je našel in prvi opisal tudi znamenitega ramenonožca z imenom Karavankina Schellwieni. Imenoval ga je po
zaslužnem raziskovalcu karavanškega paleozoika Ernstu Schellwienu. Brahiopod je bil leta 1995 upodobljen tudi na slovenski
znamki. Del svojih raziskav iz širše okolice Tržiča je strnil v knjižici Po poteh okamnelega življenja v tržiškem prostoru (1980).
Ramovš je bil tudi aktiven član Društva prijateljev mineralov in
fosilov Tržič.
Letos mineva tudi 20 let od izdaje knjige Barviti trogkofelski
apnenec Dovžanove soteske – lepotni spev narave. V njej se
odraža obsežno znanje o Dovžanovi soteski in njegov odnos do
tega svetovno znanega paleontološkega nahajališča, ki je tudi po
njegovi zaslugi postal naravni spomenik. Kot velik ljubitelj kulturne dediščine je v knjigi predstavil tudi kamnoseške izdelke iz
»žlahtnega spodnjepermijskega apnenca« in knjigi dodal še kulturno vrednost.
Celoten članek je objavljen na www.trzic.si/mediji/

Na Kušpegarjevih turnih s Filipom Bencetom in bratom Jožetom

TRŽIČANI PO SVETU

Dr. Tanja Tomazin, lektorica na Filološki fakulteti v Beogradu
TANJA AHAČIČ, FOTO: ARHIV DR. TANJE TOMAZIN

Dr. Tanja Tomazin je otroštvo preživela v Sebenjah v ljubeči druži
ni: mama, oče in šest otrok. Branja se je naučila od starejših sestric.
Knjige so bile njene ljube prijateljice in tako je še danes. Zgodbe so
burile njeno domišljijo in bogatile besedni zaklad. Ko se je naučila
pisati, je že zapisovala svoje prve verze. Njene pesmi so bile večkrat
nagrajene. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je dokončala dodiplom
ski in podiplomski študij literarnih ved. Med študijem se je prvič od
pravila v Beograd, sedaj pa tam živi in dela že več kot šest let.

Ko ste pripravljali doktorsko nalogo Postmodernizem v
slovenskem in srbskem romanu, ste se prvič odpravili v
Beograd. Kaj vas je tako navdušilo in očaralo, da ste se vračali v to milijonsko mesto, v katerem danes živite?
Pravzaprav sem v Srbijo prvič prišla že pred tem, ko sem zaključevala diplomsko delo, s katerim sem nekako nenačrtovano
zaplavala v svet srbske književnosti in kulture. Ob prvem obisku
sem se, čeprav brez vsakršnih idej, da bi nekoč tu živela, praktično zatreskala v to noro mesto, tako barvito in resnično, drugačno od vsega poznanega. V njegovi resničnosti je veliko težkega,
gostega, prenatrpanega, vendar hkrati v sebi spaja in neskončno
unikatno meša toliko lepote in raznolikosti. Ljubeznivost, sproščenost in meni tako ljub humor. Zavihane ulice, skriti kotički med
njimi, tramvaji, ves ta hrup in škripanje zavor … ter še veliko več.
In je iz simpatije kot blisk zrasla zaljubljenost, z leti pa nič več
zardela in ne naivna ljubezen.
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Danes ste lektorica na Filološki fakulteti v Beogradu. Lektorat za slovenščino je največji na svetu. Kakšen je delovni
dan na vašem lektoratu? Katere ukrepe morate upoštevati v
teh koronskih časih?
Naš lektorat, ki ga vodi prof. dr. Maja Đukanović, je resnično velik. Na njem se s slovenistiko tako ali drugače srečuje okrog 800
študentov. Za mene je to fantastična izkušnja. Že prej sem večkrat
poučevala, vendar v glavnem otroke ali starejše. Glede na to, da
sem ob zaposlitvi komaj dopolnila 30 let, sem občutila radostno
razburjenje in tudi kar nekaj treme, ko sem prvič stopila pred
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študente, nekatere le malo mlajše od mene. Izredno rada delam z
njimi, kot tudi moji sodelavci, dr. Đukanović, mag. Nejc Robida in
mag. Jelena Budimirović. Skupaj sestavljamo ekipo lektorata, na
katerem je vedno živahno. Delovni dan predavatelja sestavljajo
srečevanja s študenti, govorilne ure, sestanki, predvsem pa predavanja in v mojem primeru vaje, na katere se pripravljam vsakič
znova, saj je naš način dela zelo interaktiven in dinamičen. Po
učujem tretji ter četrti letnik in tako vsako leto v svet pospremim
novo generacijo. Mnogi med njimi se nam potem še večkrat oglašajo in pridejo na kavo, kar nam seveda veliko pomeni. Ukrepi sicer naročajo, naj se predavanja izvaja predvsem po spletu, vaje
pa zaradi manjših skupin in same narave dela lahko opravljamo v
živo. Seveda nam ne uidejo maske, razkuževanja, prezračevanja,
tudi ta nesrečna in vsesplošna oddaljevanja, ampak se ne damo.
Po krajšem obdobju dela izključno prek spleta še toliko bolj cenimo vsak pristen kontakt.

lah, izdajamo mednarodni znanstveni časopis Slovenika, vodimo
virtualno platformo in podkast Slokult.info ter še marsikaj. Nacionalni svet je predstavniško telo manjšine, ki se ga vsaka štiri
leta voli po načelu parlamentarnih volitev. Že dolgoletni predsednik je Saša Verbič, ki hkrati vodi tudi Društvo Slovencev Sava
iz Beograda. Medtem ko srbska Vlada podpira in tudi financira
delovanje Nacionalnega sveta (slovenske in še mnogih drugih
priznanih manjšin), pa kulturna društva omogoča Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Prek vsakoletnih razpisov podpira njihovo (torej naše) delovanje, saj so
društva mesta, kjer se posebej neguje slovenski jezik in tradicijo
(v ta namen so v Srbijo napoteni tudi učitelji). Vsako leto skupaj s
Slovenijo praznujemo vse praznike, v slovenščini pojemo, pripovedujemo in igramo, izdajamo glasila, ohranjamo in poglabljamo
stike z matico, mesta, kjer poskušamo negovati medgeneracijsko
prenašanje narodne zavesti in pripadnosti.

Zakaj se študenti odločajo za študij slovenščine?

Pred vrati je Prešernov dan. Kako ga boste obeležili?

Težko je reči, da je razlog skupen. Nekateri so se s slovenščino
srečali prek prednikov, sorodnikov ali prijateljev, kar jim hkrati
predstavlja motivacijo za učenje. Spet drugi si želijo strokovno
delovati v Sloveniji ali v povezavi z njo. Potem se pojavijo še drugačne zanimive zgodbe – lansko leto je študij zaključila odlična
študentka, ki goreče spremlja slovenski šport, pa se je odločila,
da se bo tega jezika naučila. Radi verjamemo, da se včasih kdo
vpiše tudi zato, ker je vsem na lektoratu pomembno, da poleg
bodočih jezikoslovcev pred seboj vidimo tudi mlade odrasle, ki
se bodo ravnokar znašli sami v veliki džungli zaposlovanja ter
iskanja lastnega kotička pod soncem. Spodbujamo jih, naj bodo
samozavestni, odločni in naj jih prihodnost niti pod razno ne
prestraši – čas, ki prihaja, bo njihov in kot vsak drugi bo najbolj
potreboval pogumne ter optimistične.

S študenti tako, da bodo tisti, ki znajo kaj zrecitirati, dobili plus
točke na izpitu. Hecam se, gre za to, da smo ravno v prvem izpit
nem obdobju, ko redna predavanja ne potekajo, tako da smo se s
Prešernom srečali že prej. Po slovenskih društvih v Srbiji bo pes
tro – proslave, umetniški programi, otroški nastopi, ob takšnih
praznikih se srečamo v čim večjem zastopništvu, kadar to razmere omogočajo, se povežemo vsi skupaj: Nacionalni svet, kulturna društva, lektorat in Veleposlaništvo Republike Slovenije v
Srbiji. Zadnje čase je druženje seveda omejeno. Vendar se znajdemo, veliko vsebin smo uspešno premaknili na splet. Kar se mene
tiče, pa bom zagotovo prebrala nekaj svojih najljubših pesmi in
na sporočila odpisovala v prešernih rimah.

Katera slovenska beseda je trd oreh vašim študentom? Povejte kakšno anekdoto, prosim.
Ha, takšnih orehov je več. In so pogosto razlog, da se na vajah
od srca nasmejemo. Klasične težavice se pojavljajo pri uporabi
dvojine, pri izbiri med »domov« in »doma« (npr. sem domov,
grem doma) ter pri razlikovanju med tremi (študenti bi rekli stotimi) različnimi izgovorjavami črke e. Zelo nagravžno se jim je na
primer zdelo, ko sem jim pojasnjevala, kako se mi pred izložbo
slaščic »cedijo sline«, saj je slina v srbščini smrkelj. »Ljubimci«
so denimo v hotelskih sobah strogo prepovedani (to so namreč
»domače živali«). Prav tako je zabavno, kaj vse se Slovencem zdi
nadležno – pri nas so to v glavnem organi (»nadležnost« je »pristojnost, odgovornost«). Meni pa je recimo simpatično, ker kot
Slovenka oz. Gorenjka rada rečem, da sem kdaj »sitna« ali »tečna«, kar bi v srbščini pomenilo »majhna« in »tekoča« – zdi se
mi, da nekako ujame občutek. Glede na to, da »ljubiti se« v srbščini pomeni »poljubljati se«, pa je tudi naš tako pogost vzdih
»ah, ne ljubi se mi« lahko posebna šala.

Do nedavnega ste bili tudi generalna sekretarka manjšine
Slovencev v Srbiji. Koliko Slovencev živi v Beogradu oz. v
Srbiji? Kako ste povezani? Kakšni so cilji in programi ter
aktivnosti manjšine? Kdo vam denarno pomaga?
Res je, do začetka leta 2021 sem bila štiri leta zaposlena na tem
delovnem mestu. V Srbiji namreč živi zelo aktivna slovenska narodna manjšina. Kot skupnost smo razmeroma majhni, okrog
4100 nas je, od tega približno 2500 v Beogradu. Zaradi velike razpršenosti – Slovenci smo namreč prisotni in manjšinsko dejavni
kar v dvajsetih srbskih mestih – sicer nimamo lastnih šol, knjigarn ali slovenskih napisov, vendar nas prek krovne organizacije,
imenovane Nacionalni svet, podpira srbska Vlada, natančneje pa
se nam posveča Ministrstvo za človekove in manjšinske pravice ter družbeni dialog. Vlagamo veliko energije v povezanost in
prepoznavnost slovenske manjšine, po mnogih naporih nam je
slovenščino uspelo uvrstiti med izbirne predmete v osnovnih šo-

Ste oseba stoterih talentov: lektorica na fakulteti, prej generalna sekretarka manjšine, prevajalka, poetka, inštruktorica joge. Ko si vzamete čas zase, kako ga preživite?
Uf, hvala. Mislim, da sem predvsem oseba stoterih radovednosti.
Zato je tudi moj prosti čas precej razgiban. Nasploh rada »migam«, pa naj bo to sprehod, plavanje, kolesarjenje, zelo rada
recimo tudi plešem. Proste trenutke mi večkrat napolnijo ljubi
ljudje. Najraje sem zunaj, še posebej, če je dež. Uživam v risanju,
igranju klavirja, oblikovanju, glasnem in povsem neprofesionalnem petju, kuhanju … Najpreprosteje bi se reklo, da se še vedno
rada igram. Zato je težko opisati, kaj počnem, ko sem prosta, ker
se lotim tistega, kar mi pade na pamet. Vsekakor pa včasih prav
po človeško ne morem (ali nočem) nič in takrat dremam, pogledam kak film, »meditiram« v najširšem smislu.

Z domačimi in prijatelji v Sloveniji ste povezani po sodobnih tehnologijah? Kaj pa v Beogradu pogrešate?
Ja, tehnologija si je pri meni zaslužila prav posebne točke odobravanja, odkar sem se preselila. Veliko pomeni, da se lahko slišimo,
celo vidimo, čeprav v štirikotni izvedbi. S prijatelji iz Slovenije
sem večkrat v kontaktu prek raznih skupin, kjer v glavnem stresamo čudovite bedarije in se tako počutimo blizu. Pride pa prav
tudi za resnejše teme. Ravno prijatelje tudi najbolj pogrešam, še
čisto posebej mojo družinsko sedmerico skupaj s partnerji in otroki, mojimi ljubimi nečaki ter neizmerno unikatno staro mamo
iz Tržiča. Skoraj enako močno pogrešam slovensko naravo. Široka
prostranstva, gorske izzive, gozdove, okus vode iz pipe in prav
specifičen poljski veter, ki ga poznam po dotiku. Včasih pogrešam
domačo urejenost sistema, da nekatere stvari enostavno delujejo. Pa po kakšni pogovorni referenci se mi kdaj stoži – ko se mi
kaj zdi tako zelo smešno ali me spomni na nekaj iz otroštva, pa v
tistem trenutku zraven ni nikogar s podobno izkušnjo, ki bi enostavno razumel. Vseeno pa vendarle nisem tako zelo daleč. Vse
bolj si govorim, da sta Srbija in Slovenija blizu, malo zato, da ob
odhodu lažje diham, in malo zato, ker je res.
Celoten intervju je objavljen na www.trzic.si/mediji/
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Ustvarjalni ples v OŠ Bistrica in festival Pika miga
SANJA VOGLAR, FOTO: ARHIV OŠ BISTRICA

Na OŠ Bistrica tudi to šolsko leto poteka interesna dejavnost
ustvarjalni ples. Zaradi drugačne narave dela letos obiskujejo dejavnost le učenci 3. razreda. Srečujemo se enkrat tedensko po eno
šolsko uro. Ura je sestavljena iz plesnih iger, s pomočjo katerih
ogrejemo telo, usvajamo elemente sodobnega plesa in plešemo
kratke kombinacije. Nato sledi ustvarjalni del, kjer preko zgodbe
in elementov plesne tehnike plesalci ustvarjajo svoje gibe in jih
povezujejo v gibanje. Tako je zgodba sestavljena iz gibov, kjer gib
govori svojo zgodbo. Uro zaključimo s sproščanjem.
Vsako leto v okviru interesne dejavnosti ustvarimo vsaj eno ples
no miniaturo, s katero se prijavimo na razpis za festival otroš
kih plesnih skupin Pika miga, ki ga organizira Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti (JSKD). Festival Pika miga poteka na treh
ravneh: območne revije, regijske revije in festival Pika miga, na
katerem se na koncu predstavijo najboljše otroške koreografije
iz vse Slovenije. V letošnjem letu ustvarjamo miniaturo z naslovom Od semena do igral, s katero smo se že prijavili na območno
plesno revijo, ki bo potekala združena pod okriljem JSKD Kranj

in JSKD Tržič. Območna plesna revija HOPLA 2022 bo potekala
12. februarja ob 16. uri v Prešernovem gledališču Kranj.
Na koncu bi pohvalila še učence lanskega 3. razreda, s katerimi
smo ustvarili plesno miniaturo Življenje je čudež. V letošnjem
šolskem letu smo jo 9. oktobra 2021 predstavili v Velenju na fes
tivalu otroških plesnih skupin Pika miga 2021 ter prejeli zlato
priznanje, ki sedaj krasi steno naše šolske avle. Priložena fotografija je iz plesne miniature Življenje je čudež.

Učenke in učenci OŠ Bistrica v športu pometamo s konkurenco
LOTI MUŠINOVIĆ, 9. B

V tem šolskem letu se na mnogih športnih tekmovanjih šole
spet lahko potegujemo za najboljše uvrstitve v atletiki, rokometu, nogometu, košarki in odbojki. V kabinet športne vzgoje
smo prinesli veliko odličij.
Januar smo začeli z občinskim prvenstvom v rokometu. 4. januarja 2022 so s starejšimi igrale tudi mlajše deklice in dosegle
3. mesto, zlato medaljo pa so na šolsko polico postavili starejši
dečki. 11. januarja se je odvijalo tudi prvenstvo v badmintonu za
mlajše in starejše deklice in dečke. Najboljša igralka med šestošolkami je postala Taja Meglič, Maruša Arnež iz 7. razreda pa je
bila druga. Najuspešnejša med starejšimi je bila Neža Rožič iz 9.
razreda s priigranim 4. mestom. Najboljša igralca, ki sta zastopala našo šolo v badmintonu, sta osmošolec Nejc Melihen, ki je zasedel 2. mesto, in sedmošolec Gašper Zupanc z bronasto medaljo.
Nad rezultati deklic in dečkov sta navdušena njihova učitelja Silvia Šlibar ter Mitja Žnidaršič, ki pravi: »Po dveh letih odsotnosti
tekmovanj so športniki izredno motivirani in veseli, da se lahko
udeležujejo teh tekmovanj. V marcu nas čakajo še tekmovanja z

mlajšimi dečki. Čestitke vsem nastopajočim in pohvala za trud in
zagnanost.«
Veliko tekmovanj se je zvrstilo že v decembru, in sicer so košarkarji v šolo prinesli zlate medalje, 9. decembra pa so bili fantje na
občinskem tekmovanju v nogometu zopet nepremagljivi in posegli po najvišjem odličju.
Z uspehi na Mamutovem teku smo učenci šolsko športno sezono
pričeli že 13. oktobra na Kokrici. Najboljša učenka razredne stopnje je bila Sara Šifrar iz 4. K, ki je osvojila 3. mesto. Starejše deklice pa so posegle po najvišjih mestih, in sicer sta bili prvi Hanna
Kavčič in Loti Mušinović, drugo mesto sta si pritekli Urša Premrl
in Eva Jerman, Nika Mali je na cilj pritekla kot 5. tekačica.
Oktobra sta v atletiki blesteli Eva Jerman, ki je pobrala zlate medalje v troboju, skoku v daljino in teku na 300 m in 60 m, Manca
Štular pa si je z metom vorteksa priborila 2. mesto.
Odbojkarice so postale občinske prvakinje konec decembra v Križah, zlati pa so bili tudi starejši dečki.

Ko se čas ustavi ...
MAG. MANCA KOKALJ VERNIG, PŠ KOVOR, FOTO: MAG. MANCA KOKALJ VERNIG

Vsakdanji vrvež, glasen telefon, tablica, prenasičena z informacijami, še neopravljene zadolžitve, natrpan urnik ... Občutek ujetosti na tem divjem vrtiljaku prekinemo, ko se čas ustavi. Ko smo
umirjeni, osredotočeni, poglobljeni, ko se posvetimo svojemu
notranjemu svetu ali sočloveku. Ko se vrnemo nazaj k tradicionalnim opravilom, ki so dandanes ponekod že povsem zbledela.
Tako se je ustavil čas, ko je na Podružnični šoli Kovor ga. Joži
Peteh učence četrtega in petega razreda s svojimi dolgoletnimi
izkušnjami in spretnostjo popeljala v umetnost kvačkanja. Začeli
smo v decembru, nadaljujemo pa tudi v januarju in februarju. Ob
torkih se snidemo v skupnem prostoru na šoli in ob prenašanju
znanja starejše generacije na mlajšo kvačkamo različne izdelke,
obenem pa ustvarjamo tudi dobro vzdušje in nepozabne spomine.
Saj ko se čas ustavi, preženemo vsakdanji nemir s toplimi odnosi,
pristnim stikom, z umetnostjo ročnih spretnosti.

februar 2022

Hkrati se poglobimo v
svoje misli in naredimo
prostor za osredotočenost, ustvarjanje, pa tudi
za novo idejo. Idejo o tem,
da smo gospodarji svojega časa, ko damo prednost umirjenosti pred
razdražljivostjo, hvalež
nosti pred pritoževanjem,
razumevanju pred obsojanjem, ročnim delom pred
igranjem
računalniških
igric ter nenazadnje človeku in ne ekranu.
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Naravoslovni dan – poskusi
NEŽA POLJANC IN NUŠA ŽUBER, FOTO: BETKA POTOČNIK

V ponedeljek, 10. 1. 2022, in v torek, 11. 1.
2022, sta bila na Osnovni šoli Križe prav
posebna dneva. Obiskali so nas strokovnjaki iz Hiše eksperimentov. Za nas so
pripravili polno vrečo zanimivih poskusov
s področja naravoslovja.
Mlajšim učencem se je marsikateri pos
kus zdel kot čarovnija. Ob zapisani razlagi in demonstraciji voditeljev pa jim je
veliko pojavov postalo razumljivih. V dogodivščini, imenovani Plinologija, so se
nekateri prvič srečali s plini. Še posebej
jim je bil zanimiv tekoči dušik, ohlajen na
–200 °C, ki je mehko banano spremenil v
kladivo. Z njo je demonstratorka celo zabila žebelj v desko. Nato pa je banano še

zdrobila in nas opozorila, da bi se to zgodilo tudi z našimi prsti, če bi jih pomočili
v tak dušik. Zato moramo biti pri poskusih
s snovmi previdni. Lastnosti snovi moramo dobro poznati. A poskusov učenci niso
samo opazovali, temveč so jih tudi izvajali.
Nekatere samostojno ob zapisanih navodilih, druge ob ustnih navodilih voditeljev,
največkrat pa so najraje kar pristopili, si
ogledali napravo, poskusili in opazovali,
kaj se dogaja. V Hiški eksperimentov so po
učilnicah leteli papirnati bumerangi, delovale so magnetne sile, sklenili smo elek
trični krog, raziskovali težišče, poslušali
zvoke skozi različno dolge cevi, povzročali zvoke na različne načine, ugotovili, da

nas včasih tudi oči »vlečejo za nos«. Bilo
je »fajn« in »super«! Tako so rekli učenci. Čas je hitro minil in takih dni se vedno
razveselimo. Izkusili smo pouk in učenje
na malo drugačen način.

Zimske radosti v Osnovni šoli Križe
PETRA BERGANT, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

Ko nas je zima obdarila in je sneg pobelil tudi okolico šole, smo snežno podlago
izkoristili za snežne aktivnosti. V okviru
razširjenega programa in podaljšanega bivanja smo z učenci tekli na smučeh,
delali snežake, se sankali in kepali. Tek
na smučeh je bila za večino učencev čisto
nova izkušnja, prav vsi pa so v tem športu
zelo uživali.
Učenci, ki so prijavljeni na šport za zdravje
in šport za sprostitev, pa so odšli na drsanje v Tržič. Zelo so se zabavali in verjetno
bodo možnost drsanja, ki ga ponuja občina
Tržič, tudi v prihodnje izkoristili.

Planiški maraton
PRIMOŽ MEGLIČ, VODJA PLANINSKEGA KROŽKA, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

V soboto, 8. januarja, so se člani planinskega
krožka OŠ Križe udeležili najmnožičnejše zimske
prireditve Športa mladih – Planiškega maratona.
Kljub izjemno nizkim temperaturam smo doživeli
pravo zimsko pravljico z ogromno snega, ledenimi svečami in drevesi, odetimi v bela oblačila.
Odšli smo na pohod iz Planice do Tamarja, kjer sta
nas pogrela topel čaj in sladka rolada. Na žalost
letos nismo zadeli 7 kg težke čokolade velikanke, vendar smo bili nagrajeni s pokalom za drugo
najštevilčnejšo šolo na prireditvi.

ANA TERZIEV, 7. A
Pot v Tamar je lahka, ampak smo imeli tokrat kar
nekaj težav. Spopadati smo se morali s hudim mra
zom, ki smo ga sicer pričakovali. Nihče pa si ni pred
stavljal, da bo tako mrzlo. Temperatura je bila kar
–10 ºC. Zelo sem vesela, da smo bili druga najšte
vilčnejša šola in verjamem, da bomo naslednjič
zmagali.
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VPIS PREDŠOLSKIH OTROK
ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023,
ki bodo na dan 1. 9. 2022 izpolnjevali starostni pogoj za
vstop v vrtec, tj. najmanj 11 mesecev
Vpis bo potekal od 28. 2. 2022 do 4. 3. 2022
Pri izpeljavi vpisa smo dolžni upoštevati vse predpisane ukrepe za zmanjšanje možnosti širjenja
bolezni Covid-19, zato vas bomo o poteku vpisnega postopka seznanili v tednu pred vpisom prek
spletne strani Vrtca Tržič.

Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:

DNEVNI PROGRAM za otroke od 1. do 6. leta (v trajanju od 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
11 mesecev po 1. 9. 2022.
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.
Dnevi odprtih vrat bodo žal tudi letos potekali na daljavo.
Utrip vsakdana v enotah Vrtca Tržič lahko začutite z obiskom spletne strani, kjer poiščite gumb
»Spoznajte nas«
(https://www.vrtec-trzic.si/spoznajte-nas/),
Tu boste našli publikacijo vrtca ter igrive video vsebine.

Vabljeni na veder polet v veliki svet!
februar 2022
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Metki Kavčič - Robeževi v slovo
JOŽICA KODER, FOTO: ARHIV DOMA PETRA UZARJA TRŽIČ

Gospa Metka Kavčič se je že po novem letu
2021 pripravila na pot v onostranstvo, ko
je zbolela za virusom. Nemočna je obležala v postelji, popolnoma je bila odvisna od
pomoči osebja. Sorodnikom je bilo hudo,
ker je tako trpela.
V ponedeljek, 20. decembra 2021, je umrla. S sinom Andrejem sva se poslovila od
mame v vežici Doma Petra Uzarja in se
odpeljala v Lom v Slaparsko vas. Bilo je
praznično lepo in otožno, polno lepih spominov na naša družinska doživetja v naravi skupaj z Metko.
Spoštovana draga Metka Kavčič - Robeževa, bili ste žena stoterih modrosti in
življenjskih izkušenj. S svojim življenjem
in svetlim zgledom ste bogatili svet okrog
sebe in vse, ki smo Vas poznali. V teh dneh
si Vas predstavljam v mislih, kako ste, ko
ste bili še v Tržiču, vsak dan kmalu po peti
uri popoldan odšli v tržiško cerkev k maši.
Marsikdo se je ustavil, vas pozdravil in
prosil, če še zanj zmolite očenaš. Poveda-

li ste, da se je takih prošenj nabralo za cel
rožni venec.
Nadvse radi ste imeli rojstno vasico Lom,
svoj dom otroštva – Robeževo hišo. O svoji
ljubezni do narave ste z lepimi besedami
napisali več spisov. Popisali ste življenje, navade, običaje, cerkvene praznike v
Lomu. Ko smo praznovali Vašo 100-letnico, ste mi izročili poseben spis z naslovom
Nekoč pa vse mine. Naročili ste mi, da ga
smemo objaviti v Cerkvenem glasniku šele
po Vašem odhodu v drugo življenje. Takole
ste zapisali: »Zaključujem svoje spise, saj
se tudi moje življenje pomika h koncu. Še
mi vzkipi kakšna lepa misel, pa tudi lepa
doživetja se vrstijo. Predvsem so spomini
na počitniške dni na planinah, kjer smo z
radostjo uživali krasote narave. Ob pohodih čez hribe in gore smo z vrha ugotavljali, kako daleč nam po dolini seže pogled na
ta Božji svet.«
Spoštovana draga Metka, bili ste naša učiteljica. Hvala Vam za vse.

Peter Rožič (1954–2021)
REŠEVALCI GRS TRŽIČ, FOTO: ARHIV GRS TRŽIČ

10. decembra nas je zapustil reševalec,
alpinist, planinec in prijatelj Peter Rožič.
Obnemeli sprejemamo kruto resnico, da
prijatelja ni več!
Njegova življenjska pot je bila močno povezana z gorami. Kot najmlajši med šes
timi brati se je sledeč njihovim zgledom
goram in alpinizmu zapisal že v otroških
letih. Kmalu se je pridružil tudi tržiški gorski reševalni službi in ob reševalnem delu
prevzel skrb za reševalno opremo. S prijateljem Marčijem sta bila nenadomestljiva
kot skrbnika in voznika prvega terenskega
vozila GRS Tržič. Koncem 80. let se je začel
razvijati sistem radijskih zvez GRS Slovenije. Pri razvoju tega je Peter zelo aktivno
sodeloval. Tudi z njegovo pomočjo so se
začele na novo oglašati radijske postaje
na celem področju slovenskega gorskega
sveta. Med vezisti GRS je veljal kot eden
boljših poznavalcev slišnosti s posamez
nih področij, kar je bilo pri reševalnih
akcijah včasih ključno. Tržiško področje,
posebej odročen svet pod Košuto, pa je obvladal do podrobnosti.
Vrsto let je bil oskrbnik naše koče na Šiji,
ki mu je bila kot drugi dom. Ostali smo bili
zadovoljni, da je bila koča vedno zgledno
vzdrževana in oskrbovana. Ko se je reševalsko »upokojil«, je ostal še naprej dejaven in pri delu GRS kadarkoli pripravljen
pomagati.

Vse do konca je veliko plezal. Svoje
alpinistične izkušnje je velikokrat delil z
mlajšimi, ki jih je pogosto navezal na svojo
vrv. Del plezališča v Dovžanovi soteski je
poimenoval »Penzion sektor«, kjer je več
smeri njegovih, a vsi vemo, da gre pravzaprav za »Petrov sektor«. Ob klasičnem
plezanju ga je navduševalo tudi priljubljeno feratarstvo. Bil je izreden poznavalec te
zvrsti gorniške dejavnosti.
S Petrovim slovesom je nastala vrzel
tudi na področju poznavanja zgodovine
gorskega sveta. Leta je vneto raziskoval,
zbiral in arhiviral ledinska poimenovanja
in zgodovinske drobce vsega, kar je povezano z gorništvom. Njemu gredo zasluge,
da so se ohranila nekatera prvobitna ledinska imena v tržiških gorah in jih niso
prekrila novodobna populistična preimenovanja.

Peter je bil vedno predan planinstvu. Aktivno je deloval pri delu organov PD Tržič.
Tudi sedaj, pred slovesom, je bil član UO
pri PD Tržič. Znano je njegovo zagnano
delo v skupini zanesenjakov, ki so se leta
2001 lotili obnove ostankov pogorelega
planinskega doma na Zelenici. V novem
objektu planinske koče je vtkanih veliko ur
Petrovega prostovoljnega dela.

Peter, težko je slovo. Slovo od vrstnika,
prijatelja, reševalca, alpinista, s katerim
smo delili iste vrednote, misli, interese
in načrte. Ostajajo nam spomini. V imenu
tržiških gorskih reševalcev, alpinistov in
planincev hvala za vse skupne trenutke.
Nekoč, nekje bomo spet skupaj!

Celoten članek je objavljen na
www.trzican.si/mediji.si.
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koledar dogodkov

Februar 2022
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si,
podrobnosti so objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

Razstave
od četrtka, 27. 1., do petka, 4. 3.
Galerija Atrij

Slikarska razstava Žana Zupana
in Amadeje Keršič
Tržiški muzej

od petka, 3. 2., do torka, 19. 3.
Paviljon NOB

Razstava Vinka Ribnikarja
Tržiški muzej

Dogodki
vsak petek med 4. 2. in 18. 3.

četrtek, 3. 2.

ponedeljek, 14. 2., in torek, 15. 2.

16.30 Ljudska univerza Tržič

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ljudska univerza Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 aplikacija ZOOM

17.30 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ljudska univerza Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Zdrav duh v zdravem telesu

Vodena meditacija na daljavo
torek, 8. 2.
Kriška gora–Tolsti vrh

Spominski pohod Štefana Bukovca:
Kriška gora–Tolsti vrh
Planinsko društvo Križe
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Predstavitev knjige Iztoka Tomazina:
Na meji
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Tačke pomagačke

Branje s Kobijem
torek, 15. 2.

17.00 aplikacija Zoom

Srce in ožilje

Ljudska univerza Tržič
18.00 Ljudska univerza Tržič

Začetni tečaj italijanščine
Ljudska univerza Tržič
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Telesna dejavnost – gibanje za zdravo
hrbtenico

četrtek, 10. 2.

Obrazi slovenskih pokrajin: Romana
in Lojze Krajnčan

8.00 Ljudska univerza Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ljudska univerza Tržič

Ljudska univerza Tržič

10.00 Telovadnica ZD Tržič

Začetni in nadaljevalni tečaj angleščine

četrtek, 17. 2.
18.00 aplikacija Zoom

vsak četrtek

sobota, 12. 2., in nedelja, 13. 2.

Kako do boljšega spanja?

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Zelenica

Ljudska univerza Tržič

Ura pravljic

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 1. 2.
16.00

Začetni tečaj angleščine
Ljudska univerza Tržič
18.00

Začetni tečaj nemščine

Tečaj zimskega gorništva in turnega
smučanja
CheraHiking

nedelja, 13. 2.
10.00 pri koči na Kriški gori

Zaključna prireditev Junaki Kriške gore
za leto 2021
Planinsko društvo Križe

Ljudska univerza Tržič

sobota, 19. 2.
Planinski pohod Julijana Trail – prva etapa

Planinsko društvo Križe
ponedeljek, 28. 2.
16.00 Ljudska univerza Tržič

Gregorjeva ustvarjalna delavnica
Ljudska univerza Tržič
18.00 Ljudska univerza Tržič

Začetni tečaj španščine
Ljudska univerza Tržič

V Galeriji Atrij razstavljata mlada umetnika Žan Zupan
in Amadeja Keršič
SUZANA KOKALJ, FOTO: ŽAN ZUPAN IN AMADEJA KERŠIČ

Žan Zupan in Amadeja Keršič, dijaka zadnjega letnika umetniške gimnazije na
Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, prihajata iz okolice Tržiča. V Galeriji
Atrij se predstavljata s skupno razstavo Oči na peclju, vsak od njiju pa goji unikaten slog ustvarjanja.
Žan Zupan pogosto posega po motivih, v katerih osnovno človeško figuro
nadgradi z elementi mističnega in obrednega ter tehnološkega in robotskega.
To dosega tako z barvo kot risbo, predvsem pa z nekoliko nadrealističnim pristopom k obdelavi izbrane tematike. Amadeja Keršič se natančno posveča risanju.
Eksperimentira s potezo, preizkuša se v strogi in natančni risbi ter tudi v svobodnejši in lahkotnejši. Risbo prilagaja motivu, kjer ni nujno stroga risba sočas
na resni motiviki in obratno. Njena risba igra pomembno vlogo pri ustvarjanju
vzdušja narisanega. Oba umetnika v svoja dela vpletata sporočila in razmišljanja.
Ker se ustvarjalna pot Žana Zupana in Amadeje Keršič šele začenja, pozivamo obiskovalce razstave, naj imajo »oči na peclju«, saj bodo
v prihodnosti gotovo še slišali zanju. Razstava bo na ogled do 4. marca 2022.
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V Galeriji Paviljon NOB se bomo z razstavo poklonili kiparju
Vinku Ribnikarju
SUZANA KOKALJ, FOTO: MILAN MALOVRH

Akademski kipar Vinko Ribnikar je bil Tržičan, ki ste ga mnogi
bralci nedvomno poznali. Če že ne osebno, ste njegove stvaritve srečali med pohajkovanjem po tržiških ulicah. Med drugim
je izdelal sv. Mihaela na mostu proti zdravstvenemu domu. Pa
sv. Florjana ob gasilskem domu. In relief Krišpina in Krišpinjana nasproti banke.

vili dogodek ob razstavi v mesecu marcu. Prosimo, spremljajte
spletno stran ali Facebook Tržiškega muzeja. Razstava bo odprta do 19. 3. 2022.

Ribnikarjeva ustvarjalna pot se je začela že v rani mladosti, ko
je pri rezbarskem delu opazoval svojega očeta, sicer čevljarja,
ki je izdeloval družinske jaslice, znane pod imenom Tekčeve
jaslice. Za očetom jih je dopolnjeval tudi Vinko Ribnikar in iz
družinskih so prerasle v kulturno znamenitost, poznano po
vsej Sloveniji.

Razstava v Paviljonu NOB bo prva po umetnikovi smrti in
predstavlja prerez celotne Ribnikarjeve ustvarjalnosti. Želi ga
prikazati v celoti in s tem počastiti spomin nanj. Predstavljeni
bodo tudi pripomočki in orodje, s katerimi so nastajale Ribnikarjeve umetnine ter figure, ki so se šele začele osvobajati iz
lesene klade. Če bodo razmere dopuščale, bomo razstavo slovesno odprli 3. februarja. V nasprotnem primeru bomo pripra-

brezplačna objava

Umetnika je vseskozi vodila težnja po realističnem upodab
ljanju. Z izjemo kratkega abstraktnega obdobja v 70. letih 20.
stoletja, je Ribnikar svoje zgodbe gradil okrog človeške ali živalske podobe. Opremil jih je z atributi in s pomočjo gest in izrazov figur pripovedoval zgodbo. Tudi pri izboru materiala se
je prilagodil izbranemu motivu. Ustvarjal je v glini, marmorju
in bronu. Glede na število skulptur, izdelanih v lesu, pa lahko
sklepamo, da mu je bil prav ta medij najbolj ljub.

Nova zobna ambulanta
v ZD Tržič

brezplačna objava

Z delom je pričela nova zobna ambulanta za odrasle. Paciente bo obravnavala zobozdravnica Mateja Kavčič, dr. dent.
med. Ambulanta je v fazi registracije novih pacientov. Naročanje poteka na tel. št. 030 647 172 (v ordinacijskem času)
ali po e-naslovu: zobna.kavcic@zd-trzic.si. Urnik delovanja zobne ambulante si lahko ogledate na spletni strani:
www.zd-trzic.si.

brezplačna objava

ZD TRŽIČ
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Vozniška dovoljenja
UPRAVNA ENOTA TRŽIČ

Upravna enota Tržič obvešča, da morajo najpozneje do 19. januarja 2023 vsi
imetniki veljavnih vozniških dovoljenj,
ki so izdana na roza tridelnih obrazcih,
zamenjati ta vozniška dovoljenja na podlagi Zakona o voznikih (Uradni list RS,
št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19
in 139/20) za nova vozniška dovoljenja v
obliki plastične kartice.
Vlogi za izdajo novega vozniškega dovoljenja je potrebno na Upravni enoti Tržič
priložiti:
- ustrezno fotografijo,
- veljavno vozniško dovoljenje,
- druga dokazila, v kolikor jih bo treba
priložiti,
- ob vložitvi vloge se plača upravno takso in obrazec vozniškega dovoljenja.
V kolikor se vloga vloži na Upravni enoti Tržič, lahko stranke prejmejo splošne
informacije na telefonski številki 04 59
52 129. Stranke se morajo za obisk predhodno naročiti po telefonu ali elektronski
pošti: ue.trzic@gov.si.

MREŽA ZA STAREJŠE

KDO
IZVAJA

KDO SE
VKLJUČI

brezplačna objava

Vloga za zamenjavo vozniškega dovoljenja se sicer lahko vloži na katerikoli
upravni enoti, saj ni krajevne pristojnos
ti.
IZKUŠNJE ZADOVOLJNIH UPORABNIKOV STORITEV MREŽE ZA STAREJŠE
•

• Dom Petra Uzarja Tržič s konzorcijskima partnerjema OZG OE
Zdravstveni dom Tržič in Lekarna Deteljica d.o.o. izvaja projekt, ki ga

presenečeni in veseli, ko so nam ponudili izvajanje terapij na domu. Odvzeli ste mi veliko breme
z ramen in smo vam, tako jaz, kot celotna družina neskončno hvaležni.«

sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada.

Storitve so za upravičence BREZPLAČNE.

• OSEBE, STAREJŠE OD 65 LET, ki potrebujejo pomoč druge osebe pri osnovnih
in podpornih opravilih ali zaznavajo pešanje telesnih, funkcionalnih ali
kognitivnih sposobnosti in
• imajo stalno ali začasno prebivališče V OBČINI TRŽIČ ALI NAKLO.
• niso prejemnice storitev osebne asistence.
• so po enotnem ocenjevalnem orodju OCENJENE KOT UPRAVIČENE.

•

našo občino in posledično v naše domove.«
•

IZVAJALCI
STORITEV

»Vsem, ki imamo osebo, ki potrebuje tovrstno pomoč oz. vsi, ki terapijo potrebujejo in jim za to
ni treba od doma, smo vam hvaležni za odvzeto skrb.«
»Ob začetku projekta nisem vedela kaj naj pričakujem, a so me rezultati že hitro pozitivno
presenetili. Že prvo uro nama je delovni terapevt predlagal, da dnevne zadolžitve piševa na tablo,
kar se je izkazalo za zelo učinkovito. Prav tako je mojega moža naučil vstati in se usesti brez moje

• Vstopnoinformacijska točka (VIT), v prostorih ZZZS (podhod), ZD
Tržič – VIT, Blejska cesta 10, 4290 Tržič. Tel: 030 361 011
• bolničarji - negovalci, zdravstveni tehniki in diplomirana
medicinska sestra,
• diplomirani fizioterapevt,
• diplomirani delovni terapevt,
• psiholog,
Projekt poteka do 30.6.2022.
• diplomirani socialni delavec,
• magister farmacije,
• zdravnik specialist družinske medicine.

»Rada bi se v prvi vrsti zahvalila terapevtu in fizioterapevtki za njuno prijaznost, strokovnost in
človečnost pri obravnavi mojega očeta. Boljše pomoči si ne bi mogla želeti. Prav tako bi rada
pohvalila Dom Petra Uzarja, kot ZD Tržič in vse, ki so kakorkoli prispevali, da je ta projekt prišel v

•

ODDAJA
VLOGE

»Pred nekaj meseci se je moj oče hudo poškodoval pri vsakodnevnih domačih opravilih.
Poškodbe so bile hude in posledice so vidne še danes. Po padcu je v trenutku postal odvisen od
pomoči drugih. Predvsem nas je skrbelo za njegovo psihofizično stanje. Zato smo bili prijetno

pomoči. Naučil ga je tudi drugih veščin, uporabo možganov. Treba je računati, sestavljati kocke,
dopolniti pogovore, telovaditi itd. Naučil naju je kaj vse lahko uporabiva za vadbo, tako fizično,
kot miselno. Lahko samo pohvalim in izrazim veliko zadovoljstvo in hvaležnost a vse, kar nama je
v pomoč.«
•

»Želela bi se zahvaliti vsem sodelujočim v Projektu mreža za starejše za izredno pomoč,
profesionalnost in prijaznost, ki smo jih pri vašem izvajanju deležni naša mama in svojci. Mama
je bila še do nedavnega v zelo slabem psihofizičnem stanju, ki je bilo posledica bolezni. Odkar pa
je vključena v projekt, se ji je stanje neizmerno izboljšalo.«

Dodatne informacije so na spletnih straneh www.mrezazastarejse.si, FB strani
https://www.facebook.com/mrezazastarejse, DPU Tržič, ZD Tržič in Lekarne Deteljica, pri vašem izbranem
osebnem zdravniku ali pristojni patronažni medicinski sestri občin Tržič in Naklo ali pri Strokovni vodji projekta
pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in menedž. v zdr.
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PROJEKT »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in
programov za starejše« Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada.
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Gimnazija Franceta Prešerna Kranj (GFP)
Na Gimnaziji Franceta Prešerna se dijaki šolajo v štirih gimnazijskih programih, ki se zaključijo s
splošno maturo: gimnazija, športni oddelek gimnazije, ekonomska gimnazija in športni oddelek ekonomske gimnazije. Trudimo se ustvariti pogoje dela, ki mladim omogočajo razvoj ustvarjalnosti na
različnih področjih.
Mnogi dijaki svojega prihodnjega poklica danes še ne poznajo, morda sploh še ne obstaja, a skoraj zagotovo ne bo edini, ki
ga bodo v življenju opravljali. Gimnazijski program jim s svojo
splošnostjo in širino omogoča najširše možnosti izbire poklica
po štirih letih šolanja. To velja tako za gimnazijo kot ekonomsko
gimnazijo.

Za delo s športniki smo prejeli certifikat »Športnikom prijazno
izobraževanje«, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije, in
smo ga v šolskem letu 2021/22 uspešno obnovili.
Vključeni smo tudi v Evropsko mrežo zdravih šol – program, ki
v Evropi uvaja nove zamisli in pristope na področju promocije
zdra¬vja v šolskem okolju. Tako dijake kot zaposlene spodbujamo, da pozitivno vplivajo na svoje telesno, duševno, socialno in
okoljsko zdravje. Trudimo se, da je šola okolje, v katerem vsi radi
delamo in se srečujemo, tako dijaki kot učitelji in starši.
Na naši gimnaziji se poleg uspešnih športnikov šolajo tudi odlični
umetniki, podjetniki, prejemniki Michelinovih zvezdic …
S člani Likovnega društva Kranj smo pod mentorstvom akademskega slikarja Klavdija Tutte ustvarili prvo stalno didaktično zbirko umetniških del na srednji šoli. V izvrstni umetniški

zbirki, ki je nastajala več let, je poleg del dijakov predstavljenih
40 umetnikov in več kot 100 umetniških del.
Uspešni so tudi naši glasbeniki, ki se pogosto vzporedno šolajo.
Maturant Jernej Mišič, ki je osvojil naslov najboljšega harfista v
državi in je že večkrat igral predsedniku države, poleg naše gimnazije obiskuje še akademski študij na konservatoriju v italijanskem Vidmu. Naši dijaki glasbeniki, ki so se vzporedno šolali, so
bili tudi zlati maturantje.
Mnogi nekdanji dijaki svoje vizije uresničujejo v podjetniških vodah. Zaposleni so na vodstvenih položajih pri Microsoftu, razvili
so eAsistent-a, pripomoček, s katerim se vsakodnevno srečuje
okoli 500 slovenskih in avstrijskih šol, bili med pionirji v svetu
kriptovalut …
Na Gimnaziji Franceta Prešerna smo na mnogih področjih v
Sloveniji orali ledino. Sodobni učni pristopi (medpredmetno in
timsko poučevanje, učenje učenja, e-izobraževanje, izobraževanje na daljavo, hibridni pouk …) so že dolgo naš vsakdanjik. Ponosni smo na naše delo, predvsem pa na naše dijake, ki so dejavni
in uspešni na mnogih življenjskih področjih in ne le v šoli. Najpomembneje se nam zdi, da dijaki poleg dobrih ocen in uspeha na
maturi pridobijo dovolj znanja, poguma in podjetnosti, da želijo
in upajo razviti svoje potenciale.

plačan oglas

Prešernova gimnazija je tako na Gorenjskem kot tudi v širšem
slovenskem prostoru poznana po odličnem delu z dijaki športniki.
Naštejemo lahko kar precej nekdanjih in sedanjih dijakov, ki nas
navdušujejo s športnimi uspehi: od nosilcev olimpijskih odličij –
Primož Roglič, Peter Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan do ostalih
izjemnih športnikov – Anže Lanišek, Anamarija Lampič, Domen
Prevc, Štefan Hadalin, Peter John Stevens, Nika Križnar … in
nekdanjih športnikov, danes odličnih trenerjev – Grega Žemlja,
Robert Hrgota … Že več kot desetletje smo edina strokovna gimnazija v Sloveniji s športnim oddelkom, v šolskem letu 2021/22
pa smo pridobili tudi nov program, športni oddelek gimnazije.
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NOVO NOVO NOVO

Pregled
in

Optika Plus
Deteljica
| 04 592 28 02
Deteljica

TRŽIČAN

priložnost za oglaševanje

MAMATERRA D.O.O.,
Retnje 54 4294 Križe
Nudimo premium ekološke citruse (pomaranče, limone, grenivke
rdeče in rumene, avokado) iz ekološko cerficiranih družinskih
nasadov na Siciliji in v Grčiji. Citrusi so izjemno sočni in aromačni. Na
voljo imamo tudi slovenska ekološka jabolka sorte topaz, I. kategorije.

Za več informacij ali naročilo nas pokličite na GSM 031 320 553
(Robert) ali nam pišite na info@mamaterra.si.

plačan oglas

040/202 384

plačan oglas

do 101.- eur ceneje

Kmetija Jarc iz Prebačevega je za vas postavila na tržnici
vTržiču nov jajcemat. Vam pa je dosegljiv 24 ur na dan in 7 dni
v tednu. Na voljo so vam sveža,kvalitetna in cenovno
dostopna domača jajca.
Vabljeni k nakupu v Tržič (tržnica) in že znani lokaciji v
Bistrici na Deteljici poleg mlekomata kmetijeGašperlin.
Hvala za vaše zaupanje!
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kot na napotnico

plačan oglas

očala
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Sledite nam na:

petek,
11. 2. 2022,
ob 9.00
in 15.00
mednarodna
matura ob
13.00

sobota,
12. 2. 2022,
ob 9.00

Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13, 4000 Kranj
t: +386 (0)4 281 17 10
f: +386 (0)4 201 22 55
e: gimnazija.kranj@gimkr.si

plačan oglas

mednarodna
matura ob
11.00
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EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
EKONOMSKA
GIMNAZIJA

EKONOMSKI
TEHNIK

MEDIJSKI
TEHNIK

Dvojna kariera športnikov

Razstava Iskanje smisla v nesmislu

Informativna dneva
NA DALJAVO

Projektni dan

Petek, 11. 2. 2022, ob 9.00 in 15.00

Delavnica pravilnega dihanja,
govora in javnega nastopanja

plačan oglas

Sobota, 12. 2. 2022, ob 9.00

www.egss.si

PROMOCIJA SERVISA AH VRTAČ
SUPER AKCIJA ZA SERVIS ZA VOZILA STAREJŠA OD 8 LET
Up, Polo - od 99 €
Golf, Touran, Sharan, Octavia - od 119 €
Passat, Škoda, Superb, A4 - od 139 €
Menjava olja v DSG menjalniku od 189 €
Ob servisu po tej ponudbi pregledamo 20 ključnih točk na vozilu in tako poskrbimo
za Vašo varnost!
*Promocija servisa velja do 10.03.2022. Število ponudb je omejeno. Servise po tej ponudbi izvajamo v naši
delavnici na Delavski cesti 4 v Kranju. Možen je tudi nakup vavčerja za izvedbo, z veljavnostjo 6 mesecev (v
vrednosti servisa po tej ponudbi).

Avtohiša Vrtač d.o.o., Delavska cesta 4, 4000 Kranj

februar 2022

OB OBISKU PREJMETE ŠE KUPON ZA NASLEDNJI
SERVIS V VREDNOSTI 20 €.

plačan oglas

Tel. št. za naročanje na servis je
04/2700 255.

