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2 uvodnik

Navodila za objavo 
člankov in fotografij
BESEDILA
Besedila za objavo v občinskem glasilu Tržičan naj ne bodo 
daljša od 1500 znakov s presledki in fotografijo (brez foto-
grafije približno 2000 znakov). Prostor v Tržičanu je omejen, 
zato skušamo objaviti čim več pris pevkov. Če boste upošte-
vali dano omejitev, bomo lahko objavili kar največ prejetih 
besedil. Ko oddajate besedilo, ga skušajte čim manj obliko-
vati, 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 rezervaci-
ja prostora v glasilu in bodo objavljeni po predhodnem  
dogovoru z uredništvom.

FOTOGRAFIJE
Fotografije za objavo v Tržičanu naj bodo čim boljše kvali-
tete. To pomeni, da ne oddajajte pomanjšanih fotografij ali 
fotografij, ki jih samodejno zmanjša vaš odjemalec elek-
tronske 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.

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.

Arhiv Tržičanov v PDF dokumentih najdete na portalu  
www.trzic.si/mediji/.

Pred nami je praznovanje kulturnega 
praznika, s čimer se Slovenci poklonimo 
liku in delu našega največjega pesnika 
Franceta Prešerna ter tako vsaj za en 
dan postavimo kulturo na vodilno mes-
to v družbi. 8. februar, Prešernov dan, je 
praznik slovenske kulture od leta 1945, 
leto pozneje je postal državni praznik, 
leta 1991 pa še dela prost dan. 

S kulturo sem se srečala že zelo zgodaj in hvaležna sem za te izku-
šnje. Veliko nervoznih trenutkov, smeha, reševanja težav tik pred 
zdajci in novih poznanstev se je udejanjilo na tržiških deskah. Žal 
se premalo zavedamo, kako pomembno je, da kulturo uživamo (v 
kakršnikoli obliki), da o njej razmišljamo, jo delimo in z njo živi-
mo. Drži, da nas življenjski slog včasih prisili, da se raje zleknemo 
na kavč, ampak prej ko se bomo zavedli, da so včasih najbolj po-
membne stvari tiste, ki jih doživimo z družino in prijatelji, tudi pod 
ali za odrom, dogodkom … bolje bo.

Ko pogledamo okoli sebe, ugotovimo, da skoraj vsak izmed nas 
(pre)pozna koga, ki je amaterski igralec, godec, pevec, plesalec … 
kako že pravijo: trije Slovenci – pevski zbor. Nedvomno ima kul-
turno delovanje med Slovenci dolgo tradicijo. Nekaterim pomeni 
prijetno preživljanje prostega časa, drugim pa že kar način živ-
ljenja. Večino dogodkov, ki se dogajajo okoli nas, tvori ljubiteljska 
kultura. Ljudje so jo vzeli za tako samoumevno, da se ne ukvarjajo 
z vprašanjem, kaj to sploh je. Tako si lahko npr. ogledajo vrhunski 
koncert društva, pa se sploh ne zavedo, da so bili deležni lekcije iz 
ljubiteljske kulture. To je tudi eno izmed področij, ki najbolj mno-
žično in najprisrčneje združuje ljudi različnih starosti in izobraz-
be. Ljubiteljska kultura je tista, ki nikakor ne služi, a veliko daje. 
Ustvarjalcem in občinstvu. 

Za konec bi poudarila še, da je največja moč vsakega naroda ravno 
v njegovi izvirnosti. Prav zato je še kako pomembno, da znamo 
ustvariti sredino, v kateri imata kultura in njeno delovanje podpo-
ro in visoko spoštovanje. Biti kulturnik in delovati v kulturi bodi-
si profesionalno bodisi ljubiteljsko naj nam bo v veselje in ponos. 
Tudi državi. 

Kultura …
MAJA TEKAVEC, FOTO: OSEBNI ARHIV

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič

Odgovorna urednica: Maja Tekavec

Pomočnica odgovorne urednice: Jelena Dolenc

Člani uredništva: Tanja Ahačič, Janja Nemc, Mateja Nosan, 
Zvonka Pretnar, Vesna Tišler Sušnik, Laura Turk in  
Romana Turk.

Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino le-teh ter za 
avtorske pravice fotografij. Uredništvo si pridržuje pravico 
do krajšanja člankov v skladu z uredniško politiko.

Lektoriranje, tisk in prelom: Specom d.o.o.

Naslov uredništva: Občinsko glasilo »Tržičan«,  
Trg svobode 18, 4290 Tržič, urednistvo.trzican@gmail.com 

tel. 04 59 71 536

www.trzic.si/trzican

Glasilo »Tržičan« je brezplačno 

Trženje oglasnega prostora: bojan.rauh@specom.si ali  
040 202 384

Naklada: 5.980 izvodov

Javno glasilo »Tržičan« je vpisano v razvid medijev, ki ga 
vodi Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 353. 

ISSN 1581 - 4831

Naslednji Tržičan izide 1. marca 2023. 
Datum za oddajo prispevkov je 15. februar 2023. Po tem roku 
članki ne bodo obravnavani.

Na naslovnici: Kapelica v Podljubelju. FOTO: Stane Perko
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župan z vami

Župan občine Tržič, Peter Miklič
MAJA TEKAVEC, FOTO: OBČINA TRŽIČ

Kako zlahka ali stežka ste se odločili za kandidaturo za 
mandat župana občine Tržič? 
Odločitev je zorela kar nekaj časa. Vstop v politiko v teh pregre-
tih časih ni bila najbolj enostavna odločitev, zahteva določeno 
stopnjo »norosti« in hkrati poguma. Je pa vodenje skupnosti tudi 
izziv, teh pa se nikoli nisem branil. Ko razmišljaš o pomembni 
odločitvi, najprej pomisliš na svoje najbližje, kako bi to lahko 
vplivalo nanje, in na tej točki je odločitev najtežja. Vendar – si-
nova, Samo in Metod, sta že uspešna mladeniča, ki živita samos-
tojno, razmišljata s svojo glavo in imata o »fotru« že izdelano 
mnenje. Z ženo Manco pa po 27 letih zakona tudi veva, kdo sva. 

»Poklic« župana tudi ni najlažji, formalna šola, kjer bi te nauči-
li županovanja, ne obstaja. Zato me je v pripravah na kandida-
turo in tudi v sami predvolilni kampanji začudilo, kako nekateri 
to funkcijo jemljejo lahkotno in se čutijo sposobne, da bi jo op-
ravljali. Z vsaj malo samokritičnosti in realnega pogleda se moraš 
zavedati, da je ta položaj zelo odgovoren ter zahteven in marsik-
daj se vprašaš, ali si ti tega sposoben ali ne. Odločitve niso lahke, 
nikoli ni za vse prav in nikoli ni za vse dovolj. Bržkone pa je za 
županovanje dobra podlaga znanje, pridobljeno skozi formalno 
izobrazbo, predvsem pa izkušnje, pridobljene v profesionalni ka-
rieri in v življenju nasploh. Odločitev, da boš delal pošteno in od-
govorno, ni težka, težje je zavedanje, da marsikdaj ne veš, katera 
odločitev je za skupnost, za mesto najboljša, najbolj optimalna, 
vseeno pa jo moraš sprejeti.  Tudi zato, ko vse to daš na tehtnico, 
odločitev ne more priti čez noč. Ko se enkrat odločiš, pa se moraš 
temu posvetiti stoodstotno. In upam, da mi bo to tudi uspelo in da 
bodo to prepoznali tudi občani. 

Po srednješolski izobrazbi ste gradbeni tehnik, zaključili 
ste študij sociologije, v zadnjem času ste bili zaposleni kot 
strokovnjak za kadrovski menedžment in državne ter lo-
kalne zadeve, delovali ste na evropskih projektih v tujini … 
koliko vam bodo izkušnje prišle prav v vašem mandatu in 
kje vidite prednosti?
Zagotovo vse te izkušnje in znanje pridejo prav. Predvsem se mi 
zdi prednost, da sem se skozi kariero naučil pogovarjati in so-
delovati z zelo različnimi ljudmi. Spoznal sem zasebni in javni 
sektor, tako doma kot v tujini. Nikoli nisem delal razlik glede na 
status sogovornika. Tako zidar, delavka v proizvodnji, medicin-
ska sestra ... si zaslužijo enako pozornost in spoštovanje kot mi-
nister, zdravnik, inženir ali javni uslužbenec. Biti uspešen župan 
verjetno pomeni razumeti vse te plasti življenja in spoštovati vso 
to različnost. Ter venomer iskati rešitve, ki bodo najbolj optimal-
ne za celotno skupnost. 

Je ekipa zdaj že v celoti sestavljena? 
Ko sestavljaš ekipo, je treba imeti tudi nekaj sreče. Kot kadrovski 
menedžer se zavedam, da je napisanih veliko knjig, strokovnih 
člankov in nasvetov, kako sestaviti dobro ekipo. Ki pa velikokrat 
ostajajo le na nivoju akademske debate, v realnosti pa je praksa 
drugačna. V javnem sektorju si omejen z dostikrat rigoroznimi 
predpisi, pogoji za zasedbo mest so visoki, plača, ki jo lahko po-
nudiš, pa je seveda zakonsko omejena. V našem primeru pa sem 
prepričan, da bosta tako dr. Jure Meglič v vlogi v.d. direktorja 
občinske uprave kot tudi Metka Gaberc v vlogi podžupanje odi-
grala pozitivno vlogo in bosta vsak na svojem področju poskrbe-
la za nadgradnjo sistema. Direktor v optimizaciji dela občinske 
uprave, podžupanja pa v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, 
zavodi in ostalimi svetniškimi skupinami. Veseli me, da tudi Kle-
men Srna, bivši direktor, ostaja v ekipi, v vlogi vodje urada. Za 
vodenje Občine vsakdo z znanjem, izkušnjami in zagnanostjo 

pomeni veliko in se je vsekakor 
vredno potruditi, da tak kader 
tudi ostane. To velja tudi za vse 
zaposlene v občinski upravi, ki 
mi ravno tako vzbujajo optimi-
zem, da bodo pozitivni premiki v 
naši občini možni in realizirani. 
Seveda pa so, tako kot v vsaki 
organizaciji, potrebne še dolo-
čene spremembe in izboljšave, 
ki jih nameravamo uresničiti v 
letošnjem letu. 

»Tržič zmore več«! Na kate-
rih področjih ste premike za-
čeli najprej?
Že v predvolilni kampanji sem večkrat poudaril, da iskreno ver-
jamem, da Tržič in Tržičani zmoremo več.  Kar nekaj stvari je, 
ki jih osebno vidim drugače, kot so jih moji predhodniki. Pred-
vsem mislim, da je začete projekte treba dokončati in jih v celoti 
spraviti v življenje. Trenutno je odprtih kar nekaj projektov, ki 
naj bi bili že dogovorjeni ali celo dokončani, pa na žalost niso. Od 
prizidka zdravstvenega doma, projekta izgradnje prizidka šole 
in vrtca v Križah, nogometnega igrišča, gradu Neuhaus, rešit-
ve propadajočih objektov v mestnem jedru.  Hkrati pa moramo 
pripraviti bolj podjetne projekte, kot so bili do sedaj. Tu vidim 
predvsem ureditev atrija občinske zgradbe, vključno s pokritjem 
in ureditvijo tržnice, za kar verjamem, da bi bil eden od prvih 
korakov k oživitvi mestnega jedra. Potem so tu tudi premiki na 
področju turizma, povezovanja vseh deležnikov, ki tu nastopajo, 
in določitve jasnih produktov, ki jih bomo na tem področju v Tr-
žiču razvijali. V to kategorijo sodi tudi določitev prireditev, ki jih 
hočemo imeti v Tržiču. In vprašanje razvoja športa, kulture in še 
in še. Za vsakega od naštetih segmentov bi bil potreben poseben 
intervju. Verjamem, da bomo to, tudi v sodelovanju z ekipo Trži-
čana, v nadaljevanju še uspešno predstavili. 

V zadnjem času slišimo (in tudi vidimo), kako gospodarstvo 
odhaja iz naše občine in se seli v druge kraje. Kakšne korake 
ste začrtali na tem področju? S čim boste (pri)vabili inve-
stitorje?
Res je, da je nekaj poslovnih subjektov v preteklosti zapustilo Tr-
žič. O vzrokih ne bi rad ugibal, verjetno ni bilo moč najti skupnega 
jezika. Vzroki tudi niso enoznačni, včasih tudi zaradi prostorskih 
omejitev določene panoge nimajo možnosti, da bi se širile. Po 
drugi strani pa se je kar nekaj uspešnih velikih podjetij v Tržiču 
utrdilo in še širijo svojo dejavnost – Kvibo, ki ravnokar dokončuje 
veliko investicijo in širi svoje prostore, pa tudi Intec sta tak pri-
mer. Cablex nadaljuje z uspešnim poslovanjem, množica manjših 
zelo prodornih podjetij se odloča ostati v naši občini in sodelovati 
pri njenem razvoju. Občina lahko z odgovorno in aktivno politiko 
prisluhne podjetnikom, seveda pa se vse odločitve lahko spreje-
majo le v zakonsko določenih okvirih. Še največ kar Občina lah-
ko stori je, da s pravilnim prostorskim načrtovanjem poskrbi za 
najbolj optimalno umestitev in s tem tudi za razvoj gospodar-
skih panog. In seveda, da enakopravno in pošteno obravnava vse 
poslovne subjekte, ki delujejo v naši občini. Tu je treba opozoriti 
tudi na aktiven dialog z Območno obrtno gospodarsko zbornico 
in drugimi panožnimi zvezami.

Pred nami je največji slovenski kulturni praznik, kako  
gledate na kulturo v Tržiču?
To, da imamo Slovenci kulturni praznik in dela prost dan, nam 
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Podžupanja občine Tržič, Metka Gaberc: »Če sodelujemo, je 
skupnost prijetnejša in to prinaša napredek.«
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

V februarski številki občinskega glasila Tržičan predstavljamo novo 
podžupanjo občine Tržič Metko Gaberc, ki podžupansko funkcijo 
opravlja poklicno in novega direktorja občinske uprave Jureta Meg-
liča.

Za začetek nam povejte nekaj o sebi, kakšne so vaše izku-
šnje, delo do sedaj in kje polnite baterije?
Moj dolgoletni hobi je z dnem imenovanja za podžupanjo občine 
Tržič postal moj poklic. Vesela sem, da bom lahko v pomoč vsem 
občanom in vez med krajevnimi skupnostmi in Občino. Imam 
20-letne poklicne izkušnje v gospodarstvu, ki jih bom s pridom 
lahko uporabila pri delu na Občini. Poleg formalne izobrazbe sem 
vsak dan deležna tudi treninga za življenje, ki mi ga nudita moja 
dva otroka. Prihajam iz Loma pod Storžičem, vrsto let sem živela 
v Bistrici pri Tržiču, a vedno me je vleklo nazaj v Lom. Letos pa se 
mi je želja izpolnila in sem se končno priselila nazaj v rodni kraj. 

S katerimi tremi besedami bi se opisali?
Sem nekonfliktna, prijazna in odločna. 

Kako bi opisali novo delovno mesto, s katerimi projekti ste 
se spopadli najprej – kakšno je dejansko vaše delo?
Od prvega dne se ukvarjam z delovanjem krajevnih skupnosti, 
torej z oblikovanjem svetov krajevnih skupnosti. Moja naloga je 
tudi sodelovanje z njimi ter pomoč pri uresničevanju zastavlje-
nih ciljev in izpeljavi projektov. Sicer pa sem se ob prihodu želela 
najprej seznaniti s tekočimi zadevami, saj se uspešno delo začne 
pri poznavanju osnov. 

Kaj vam predstavlja največji izziv?
Že pred volitvami ste najbrž od mene kot občinske svetnice in kot 
kandidatke na listi Tržič zmore več večkrat slišali, da sem si in 
si bom prizadevala za vzpostavitev participativnega proračuna. 
Trenutno mi je, poleg samega postopka vzpostavitve, največji iz-
ziv zagotovo, kako v ta projekt vključiti občane in jih motivirati 
za sodelovanje.

Vpogled imate v marsikate-
re številke, izpeljane in ne-
izpeljane projekte, vas je kaj 
presenetilo: v pozitivnem 
ali negativnem smislu?
Pravzaprav me številke in ure-
sničeni ter neuresničeni pro-
jekti ob prihodu niso presene-
tili, z delom Občine sem bila 
kot občinska svetnica dobro 
seznanjena. Ta mandat je že 
moj tretji mandat občinske 
svetnice in v tem času je bilo 
marsikaj sicer narejenega, ni-
sem pa niti ne presenečena, 
pač pa žalostna zaradi neizpe-
ljanih projektov, ki so bili ob-
ljubljeni in tako opevani. Kar 
pa me je ob prihodu pozitivno 
presenetilo pa so odnosi med zaposlenimi.

Kakšni so cilji, želje in kaj je vaše načelo? 
Kot sem že omenila, je moj načrt in prvi cilj, da zaženemo par-
ticipativni proračun in s tem omogočimo vsem občanom, da so-
odločajo, katere projekte bi izpeljali in kako se bo porabil delček 
občinskega proračuna. Če so prebivalci zadovoljni, potem je vse 
lažje. Če sodelujemo, je skupnost prijetnejša in to prinaša na-
predek. Moja želja je zagotovo tudi, da že mlade po končanem 
osnovnem šolanju vključimo v soodločanje, kar pomeni, da bi 
lahko pri participativnem proračunu sodelovali tudi oni. Na tak 
način bomo zagotovo tudi pripomogli k prepoznavanju odgovor-
nosti do volilne pravice.

Moje načelo je: Resnično verjamem v brezpogojno prijaznost in so-
čutje do sočloveka in živali.

pove, kako pomembna je bila in je kultura v naši narodni biti. To 
seveda velja tudi za Tržičane. Množica kulturnih društev, ki tvo-
rijo mozaik kulture v naši občini, nas navdaja z optimizmom, a 
hkrati zavezuje, da še naprej ustvarjamo pogoje za njihovo de-
lovanje. Z ustreznim financiranjem in tudi sodelovanjem, pred-
vsem pa s prostori, ki so kulturnim ustvarjalcem na voljo, lahko 
Občina veliko pripomore. Prostor, namenjen delovanju društev, 
pa je segment, ki se ga da v naši občini še bolje urediti. S prostor-
sko stisko se srečujejo tako uveljavljeni kulturniki kot tudi tisti, 
ki šele začenjajo svojo pot na področju kulture. Kar nekaj takega 
prostora je v Tržiču še nedodelanega, tu bi omenil grad Neuhaus, 
ki lahko ponudi čudovit ambient kulturnikom, atrij stavbe Občine 
Tržič, park v okolici Tržiškega muzeja in tudi množico kulturnih 
domov v krajevnih skupnostih. Seveda pa ne smemo pozabiti ene 
najpomembnejših ustanov, ki skrbi za kulturo v naši občini, in 
to je tržiška knjižnica. Prostorska agonija se vleče že predolgo in 
res je v tem mandatu treba poskrbeti, da se začne z resnim pro-
jektom za gradnjo nove tržiške knjižnice. Tu je treba tudi pouda-
riti, da sodobni koncept knjižnice ni le izposoja knjig, temveč je 
knjižnica kulturni in izobraževalni center znanja in zaradi tega še 
toliko bolj pomembna investicija. Ob tem bi omenil še eno od po-
membnih stvari, ki jih bomo začeli obeleževati v februarju, pa na 
prvi pogled morda ne sodi v polje kulture. To je 100 let smučanja 

v Tržiču. Marsikdo bi rekel, da to sodi med športne dejavnosti, 
vendar lahko dodam, da je smučanje tudi kultura gibanja na sne-
gu, v naravi. Da znamo tak jubilej tudi primerno obeležiti, pa je 
znak kulture in razgledanosti. 

Imate za konec še kakšno sporočilo za vse občane in občan-
ke?
Bodimo podjetni in drzni, a hkrati tudi prijazni, strpni in sočut-
ni. Zavedajmo se, da smo del skupnosti in ne glejmo le na lasten 
interes. Bistveno lažje in prijetneje je živeti v skupnosti, kjer si 
sosedje in prebivalci pomagajo, se spoštujejo in živijo varno in 
sproščeno. Vendar se moramo zavedati, da se je za to treba pot-
ruditi. In kdaj tudi dopustiti, da sosedje in njihovi otroci pridejo 
prvi na vrsto. In se zavedati, da sodelovanje največkrat pomeni, 
da bomo na koncu vsi na boljšem. V tem zimskem času, če je tre-
ba, vzeti lopato v roke, pokidati pred svojim pragom in tudi so-
sedovim, če tega sam ne zmore. In šele potem sesti za računalnik 
in na Fb objaviti, česa kdo ni opravil in ga kritizirati. V osebnem 
imenu vas prosim za potrpežljivost. Večine stvari ni mogoče op-
raviti, spremeniti, popraviti preko noči. Da se kaj premakne, je 
treba vložiti kar nekaj dela in veliko energije. Verjetno na začetku 
izgleda, kot da se nič ne premika, vendar vam zagotavljam, da se. 

Mirno in na toplem preživite preostanek zime.
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V.d. direktor občinske uprave Občine Tržič, dr. Jure Meglič: 
»Postopoma bomo uvedli tudi participativni proračun«.
MAJA TEKAVEC, FOTO: OSEBNI ARHIV 

Za začetek nam povejte nekaj o sebi, kakšne so vaše izku-
šnje, delo do sedaj in kje polnite baterije?
Po rodu sem Tržičan, odraščal sem najprej v Bistrici in kasneje v 
Kovorju. Kot osnovnošolec in srednješolec sem veliko smučal na 
Zelenici in aktivno igral rokomet za tržiški Peko. Rokometno pot 
sem nato zaključil kot sodnik, bil pa sem tudi aktiven tabornik. Po 
osnovni šoli sem nadaljeval izobraževanje v Kranju na gimnaziji, 
zaključil pa sem ga z nazivom doktorja organizacijskih znanosti. 
Po diplomi sem dobrih deset let delal kot asistent in nato visoko-
šolski učitelj na Univerzi v Mariboru. Vzporedno sem bil štiri leta 
nepoklicni podžupan v Tržiču, nato pa sem univerzitetno okolje 
zamenjal in postal direktor Službe Vlade RS za lokalno samou-
pravo in regionalni razvoj. Enajst let sem bil prostovoljni pred-
sednik Gorenjske turistične zveze, en mandat podpredsednik 
Turistične zveze Slovenije, kjer sem zasnoval in razvil ter 8 let 
vodil projekt Več znanja za več turizma, to je mednarodno tek-
movanje srednjih šol v turizmu, ki poteka še danes. Poklicno pot 
sem do nastopa funkcije v. d. direktorja občinske uprave Občine 
Tržič nadaljeval kot direktor v uspešnem družinskem podjetju, ki 
smo ga ustanovili s sestro in očetom. Že dobro desetletje pa sem 
tudi vinogradnik in vinar.

S katerimi tremi besedami bi se opisali?
Vztrajen, odločen in aktiven.

Kako bi opisali novo delovno mesto, s katerimi projekti ste 
se spopadli najprej –kakšno je dejansko vaše delo?
Kot v. d. direktorja vodim upravo s trenutno 31 zaposlenimi. Moje 
delo je usmerjanje dela uprave, ki je podrobneje sicer opredeljeno 
v pravnih aktih, moja naloga pa je, da bom skušal novemu župa-
nu, skupaj z zaposlenimi v upravi, zagotavljati najboljšo možno 
podporo za realizacijo projektov, ki so že v teku in tistih, ki so bili 
obljubljeni v predvolilnem času ter bodo pomenili nov razvoj za 
občanke in občane Tržiča.

Od projektov je trenutno najbolj aktualen in pereč širitev ZD Tr-
žič, zaključek projekta opremljanja 12 kilometrov kanalizacije, 
priprava projekta širitve vrtca in OŠ Križe ter nogometnega igri-
šča, ureditev tržnice in atrija občine v pokrit prireditveni pros-
tor, reševanje pomanjkanja prostora Knjižnice Tržič, zunanja ter 
postopna notranja ureditev gradu Neuhaus.

Inflacija, zviševanje plač, energetskih in ostalih stroškov pa ter-
jajo od nas, da v dobrem mesecu sprejmemo tudi rebalans pro-
računa. 

Kaj vam predstavlja največji izziv?
Da bi s skupnimi močmi in sodelovanjem vrnili del gospodarske 

in športne veljave, ki jo je Tržič 
nekoč že imel.

Vpogled imate v marsikate-
re številke, izpeljane in ne-
izpeljane projekte, vas je kaj 
presenetilo: v pozitivnem ali 
negativnem smislu?
Najbolj pozitivno presenečenje 
je bilo zagotovo, da je bila Ob-
čina Tržič v neprimerljivo dru-
gačnem, boljšem finančnem 
stanju, kot se je spomnim iz leta 
2006, ko sem nastopil mandat 
podžupana. Negativno pa me 
preseneča, da izvajalci storitev, 
ki jih naroča Občina Tržič, dan-
danes pričakujejo, da bomo nji-
hove storitve plačevali mnogo 
več, kot jih sicer uspejo prodati na trgu.

Kakšni so načrti, cilji, želje, vaše načelo?
Občina je trenutno malo zadolžena in dobro likvidna, priprav-
ljena na nove izzive. Z nekaterimi kadrovskimi spremembami 
in okrepitvami bomo delali na tem, da se okrepimo predvsem za 
pridobivanje nepovratnih sredstev (regionalni skladi, kohezijski 
sklad, sklad za čezmejna sodelovanja in druge oblike spodbud) in 
za večja vlaganja na različnih področjih (gospodarstvo, šport, iz-
obraževanje, zdravstvo, varnost, turizem, kultura,…). Na podro-
čju turizma in prireditev želimo doseči tudi večjo tržno aktivnost 
in realizacijo, pri športu pa najprej vključiti večje število otrok 
in mladine v organizirane športne dejavnosti, posledično pa pri-
spevati k dvigu kakovostnega in vrhunskega športa. Postopoma 
bomo uvedli tudi participativni proračun, da se bodo občanke in 
občani bolj aktivno vključili v določanje investicijskih potreb in 
želja.

Kje vidite Tržič leta 2030?
Še vedno kot alpski biser ob sotočju Tržiške Bistrice in Mošenika, 
ki pa bo bolj drzno stopal po poti gospodarskega, športnega in 
vsesplošnega razvoja.

Kakšno je vaše sporočilo občankam in občanom?
Najprej vsem želim vse dobro v letu 2023, hkrati pa si želim dob-
rega sodelovanja vseh v naše skupno dobro, ker skupaj zmoremo 
več. 

jedro, ki je živahno, polno vrveža in dogajanja. V dopoldanskem 
času z mamicami in očki z vozički, v opoldanskem času z otroci, 
ki odhajajo iz šole, gredo s starši v knjižnico, popoldan z zaposle-
nimi, ki po službi opravljajo nakupe in zvečer s pisano druščino, 
ki obiskuje prireditve v mestnem jedru. 

Kakšno je vaše sporočilo občankam in občanom?
Najprej bi se iskreno zahvalila županu Petru Mikliču za zaupanje 
tako pomembne funkcije. Občanke in občane pa bi vzpodbudila k 
aktivnemu sodelovanju pri pripravi proračuna, spremljanju od-
prtih razpisov, podajanju mnenj na objavljena gradiva kot je Ob-
činski prostorski načrt, skratka le z vašo pomočjo, drage občanke 
in občani, bodo vaše želje slišane in prej ali slej tudi uresničene.

Kje vidite Tržič leta 2030?
Glede na to, da je to že čez sedem let, je težko oziroma utopično 
reči, da bo Tržič leta 2030 povsem drugačen, kot je danes, saj se 
premiki ne delajo čez noč. Če bomo delali pametno in strpno, sem 
prepričana, da bo takrat življenje v Tržiču kakovostnejše, prebi-
valci pa bodo zaradi dobrih izkušenj bolj strpni. Če bomo sodelo-
vali z občani, bodo z veseljem tudi oni sodelovali z Občino in tu 
bomo priča napredku, ljudje bodo počasi sprejeli, da smo Občina 
ne samo ljudje, ki vsakodnevno vstopamo v občinske prostore kot 
zaposleni ali kot občinski funkcionarji, ampak da smo Občina vsi 
mi – vsi prebivalci, tudi tisti, ki živijo na skrajni meji občine.

Sicer pa si mesto predstavljam brez prometa, torej zaprto mestno 
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OBČINA IMA NOVEGA VRŠILCA DOLŽNOSTI DIREK-
TORJA
Občinska uprava ima od začetka letošnjega leta novega vršilca 
dolžnosti direktorja občinske uprave. S 1. 1. 2023 je to funkcijo za-
sedel dr. Jure Meglič, po rodu Tržičan, sicer pa tudi že podžupan v 
mandatnem obdobju od 2006 do 2010.

SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI
Občina Tržič je na svoji spletni strani objavila Letni izvedbeni 
načrt financiranja kulture v Občini Tržič za leto 2023, ki dolo-
ča javni interes Občine na področju zagotavljanja dostopnosti do 
kulturnih dobrin, spodbujanja kulturne ustvarjalnosti, raznoli-
kosti ter krepitev in ohranjanje kulturne dediščine. Načrt opre-
deljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinanci-
rajo, investicije, ki so v celoti financirane s sredstvi občinskega 
proračuna ter višino in namen sredstev, predvidenih v občinskem 
proračunu. Sredstva so namenjena sofinanciranju in vzdrževanju 
nepremične kulturne dediščine, sofinanciranju javnih zavodov 
na področju kulture, sofinanciranju društev in drugih neprofitnih 
organizacij, financiranju in sofinanciranju kulturnih projektov 
lokalnega pomena ter vzdrževanju in investicijam v infrastruk-
turo, namenjeno za kulturno dejavnost. Na podlagi sprejetega 
načrta je bil objavljen tudi Javni razpis za sofinanciranje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič za leto 2023.

Novost, s katero so društva seznanjena, je, da imajo vsa društva 
ljubiteljske kulture v letu 2023 možnost sodelovati na priredi-
tvah, ki jih organizira ali soorganizira Občina Tržič. Sodelovanje 
se ovrednoti z dodatnimi točkami pri sofinanciranju redne de-
javnosti v naslednjem razpisu. Prav tako je novost, da društva za 
sodelovanje na občinskih prireditvah lahko prejmejo plačilo.

ZBRALA: MATEJA NOSAN

KONSTITUIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Občina Tržič je sestavljena iz 13 krajevnih skupnosti. Na zadnjih 
volitvah 20. 11. 2022 je v zgolj šestih krajevnih skupnostih vložilo 
kandidaturo enako ali večje število kandidatov, kot je mest v sve-
tu krajevne skupnosti. V še dveh krajevnih skupnostih je bilo kan-
didatur dovolj, da se je svet krajevne skupnosti lahko konstituiral 
in dela. Konstitutivne seje svetov krajevnih skupnosti so bile torej 
opravljene v Krajevni skupnosti Jelendol, Kovor, Lom pod Storži-
čem, Podljubelj, Ravne, Sebenje, Senično in Tržič-mesto. 

Občinska volilna komisija je že razpisala ponovne volitve sve-
tnikov v Svete Krajevnih skupnosti Bistrica pri Tržiču, Brezje pri 
Tržiču, Križe, Leše in Pristava ter za popolnitev sicer že konstitu-
iranih Krajevnih skupnosti Ravne in Tržič-mesto. Svetniki, ki so 
bili na novembrskih volitvah izvoljeni v zgoraj naštetih krajevnih 
skupnostih, ne morejo ponovno kandidirati, saj imajo že mesto v 
krajevni skupnosti. Volitve bodo 12. marca 2023.

OBČINA TRŽIČ PARTNER V PROJEKTU RANE EKRANA
Vodilni partner projekta Rane ekrana je Center za trajnostni raz-
voj podeželja Kranj, v projektu pa sodelujejo še Občina Tržič in 
Oblikovanje vizualnih komunikacij, Marioana, Tomaž Mušič s.p. 
Glavni cilj operacije je skozi preplet sodelovanja različnih ciljnih 
skupin in strokovnjakov oblikovati orodja za celostno soočanje in 
reševanje urgentne problematike digitalne odvisnosti med otroki 
in mladino, ki trenutno še ne obstaja. Operacija traja od marca 
2022 do junija 2023, namenjena pa je celostni obravnavi in re-
ševanju problematike digitalne zasvojenosti oz. neustrezne rabe 
digitalne tehnologije pri otrocih in mladostnikih, kar se nepos-
redno dotika tudi staršev oz. skrbnikov, in sicer v preventivnem 
in kurativnem smislu. Več informacij na https://www.trzic.si/
projekti/. 

Vloga za zaporo občinske ceste
MAJA BEŠTER, SVETOVALKA ZA PROSTORSKE ZADEVE

Na podlagi 108. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 
in 140/22 – ZSDH-1A) je občinska uprava Občine Tržič pristojni 
organ za upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih 
cest. 

V skladu z 38. členom Odloka o občinskih cestah v Občini Tr-
žič (Ur. l. RS, št. 90/21) dovoljenje za delno ali popolno zapo-
ro občinske ceste izda občinska uprava Občine Tržič in o izdaji 
dovoljenja obvesti policijo, inšpekcijski organ za ceste, občin-
sko redarstvo in izvajalca rednega vzdrževanja cest ter javnost 
na krajevno običajen način. Z dovoljenjem za zaporo občinske 
ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve 
prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Stroške za 
izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj. Zaporo postavi iz-
vajalec rednega vzdrževanja občinskih cest.

KDO MORA VLOŽITI VLOGO?
Če se prireditev ali dela izvajajo v območju občinske ceste in bo 
zaradi tega oviran promet, je investitor ali izvajalec del ali or-
ganizator prireditve dolžan pridobiti dovoljenje za zaporo ceste.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 
dni pred predlaganim rokom delne zapore ceste oziroma naj-
manj 30 dni pred predlaganim začetkom popolne zapore ali 
zapore zaradi športne ali druge prireditve na cesti ali ob cesti 
in mora vsebovati:

 - podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se 
predlaga delna ali popolna zapora ceste,

 - podatke o načinu in času trajanja zapore ceste,

 - skico, iz katere je razviden obseg del ali izvedba prireditve, 
zaradi katere je predvidena zapora ceste,

 - prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne uredi-
tve v času delne ali popolne zapore ceste (elaborat za zaporo 
občinske ceste oziroma tipske sheme) ter,

 - navedbo odgovorne osebe predlagatelja za izvedbo zapore s 
kontaktnimi podatki.

STROŠKI V POSTOPKU
Vloga za delno ali popolno zaporo ceste zaradi izvajanja prire-
ditve po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – 
UPB s spremembami) znaša 44,50 EUR.

Vloga za delno ali popolno zaporo ceste zaradi izvajanja del po 
Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB s 
spremembami) znaša 29,50 EUR. 

Vloga in navodila za plačilo upravne takse sta dostopna na sple-
tni strani Občine Tržič na povezavi: https://www.trzic.si/obci-
na/vloge-in-obrazci/.
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Gradnja v Domu Petra Uzarja: do kdaj še?
ROMANA TURK, FOTO: ROMANA TURK

Stanovalci in obiskovalci Doma Petra Uzarja že več kot leto dni 
opazujemo izgradnjo podstrehe v domu. Za potrebe gradnje so 
uporabili, poleg tega pa z gradbenimi odri zasedli tudi velik del 
notranjega parka, ki je sicer namenjen sprostitvi in telesni ak-
tivnosti stanovalcev. Posebej moteči so gradbeni odri, ki so na-
meščeni neposredno ob stavbi, torej ob balkonih stanovalcev 
(balkone uporabniki tudi dodatno plačujejo.) Del parka ob enoti 
Deteljica, ob jedilnici, je zato skladišče gradbenega in odpadnega 
materiala. Tudi v notranjih prostorih je bilo veliko hrupa delovnih 
strojev, prepiha in neprestanih obhodov gradbenih delavcev. V 
domu bivajo starostniki, ki so imunološko občutljivi in potrebu-
jejo umirjeno življenjsko okolje. Zato je jasno, da tako dolgotrajna 
dela vplivajo na kakovost njihovega bivanja. Pisno vprašanje na 
to temo sem vodstvu doma zastavila že lani poleti, ponovno pa 
na jesenskem sestanku svojcev z vodstvom doma. Ker pa dela še 
vedno niso povsem zaključena, odgovorne znova sprašujem: Ko-
liko časa bodo še trajala gradbena dela v tržiškem domu? Doda-
jam pa še nekaj fotografij, ki so nastale v sredini januarja.

ZADEVA: Pojasnilo o poteku investicij v Domu Petra Uzarja
DOMEN RAKOVEC, DIREKTOR DOMA PETRA UZARJA TRŽIČ

Dom Petra Uzarja Tržič je bil pred časom uspešen na dveh jav-
nih razpisih in je s tem pridobil nepovratna sredstva za gradnjo 
dveh enot. Projektno dokumentacijo za oba projekta je pripra-
vilo podjetje GANK, na podlagi javnega naročila pa je bil kot iz-
vajalec izbran TIPO gradnje. Nadzor opravlja podjetje INGLINE.

S 1.9.2021 se je pričel izvajati t.i. projekt »Zahodna mansarda« oz 
»Začasne namestitve«. Namen projekta je zagotoviti nastanitev 
do treh mesecev osebam, ki še ne potrebujejo stalne nastanitve 
v domovih starostnikov. Prvotni rok za izvedbo je bil 31.8.2022, 
vendar so se dela podaljšala zaradi večjega števila dodatnih in 
spremenjenih del, kar kaže na pomanjkljivo projektno doku-
mentacijo. Dela na tem projektu so danes praktično zaključena 
in smo v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja. Dodaten in 

nepotreben zaplet je povezan s pridobitvijo gradbenega dovolje-
nja, saj Dom kot javni zavod še vedno nima urejenega javnega 
dostopa, kar smo med izvajanjem sicer delno uspešno rešili v so-
delovanju z Občino Tržič in enim od mejašev Doma.

Drugi projekt je izgradnja nove enote, ki je namenjena obvlado-
vanju bolnišničnih okužb in prenovi kuhinje. Rok za izvedbo je 
bil 31.12.2022, vendar so se dela zaradi pomanjkljive projektne 
dokumentacije in urejanja protipožarne zaščite pod ostrešjem 
prav tako podaljšala. Zaenkrat je v veljavi aneks, ki je dela po-
daljšal do 31.1.2023. Stanovalce in njihove svojce smo o pote-
ku del redno obveščali. Vsem se za nastale neprijetnosti, ki so 
na žalost del rekonstrukcije tako zahtevnih objektov, iskreno 
opravičujem.
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Aktivnosti Krajevnega odbora Rdečega križa Lom pod Storžičem
MIRA ČEMAŽAR, PREDSEDNICA RK LOM POD STORŽIČEM, FOTO: ARHIV MIRE ČEMAŽAR

Z veseljem smo ponovno začeli izvajati dejavnosti, ki nam omo-
gočajo druženje in pogovore. Odšli smo na izlet v Grosuplje, Viš-
njo Goro ter na Muljavo. Vedno poln avtobus pomeni, da si krajani 
tega želijo. Diplomirana medicinska sestra Nataša Kavar nam je 
predstavila temeljne postopke oživljanja z uporabo AED (defibri-
latorja) ter merila krvni pritisk in sladkor.

V Lomu imamo 90 krajanov starejših od 70 let, njihovo število pa 
se vsako leto veča. Najstarejša krajanka, Švegelj Cilka, je dopol-
nila 94 let. Več kot 90 let pa so jih dopolnili še: Godnov Ljudmila, 
Tišler Terezija, Primožič Marija, Kavčič Franc, Meglič Andrej in 
Soklič Anton. Vsakega tudi osebno obiščemo. Na žalost nas je v 
97. letu zapustila Rozman Marija, v 99. letu pa dolga leta najsta-
rejša Kralj Neža. 

KO RK Lom sodeluje s Krajevno skupnostjo, z vsemi društvi v vasi 
ter OZ RK Tržič. POŠ Lom in vrtec nas razveselita s kulturnim 
programom, Turistična kmetija pr' Hariž pripravi obaro, Pekarija 
Orehek pa sladke dobrote. 

Po svojih najboljših močeh pomagamo krajanom, ki potrebujejo 
našo pomoč.

Krajanom, donatorjem in vsem, ki nam pomagajo ter nas podpi-
rajo, se zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč.

Drugo koledovanje pri Sveti Neži
MARINA DEŽMAN, DRUŠTVO SVETA NEŽA ZA OHRANJANJE KULTURE IN RAZVOJ KRAJA , FOTO: ARHIV DRUŠTVA SVETE NEŽE

Naj blagoslovi vas vse Gospod, naj bo srečna vaša pot, naj vas mir in 
pa veselje skozi novo leto pelje. 

Koledniki so se letos na pot odpravili v soboto, 7. januarja, po 
Brezjah pri Tržiču in Popovem. Glavni namen koledovanja je zbi-
rati denar za otroke v misijonih. Tudi letos jim je uspelo nabrati 
lepo vsoto, ki je bila predana kovorskemu župniku, ta pa bo pos-
krbel, da bo denar pristal v rokah misijonov. Koledniki so v dveh 
skupinah prepevali in deklamirali pesmi. Veseli nas, da jim ljudje 
radi prisluhnejo in so veseli njihovega obiska. V imenu društva se 
jim želimo zahvaliti za njihovo pozornost in darovanje za otroke 
v misijonih. 

V domu Petra Uzarja kuhajo v 
prenovljeni Kuhinji
TINA GATEJ, DELOVNA TERAPEVTKA, FOTO: ARHIV DOMA PETRA UZARJA 
TRŽIČ

V kuhinji Doma Petra Uzarja končno spet diši. Po dolgih petih me-
secih prenove so namreč ponovno vklopili svoje štedilnike in pe-
čice. Domska kuhinja, ki je bila po več kot 40 letih nujno potrebna 
prenove, je dobila nove delovne površine, aparate in pomivalne 
stroje, izvedena je bila tudi prenova samega prostora. Urejen je 
bil prezračevalni sistem in spremenjena tudi prostorska razpo-
reditev prostora, ki bo omogočala lažje in bolj optimalno delo. S 
prenovo kuhinje so začeli že 16.avgusta 2022, zaradi nepričako-
vanih zapletov pa je obnova namesto napovedanih dveh trajala 
kar pet mesecev. V času prenove je hrano dostavljalo podjetje So-
vita iz Golnika. Nove kuhinje so se zelo razveselili tudi stanovalci, 
ki so lahko končno, prvič po vseh protikoronskih ukrepih, skupaj 
obedovali v glavni jedilnici.  
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spremljamo, poročamo

Dražgoše 2023
MIRO ROBLEK, FOTO: ARHIV MIRA ROBLEKA

Koordinacijski odbor za »Tržiški pohod v Dražgoše» je na prip-
ravljalnem sestanku sklenil, da se spremeni naziv pohoda v 
»Tinetov pohod Tržič Dražgoše«. V ta namen smo pripravili in 
pridobili vsa soglasja, ki jih potrebujemo za izvedbo pohoda. 
Določili smo program pohoda in se dogovorili za popisovalce, 
redarje, delitev malice, prevoz nazaj. Proslave v Dražgošah se 
je udeležilo veliko udeležencev iz vseh delov Slovenije in za-

mejstva, prisotnih pa je bilo tudi kar nekaj Tržičanov. Da so 
Dražgoše herojski kraj, potrjuje vsakoletno število prisotnih na 
prireditvi. Na prireditvi je bil slavnostni govornik mag. Borut 
Sajovic. Pohodniki so prišli iz 9 smeri, najdaljša je bila iz Pasje 
Ravni - Dražgoše. Program in organizacija je bila dogodku pri-
merna. V imenu koordinacijskega odbora računamo, da bomo 
pohod izvedli tudi naslednje leto.

Vredno je bilo
MELANIJA PRIMOŽIČ

Ob pomembnem dogodku izročitve športnih rekvizitov, pri-
znanj in drugih sorodnih predmetov, povezanih z bogato špor-
tno kariero zelo uspešne slovenske alpske smučarke Mateje 
Svet, Slovenskemu smučarskemu muzeju, ki domuje v prosto-
rih Tržiškega muzeja, se je potrebno spomniti začetkov zbira-
nja in prezentacije dobljenih eksponatov.

Začetki nikakor niso bili preprosti, saj je šlo tako v nacional-
nem, predvsem pa lokalnem okolju za relativno novost, zato je 
bil v Tržiškem muzeju organiziran iniciativni odbor, v katerem 
so sodelovali: Janez Dovžan, Janez Kavar, Ignac Primožič, Mar-
jan Šarabon in jaz kot takratna direktorica muzeja. To so bili 
ljudje, ki so bili na različne načine povezani s tržiško smučarijo.

Začeli smo s sistematičnim pridobivanjem predmetov, ki bi 
lahko uspešno predstavljali smučarsko zbirko, prvo znotraj že-
ljenega zimsko športnega muzeja.

Uspelo mi je pridobiti celotno do takrat zbrano zbirko iz hotela 
Špik v Gozd Martuljku, delo očeta slovenske smučarije Sveto-
zarja Gučka in njegovega sina Aleša. Ta zbirka je bila preseljena 
na Bloke, kjer je gospod Govc želel ustanoviti Smučarski muzej 
Slovenije, pa se je zaradi nesoglasja s sosedi moral odpovedati 
temu projektu.

Gospod Govc mi je pisal pismo in ponudil zbirko, vendar z zah-
tevo, da jo takoj odpeljem, ker jo bo v nasprotnem primeru 
peljal na odpad. Ker nismo imeli lastnega prevoza, sem najela 
tovornjak in plačala prevoz iz lastnega žepa, ker mi je gospod 
Govc določil točen rok, do kdaj me zbirka čaka.

Zbirka je bila uspešno prepeljana v Tržiški muzej, obenem pa je 
bila obogatena še s številnimi primerki smuči, smučarske opre-
me, priznanj in drugih predmetov, skupaj je tako obsegala več 
kot 1100 eksponatov.

Zbirka je bila 13. aprila 2007 predstavljena kot stalna muzejska 
razstava v tedanjem Gašperjevem kotičku Tržiškega muzeja v 
Zgornji kajži. Takrat sem s strani Svetozarja Gučka, pomemb-
nega publicista, ki je pisal o smučanju in njegovi zgodovini, 
prejela zame dragoceno zahvalno pismo, da sem rešila zbirko 
pred propadom.

Zbirko je otvoril takratni visoki predstavnik Ministrstva za kul-
turo dr. Damjan Prelovšek. 

Kmalu se je izkazalo, da glede na obsežno gradivo, ki se je z 
leti še bogatilo, prostori muzeja ne bodo primerni. Začelo se je 
z iskanjem lokacij smučarskega muzeja oziroma muzeja zim-
skih športov. Pri tej nalogi sta najbolj plodno sodelovala člana 
Iniciativnega odbora Janez Dovžan in Ignac Primožič. Ponujeni 
sta nam bili dve lokaciji, a v vodstvu lokalne samouprave ni bilo 
posluha za tovrstne pobude. Zbirka je bila potem zaradi dogod-
kov v muzeju (požar) varno deponirana v depojskem prostoru 
Paviljona NOB.

V slabih petnajstih letih je stvar dozorela v za Tržič pomembno 
zgodbo, ki jo velja izkoristiti v smislu povrnitve izgubljene 
krajevne identitete, pa tudi če gre le za muzejsko predstavitev 
smučarije, kot nadomestilo za tradicijo, od katere smo se v Tr-
žiču odmaknili. 
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Janez Slapar Temšak – VSESTRANSKI LJUDSKI UMETNIK iz Loma 
nad Tržičem
JOŽICA KODER, FOTO: DRUŽINSKI ARHIV JANEZA SLAPARJA TEMŠAKA

Ni lepše vasice, kot je moj Lom,
v vasi stoji rodni moj dom.

Okoli vasice so planine, gore,
gozdovi in polja vasico krase.

Na sredi vasice pa cerkev stoji,
v njej sveta Katarina nam pamet deli.

V vasi prebivajo veseli ljudje,
za delovne dneve, za praznik žive.

Sovaščani in vsi, ki ga poznamo, mu pravimo Temšakov Janez. Ni 
le pesnik, napisal jih je že več kot tisoč, piše jih že od leta 1951, je 
tudi kronist vasi Lom, avtor številnih zgodb, ki jih imenuje črtice. 
Je velik ljubitelj knjig, zbiratelj različnih zanimivosti iz prete-
klosti: časopisov, podobic, razglednic, znamk, starih fotografij, 
ustvarja pa tudi panjske končnice. Skratka vsestranski ljudski 
umetnik, poln modrosti. V tem zapisu predstavljamo le drobce 
njegovega dolgoletnega ustvarjanja. 

Rodil se je na kresni dan, 24. junija 1937, kot drugi od šestih otrok. 
Rojen je bil doma, kjer so se stoletja rojevali otroci Temšakovega 
rodu.

Osnovno šolo je obiskoval v Lomu, v nižjo gimnazijo je hodil v Tr-
žič. Kot dijak je bil izredno željan knjig in znanja. A se je zanj pot 
šolanja prehitro končala. Po smrti starega očeta je ostal doma na 
kmetiji. Stari oče mu je dal tisto popotnico, da je ostal na zemlji, 
jo obdeloval in negoval. Očeta je izgubil v partizanih, padel je leta 
1944 v Trnovskem gozdu na Primorskem. 

Prvi, ki je opazil njegov talent, je bil tržiški župnik Jože Gregorič.

 »Fant, ti boš pa še pisal,« mu je rekel, ko je bilo Janezu 15 let.

Leta 196o se je zaposlil v Bombažni predilnici in tkalnici Tržič. 
Poleg dela in skrbi za družino je Janez Slapar našel čas za ustvar-
janje, za kulturo.

Z veseljem in uspešno je več kot dvajset let ustvarjal v domačem 
kulturnem društvu. Pisal je scenarije za kulturne prireditve, re-
žiral, recitiral, igral.

Ob slovenskem kulturnem prazniku leta 2004 so pod naslovom 
Beseda je luč izšle Izbrane pesmi Janeza Slaparja Temšaka. Iz-
brane so iz štirinajstih zvezkov. Vdane Bogu, zahvaljujejo se mu 
za rojstvo in rast. Za življenje in delo. Za praznik in delovni dan. 
Opazujejo naravo, se pogovarjajo z njo. Pozorne so na njen obraz 
v vseh štirih letnih časih. Izpovedujejo ljubezen. Povezane so s 
preteklimi rodovi. Razmišljajo o življenju in minljivosti. Iz doma-
če hiše se ozirajo na cerkev sv. Katarine v Lomu.

Med verskimi, v katerih 
izpoveduje spoštovanje 
in ljubezen do Boga, je 
največ božičnih in veliko-
nočnih. Med zelo lepimi je 
pesem Zahvalna nedelja, 
zanjo je prof. ddr. Marija 
Stanonik zapisala, da bi 
bilo dobro, če bi jo slišali 
vsi verniki po slovenskih 
cerkvah. Spomni nas, za 
kaj vse se imamo Bogu 
zahvaliti. Med drugim za 
«naše roke«, »za misli, 
načrte, ki v nas si jih dal, 
hvala za sonce, za veter, 
oblake, hvala Ti za vse 
zdrave korake …«

Slaparjeve pesmi sem na-
mreč poslala v branje pi-
sateljici prof. Berti Golob 
in znanstvenici prof. ddr. Mariji Stanonik. Berta Golob je v svo-
jem prispevku S Slapom pesmi v srcu med drugim poudarila, da 
je Janez Slapar svojim pesmim vdihnil poseben vonj in barvo, da se z 
njimi zapisuje med ljudske ustvarjalce, da z njimi ustvarja praznično 
pesniško govorico. V njih opisuje, razmišlja in moli in v menjavah 
življenjskih dogodkov uravnava osebni kompas v izkušenjsko smer 
izročila, tako sinajskega kot domačega lomskega. Nagnjenost k pe-
snjenju mu je dana kot Božji navdih. S Slapom pesmi v srcu s svojimi 
pesmimi in s knjigo Beseda je luč, je Janez Slapar ime za zakladnico 
naše ljudske ustvarjalnosti. 

Akademikinja prof. ddr. Marija Stanonik je za knjigo Slaparjevih 
pesmi napisala znanstveno oceno z naslovom Janez Slapar – pe-
snik harmonij. Posebej se je ustavila pri pesmih, namenjenih roj-
stni vasi, pravi, da so kot čista studenčnica, da so nastale iz življenjske 
harmonije. Podobne so starodavnim psalmom, preverjene na staro-
davnem pesniškem modelu: slavljenje Boga, zahvaljevanje za bit, ob-
čudovanje narave. Spoštuje in ljubi svoj prostor, kamor ga je postavil 
Stvarnik. Doma ima ves svet, še več, neskončnost, ker ima Boga. V nje-
govih pesmih ni nič pohlepnosti, le sreča. Mir. Harmonija v Bogu. 

Gotovo bo prihodnost najbolj hvaležna za Slaparjeve pesmi, name-
njene Lomu in domači hiši. Pesem Stari časi je polna narodopisnih 
spominov, Kmečka hiša je pravcati etnološki opis z narečnim bese-
diščem, prava narečna pesem pa je Moja noša. Njegove pesmi so kot 
kruh iz domače peči. Nikoli se ga ne preobješ. 

Janez Slapar bere zahvalno pesem Sposiba v zahvalo ruskim umetnikom, ki 
so pozlatili oltarje v lomski cerkvi.Jaslice v Temšakovi kapeli.
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Uspehi in novi cilji FS Karavanke
SAŠA MEGLIČ, FOTO: ARHIV KD FS KARAVANKE

Leto 2022 je bilo za Folklorno skupino Karavanke naporno, a 
hkrati zelo uspešno. Po daljšem obdobju epidemije smo delo-
vanje društva speljali nazaj na začrtane tire in izvedli številne 
nastope in projekte. Med slednjimi gre omeniti izdajo izobra-
ževalne zgoščenke o ženskih in dekliških pokrivalih v folklornih 
skupinah, ponatis družabne igre Etno skrinca, modno revijo, dva 
koncerta in koledovanje. Še posebej ponosni smo na kar dve zlati 
priznanji, ki sta si ju z uvrstitvijo na državno srečanje prislužili 
Mladinska folklorna skupina in Pevci ljudskih pesmi.

Folklorna skupina Karavanke je decembra lani za omenjene do-
sežke in izpeljane projekte prejela srebrno Kurnikovo plaketo, 
kar še dodatno potrjuje kakovostno delo in predstavlja motivacijo 
za v prihodnje. Vse lovorike so sadovi truda vsakega posamezni-
ka, dela s srcem in ljubezni do izročila.

Tudi za letošnje leto imamo že kar nekaj načrtov. Z letošnjim šol-
skim letom smo ustanovili predšolsko skupino, ki že pridno vadi 
in se seznanja z otroškim ljudskim izročilom. Vse skupine so pri-
čele s pripravami na območna srečanja, z eno od folklornih sku-
pin potekajo dogovori za odkup kostumov, saj je obnova in nakup 
le-teh nujno potrebna, v načrtu imamo gostovanje v tujini, ne 
smemo pa pozabiti tudi na letni koncert, na katerem vsako leto 
obiskovalcem pripravimo kaj novega. 

Idej in načrtov je še veliko, volje pa nam tudi ne manjka, saj nam 
zadovoljstvo in pozitivni odzivi obiskovalcev naših prireditev 
vsakokrat vlijejo novih moči in dodatnega zagona.

Stari časi

Sanje, dajte, prihitite                       Gledal stare bi podobce,
in me v otroka spremenite;                  zavite so ble v robce,
naj se vrne daljni čas,                      take, s špicami obšite
ko sem bil otrok še jaz.                     pa skrbno v papir zavite.

Da bi letal okrog stare hiše,                  Spomini vi, predragi,
se v bezgu gugal vedno više,                 vedno bolj ste meni blagi,
se na podstrešni gor igral                    kolko tga j minilo že,
in s kolovratom drdral.                       a v spominu je še vse.

Iz skrinje zlagal knjige stare,
brskal, gledal stare šare,
fogovž, možnar, stare skrinje,
ki hranijo še zdaj spomine.

Pravo bogastvo so tudi njegova prozna dela. Med njimi so spomi-
ni na stare Lomljane. Takole piše:

Prav vesel sem, da so zdaj, ko imam svinčnik v roki, prišli v moj 
spomin vasovat stari ljudje iz Loma. Bili so zame nekaj poseb-
nega, po osebi, govoru in značaju. V meni so danes bolj živi kot 
tedaj, ko sem jih kot majhen fantiček poznal in poslušal ali pa 
sem si zapomnil pripovedi o njih. Kako živo stojijo pred menoj 
njih podobe, kako prijetno zveni njih svojska govorica. Vsako-
gar vidim v svojem, samo zanj značilnem okolju. Cenim njihovo 
skromno življenje, a polno iskrivosti, lepote, ki ti pogreje srce.

Hribovski ljudje so bili tudi nekdaj zdravi in močni. Svojo grčavost 
in trdnost v duši in telesu je gotovo pripisovati temu, da so vedno 
trdo delali in se močno pa preprosto hranili. Jedli so preproste 
domače jedi. Koruzne, ajdove ali ječmenove žgance, mleko, sir, 
puter, večji del ržen kruh, meso pa tudi, precej od divjačine, jar-

cev in koz. Dosegli 
so visoko starost.

Slavospev vasi 
Lom, Lomljanom, 
njihovemu delu in 
življenju pa šegam 
in navadam prina-
ša njegova knjiga, 
ki je izšla pred pe-
timi leti za njegov 
osemdeseti rojstni 
dan: Takole je bilo 
včasih u Vom. Za 
izdajo sta poskr-
bela Knjižnica dr. 
Toneta Pretnar-
ja in Tržiški mu-
zej. Knjiga pome-
ni neprecenljivo 
bogato nesnovno 
kulturno dediščino 
vasi Lom, rojstne-
ga kraja vsestran-
skega umetnika Janeza Slaparja Temšaka.

»Napajam se iz lepote vere, narave, preprostega kmečkega dela 
in ljudi. Želja po ustvarjanju je rasla v meni že od zgodnjih fanto-
vskih let. Zdaj stopam po hribu navzdol. V vsem življenju sem se 
trudil po svojih močeh biti dober. Vedno sem bil vesel življenja, 
trdna vera mi je dajala moč in upanje.«

Želeli bi si, da bi v knjižni obliki prostor dobilo še kaj pesmi in ro-
kopisov njegove obširne kronike, ki so zaenkrat shranjeni v leseni 
omari vrh stopnic.

Z vnukom Mihom pri jaslicah v domači hiši.
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Amadeja Keršič: »Že od nekdaj sem uporabljala umetnost kot neke 
vrste terapijo.«
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV AMADEJE KERŠIČ

Z deli se je začela spogledovati že v vrtcu, čisto zares pa proti 
koncu 2. triade osnovne šole. Sprva je začela risati živali in zmaje 
in to je še do danes njen najljubši motiv. Če pa jo vprašam, kdaj so 
nastale prve umetnine, ki bi jih tudi sama tako poimenovala, pa 
odgovori, da je bilo to leta 2016, torej okoli 7. razreda. Pogovar-
jali smo se z Amadejo Keršič iz Loma pod Storžičem.

Za kakšne vrste del gre? Katera področja umetnosti so ti 
blizu?
Najraje se ukvarjam z ilustracijo z vsemi možnimi mediji, od 
akvarelov, temper, barvic, svinčnikov in pastelov do digital-
nih del. Še danes se poglabljam v nove umetniške tehnike, s 
katerim lahko raziskujem svet umetnosti. Seveda tudi sli-
kam, najpogosteje z akrili in občasno z oljnimi barvami. Rada 
raziskujem svet animacije, poleg tega pa se v prostem času 
ukvarjam s produkcijo kratkih filmov (večinoma s predpro-
dukcijo), z izdelovanjem nakita, srečujem pa se tudi s kakšni-
mi bolj posebnimi projekti, kot je poslikava pohištva.

Od kod inspiracija za ustvarjanje in kateri mojstri te nav-
dihujejo?
Največ inspiracije dobim iz sebe, torej iz mojega notranjega 
počutja. Že od nekdaj sem doživljala umetnost kot neke vrste 
terapijo in čez čas sem dojela, da so mi najbolj uspela dela, ki 
so prišla iz srca. Seveda pa se zgledujem tudi po drugih ume-
tnikih, slovenskih in svetovno znanih, kot npr. France Mihe-
lič, Safet Zec, Roger Ballen, Mark Laver... Najbolj blizu so mi 
secesijski slikarji, kot sta Gustav Klimt in Alphonse Mucha. 
Egon Schiele, El Greco, Caravaggio, Dürer tudi niso tako sla-
bi, haha. Poleg tega pa veliko inspiracije črpam iz narave in 
živalskega sveta. Pred kratkim sem se udeležila pogovora z 
Matijam Fickom, ki je povedal, da veliko svojih motivov črpa 
iz otroštva in domačega kraja. Tudi jaz sem opazila, da je ve-
liko mojih motivik povzetih iz moje domače vasice, Loma pod 
Storžičem. 

Lansko leto si zaključila zadnji letnik umetniške gimnazi-
je na Srednji šoli za 
oblikovanje in foto-
grafijo, kako naprej?
Študij nadaljujem na 
Akademiji za likov-
no umetnost in obli-
kovanje v Ljubljani, 
smer slikarstvo. Ori-
ginalni plan je bila 
ilustracija, vendar 
mi to ni bilo usoje-
no. Ampak to me ni 
ustavilo, saj bom na 
slikarstvu pridobila 
dobre temelje, ki jih 
bom lahko uporabila 
v svojih ilustracijah 
v naslednjih letih. 
Nikoli ne veš, kaj te 
čaka na naslednjem 

ovinku. Planiram nadaljevati svoja študijska leta do magiste-
rija, iz česa pa še ne vem. Seveda pa se umetnik nikoli ne neha 
učiti.

Za teboj je tudi kar nekaj uspešnih in odmevnih razstav. 
Med drugim smo tvoja dela občudovali tudi v Galeriji Atrij. 
Kdaj pa si se odločila, da se začneš aktivno predstavljati jav-
nosti, kaj so bili prvi koraki?
Nikoli se nisem zares odločila, kdaj bom začela. V drugem 
letniku srednje šole, ko sem bivala v Dijaškem domu Ivana 
Cankarja, mi je moja vzgojiteljica predlagala, da bi naredila 
samostojno razstavo, na kateri bi predstavila dela iz mojih 
skicirk. Seveda nisem odklonila te priložnosti in takrat so se 
mi prvič odprla vrata v nov svet, ki ga še dolgo nimam name-
na zapustiti. Moja prva razstava mi bo zmeraj ostala v spomi-
nu kot začetek nečesa lepega.

Kateri odmevnejši projekti pa so že za teboj?
Kot sem že prej omenila, moja prva samostojna razstava z 
naslovom „Mami, prosm ne bit‘ jezna“ novembra 2019, moja 
druga in najljubša samostojna razstava do sedaj „Skozi kur-
je oko“ maja 2021, skupna razstava z Žanom Zupanom „Oči 
na peclju“ v Galeriji Atrij januarja 2022 in moja zadnja onli-
ne razstava „Kako je biti klovn“ v sklopu „Unfamiliar Area 
(Neznano področje)“ od Galerije Alkatraz decembra 2022. 
Seveda sem medtem sodelovala na več skupinskih razstavah 
v Dijaškem domu Ivana Cankarja, na hodnikih Križank, v NU-
K-u, v Mestni knjižnici Ljubljana. Poleg razstav sem ilustri-
rala zbirko pesmic Zvončice, avtorice Špele Šuštar, za seboj 
pa imam že par kratkih mladinskih filmov, ki sem jih delala 
skupaj s prijatelji v KUD Pozitiv. 

Kje bomo v prihodnosti še lahko občudovali tvoja dela?
Trenutno je najbolj aktualna semestrska razstava na ALUO-
-ju, haha. Na žalost pa ne morem povedati kaj več, saj dobiti 
razstavo v prvem letniku akademije ni tako lahka stvar. To 
pa še ne pomeni, da sama nimam planiranih večjih projek-
tov v bližnji prihodnosti. Sicer je res, da se zaradi zahtevnega 
urnika na akademiji ne morem osredotočati nanje toliko, kot 
bi si želela, vendar me to ne ustavlja. Seveda pa upam, da se 
bom svojem domačem kraju lahko še večkrat in tudi še bolje 
predstavila v prihodnosti …
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Novi album Jošta Tadvana Urbanca – Joe Joe – LOTUSOV CVET
JELENA DOLENC, FOTO: DAVID BOLE.

Jošt Tadvan Urbanc z umetniškim imenom 
Joe Joe živi in ustvarja v Tržiču. Je voka-
list in pisec besedil, ki snov za svoje pe-
smi jemlje iz vsakdana. Z rapom se ukvar-
ja že 15 let. Je predsednik in ustanovitelj 
društva FANKADELIK ENT. in član kolek-
tiva T.M.S. Crew (The Masta Skillz Crew), 
s katerim so leta 2013 pri založbi Dallas 
Records izdali prvenec Kdo miži. Leta 2014 
sta z draveljskim reperjem I.Vanishem v 
samozaložbi izdala album Miselni teater, 
leta 2017 pa je Joe izdal svoj prvi solo al-
bum z naslovom Joe! 1,2,3 Raps. Leta 2020 
so z gorenjsko zasedbo T.M.S. Crew pri 
Dallas Records izdali drugi album Kar se-
ješ, to žanješ. V letošnjem letu bo predsta-
vil drugi solo album LOTUSOV CVET, ki ga 
napoveduje s singlom Po poteh spomina. 
Za omenjeni singl je bil posnet videos-
pot, ki je izšel 2.12.2022. V sodelovanju s 
Tarpetom (Fankadelik ent.) skozi singl 
prehajata od centra Tržiča do, Križ in Bi-

strice; v bistvu publiko vodita skozi svo-
je odraščanje. Ne glede na vsa prijetna in 
neprijetna doživetja se vedno vračata k 
pozitivni strani življenja. Sporočilo singla 
zaznamo skozi refren »...furi dalje, verjem 
vase, furi dalje, sam furi dalje, vse da se, 
furi dalje...«. Za video produkcijo je v celoti 
zaslužen Jošt Belhar (Gorgo multimedij-
ske storitve). 

O napovedi izida albuma Lotusov cvet Jošt 
pove: »Album Lotusov cvet, s podnaslo-
vom, IZ BLATA je v bistvu glasbeni hip hop 
mozaik moje iskrenosti do samega sebe. 
''Pucanje'' čaker in vzorcev preko glas-
be. V liričnem masakru na terapevtskem 
stolčku sedi Jošt, medtem ko ga psiholog 
Joe razbremeni preteklosti in mu da moč 
za sedanjost, v kateri se dvigne iz blata 
minulega časa, v mogočni cvet prihodno-
sti. Klasični rap z udarnimi beati in refre-
ni je v bistvu prvi del večjega projekta. Za 

Daša Grum
VESNA TIŠLER SUŠNIK, FOTO: ARHIV DAŠE GRUM

Daša Grum, mlada ustvarjalka, kreativ-
na študentka kiparstva, avtorica otroških 
risbic, kiparskih umetnin, ilustratorka 
slikanic za otroke, slaščičarska mojstrica, 
doma iz Podljubelja, je lansko leto konec 
decembra prejela nagrado UL aluo za iz-
jemne dosežke pri kiparstvu IV. Zelo rada 
riše z akrilnimi barvami in nikoli ji ne 
zmanjka idej. Ob izboru teme nas vedno 
znova pozitivno preseneča. Je čudovita 
risarka, ki se rada poigrava z barvami in 
oblikami. Pred našimi očmi oživijo polž-
ki, sovice, zajčki, metuljčki, hobotnice in 
morski konjički. Loti se tudi ustvarjanja z 
glino. Marsikatero otroško sobico krasi-

jo njene personalizirane slike s pasteli z 
otrokovo začetnico. Navdih najde v naravi, 
v gozdu, ob prijateljih, ob družini in se-
strici. Kako spretna je z risanjem na platnu 
z akrilnimi barvami, na papirju s pastelom 
in akvarelom, ste lahko opazili lani poleti 
na njeni razstavi, skupaj s prijateljico Ano 
Leban Januš. 

Draga Daša, naj ti nikoli ne zmanjka novih 
in norih idej za ustvarjanje in prosim te, 
nadaljuj s tem tvojim navihanim in zrelim 
izražanjem ter interpretiranjem čudovitih 
izbranih tematik iz pravljičnega in resnič-
nega življenja, zato le ujemi svojo srečo!

Kiparska skulptura Aqua Viva
JELENA DOLENC, FOTO: JOŠT BELHAR

Avtor kamnite skulpture je Kamničan 
Drago Vit Rozman. Izobraževal se je na 
ALU v Ljubljani, kjer je leta 1991 diplomi-
ral. Avtor skozi obdobja svojega ustvarja-
nja uporablja različne tehnike in materia-
le. Od lesa, ki ga je najpogosteje uporabljal 
v devetdesetih letih, je v kasnejših obdob-
jih svojega ustvarjanja prešel na kamen. 
Prav iz tega hladnega in trdega materi-
ala je Rozman oblikoval kiparsko struk-
turo Aqua viva. Leta 2001 je bilo v Tržiču 
organizirano srečanje Forma viva v ka-
mnu, kjer je kamnita skulptura nastala. 
Umeščena je na zelenico pred stolpnico. 
Ostrino kamna je omilil s strukturnimi 

elementi, kot so zaobljenost, mehkost li-
nij, krožnost in osrediščenost. Kompozi-
cijo tvori obsekan kvadratasti podstavek s 
tremi kroglami različnih dimenzij, ki imajo 
simbolen pomen (zemlja, sonce, vesolje, 
duša). Okrog krogel se širijo resonančni 
krogi, kakršni natajajo na vodni gladini ob 
stiku kapljic. Avtor je svoje delo povezal z 
naravo. Ob deževnem vremenu se na povr-
šini podstavka nabira voda, tako so krogle 
oblite in umite, hkrati pa voda kot naravni 
element dopolnjuje kamen in mu zmanjšu-
je monumentalno vrednost. 
Vir: Kronika 2020, letnik 68, številka 3 – Iz 
zgodovine Tržiča, Forma viva v Tržiču, 2001.

njim imam namen izdati tudi album Lo-
tusov cvet II (RAST), ki je tudi že skoraj v 
celoti končan. Na producentskem stolčku 
je zadnja tri leta z mano trpel moj dobri 
prijatelj Timotej Koren, ki je zaslužen za 
vse mikse in aranžmaje, medtem ko mi je 
masteringe delal obalni mojster Benjamin 
Shock. Album bo predvidoma izšel febru-
arja ali marca letos.«

Na sliki so sledovi vandalizma iz meseca 
novembra 2022.
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Leyli družina
IRIS ZAVELCINA, FOTO: ANJA BURGAR

Za nami sta uspešno izvedena Leyli večera: plesno predstavo 
Evridika smo zaradi razprodane premiere ponovili ter jo pope-
strili še s tradicionalno Leyli haflo – mini plesno produkcijo. 
Oba projekta sta bila tako med občinstvom kot v medijih odlično 
sprejeta in tudi članice smo zelo zadovoljne z izvedbo. Najpo-
membnejše pri tovrstnih dogodkih pa je, da nas še bolj povežejo. 
Kot je izpostavila naša dolgoletna članica, smo plesalke ena ve-
lika Leyli družina. Vsaka prispeva in pomaga kot najbolj lahko: 
s pomočjo pri ličenju in oblikovanju frizur, s pozitivno energijo, 
motiviranjem, pripravo slastnih prigrizkov, z vestnostjo, na-
tančnostjo in odličnim znanjem gibov in koreografij itd. Projek-
te pripravljamo z vsemi skupinami v društvu in tako s plesom 
povezujemo različne generacije. Nekaj prelepega je, ko na odru 
skupaj zaplešeta mama in hči, zato stremimo k temu, da bo teh 
prizorov v letu 2023 še več. Leto 2023 ima za nas poseben pomen, 

saj bo naše društvo praznovalo 15 let. V ta namen za jesenski čas 
načrtujemo dva večja projekta: plesni večer »15 let Leyli – Nos-
talgija« in razstavo »Leyli plesni kostumi skozi čas«. V projektih 
bo imela priložnost sodelovati vsa širša Leyli družina – torej ne 
samo zdajšnji in na novo pridruženi člani, ampak tudi vsi nekda-
nji člani KUD Leyli. Dobrodošel je vsak, ki želi še enkrat stopiti na 
oder, pomagati v zaodrju ali pa le prispevati katerega od svojih 
kustumov za našo razstavo. 

Še vedno vadimo na Balosu 4 in še vedno nas lahko spremljate 
na FB profilu KUD Leyli, IG leyli_slovenia ali stopite v kontakt z 
nami, tako da nas pokličete (040865362) ali nam pišete na leyli.
orient@gmail.com. 

Naj se praznično leto začne. Vse najboljše, Leyli!

Gašper Komac – ABSOLUTNI ZMAGOVALEC 16. Tradicionalnega 
tekmovanja harmonikarjev za nagrado Avsenik 2023
MAJA TEKAVEC, FOTO: SANDRA KOMAC

Leto 2023 se je za 17-letnega Gašperja Komaca iz Križev začelo 
več kot odlično. Še ne dolgo nazaj smo mu zaploskali za osvojeno 
1. mesto v svoji kategoriji na svetovnem prvenstvu v igranju na 
diatonično harmoniko, ta konec tedna pa je ponovno blestel. V 
Begunjah na Gorenjskem je potekalo 16. Tradicionalno tekmo-
vanje harmonikarjev za nagrado Avsenik 2023, ki je mednaro-
dnega značaja, za naslov pa se je potegovalo 120 prijavljenih: v 
igranju na  diatonično harmoniko je tekmovalo 98 harmonikar-
jev, na klavirsko pa 22. Zaigrali so dve tekmovalni skladbi: eno 
Avsenikovo po lastni izbiri in eno obvezno. Gašper je na diato-
nično harmoniko zaigral obvezno skladbo S polko v svet, skladba 
po izbiri pa je nosila naslov V Švicarskih Alpah. Ob tem naj dodam, 
da je ravno za obvezno skladbo prejel posebno nagrado ZALOŽBE 
AVSENIK za najboljšo izvedbo po izboru žirije v sestavi: Slavko 
Avsenik ml. (predsednik), Igor Podpečan in Lorenz Pichler.

Tekmovanje za 16. nagrado Avsenik se je končalo v večernih urah 
z razglasitvijo najboljših harmonikarjev. Prvič je Gašper Komac 
na oder stopil po nagrado za osvojeno 1. mesto med vsemi sode-
lujočimi v igranju na diatonično harmoniko. Nato je prejel zgoraj 
omenjeno nagrado za obvezno skladbo in se na koncu razveselil 
še naziva ABSOLUTNI ZMAGOVALEC 16. Tradicionalnega tekmo-
vanja harmonikarjev Avsenik 2023 za osvojenih 99,33 točk.

Gašper Komac sicer deluje pod mentorstvom akademskega pro-
fesorja glasbe Matjaža Kokalja iz Ovsiš pri Podnartu, prav tako 
nekdanjega svetovnega prvaka v igranju na diatonično harmo-
niko.

Iskrene čestitke!
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Vse teče, literarni prvenec Brede Miščevič
TANJA AHAČIČ, FOTO: JARO MIŠČEVIČ

Vsaka stvar je za nekaj dobra, pravi slovenski pregovor. In pri 
Bredi se je to tudi zgodilo. Ob okrevanju po težki bolezni je za-
čela literarno ustvarjati. Nastajale so kratke osebno-izpovedne 
zgodbe. Dovolj za pravo knjigo. Zgodbe je razporedila v vsebinske 
sklope, ki si sledijo po časovnem zaporedju. Mož Jaro je pripo-
vedi oz. izpovedi obogatil z umetniškimi fotografijami in nastala 
je knjiga. Barbara Korun, slovenska pesnica, pisateljica in ese-
jistka, je v spremni besedi ocenila: »Vse teče je knjiga, ki si prav 
gotovo zasluži, da jo vzamete v roke, in se prepustite njenemu 
toku.« V Partiji taroka opisuje odnos s starejšim bratom, ki mu 
je mlajša sestra kot podrepna muha, a je vseeno njen varuh, njen 
idol. Slamnati klobuček pa je iskrena avtoričina pripoved o njeni 
mami. Prvi sklop so spomini na najboljšo prijateljico, gimnazij-
ska leta, poletne počitnice, prvi dotiki humorno napisani s tra-
gičnim koncem. V drugem sklopu je pripovedovalec moški. Zani-
mivo, iskrivo o temi, pri kateri malo zardimo in povesimo pogled.

Levji delež v knjigi pa je namenjen Bredinemu dedu Antonu Je-
lencu, Opiju. Starejši Tržičani se še spominjajo stasitega moža v 
irhastih hlačah, športnika, podjetnika, inovatorja in svetovljana. 
Breda nam najprej predstavi Opijevo zunanjost in skupne zajtrke 
na domačem dvorišču, konča pa z večerjo, ko ni slutila, da mu je 
skuhala zadnjo.

Upanje
VESNA TIŠLER SUŠNIK

Bo leto boljše ali slabše?

Na tebi je! Naredi ga slajše,

za rodove mlajše!

Vsako uro se spomnim naté,

ko ptički zapojo,

čiv-čiv ali kar tako.

Naj tople misli in lepe željé,

k tebi poleté.

Bodi pogumen, pogumna

in nasmehni se,

saj ni tako hudo.

Vedi, da bolje bo!

Zahvala
 KAROLINA GABERC IN SVIT

Pravijo, da v težkih trenutkih spoznaš ljudi z velikim srcem ... 
V trenutkih, ko si nisem znala predstavljati, kako bova s sinč-
kom (po njegovi zahtevni operaciji noge) prišla do stanovanja 
v 4. nadstropju, sva prejela nepričakovano darilo. Hvala Mitju 
Šveglju (Grašca) za donacijo, za velikodušno darilo v obliki pri-
pomočka za premikanje po stopnicah (na sliki). Brez vaše po-
moči sinu ne bi mogla omogočiti tako pomembne zgodnje re-
habilitacije in toliko druženja s sovrstniki. Hvala vam od srca!

br
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Avtorica je zbrala in uredila njegova pisma, ki jih je pisal ženi 
med prvo svetovno vojno. Pisma so datirana, pravi dokumenti o 
boju za preživetje, o razmerah v jarkih, zaporu, barakah za ujet-
nike. Objavljen je tudi Antonov življenjepis, napisan na pisalnem 
stroju, ki danes krasi Bredino dnevno sobo. Ta del knjige je dra-
gocen, avtentičen, domoznanski prispevek k ohranjanju spomina 
na nekdanje življenje v Tržiču.
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Predstavitev članic in članov občinskega sveta Občine Tržič 
za mandatno obdobje 2022 – 2026
ZBRALA: MATEJA NOSAN, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

Občinski svet Občine Tržič združuje 24 svetnikov, ki pripadajo sedmim listam oziroma strankam. Predstavljamo vam svetnike, ki so 
jim volivci na zadnjih volitvah izkazali največ zaupanja in v občinskem svetu zastopajo občane Tržiča.

Metka Gaberc
TRŽIČ ZMORE VEČ

Drago Zalar
TRŽIČ ZMORE VEČ

Tomaž Meglič
TRŽIČ ZMORE VEČ

Irena Mrak
TRŽIČ ZMORE VEČ

Dušan Bodlaj
GIBANJE SVOBODA

Nika Podakar
GIBANJE SVOBODA

Nejc Perko
GIBANJE SVOBODA

Marko Mirt
TRŽIČ ZMORE VEČ

Teja Nemec
TRŽIČ ZMORE VEČ

Borut Sajovic
GIBANJE SVOBODA

Eva Truden
GIBANJE SVOBODA

Margareta Ahačič
TRŽIČ ZMORE VEČ
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Rebeka Peharc
GIBANJE SVOBODA

Andraž Žitnik
GIBANJE SVOBODA

Jaka Jankovec
SDS

Mateja Hafner Malovrh
SDS

Anže Perčič
SDS

Tamara Fiksl
SDS

Drago Zadnikar
SD

Ljiljana Kosmač
SD

Miroslav Dežman
NSI

David Ahačič
NSI

Mladen Novković
EKIPA MLADENA NOVKOVIĆA ZA 
RAZVOJ TRŽIČA

Samo Dolhar
LISTA SAMOTA DOLHARJA KO ZA 
OBLJUBAMI STOJI IME

Okvirni terminski plan sej za leto 2023: 3. redna seja, 2. marec; 4. redna seja, 13. april; 5. redna seja, 18. maj; 

6. redna seja, 22. junij; 7. redna seja, 21. september;  8. redna seja, 19. oktober in 9. redna seja, 23. november 2023. 
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DOBRODOŠLI PRI NAS

Minna Maria Zupan: »Vse je bilo tako naravno.«
MAJA TEKAVEC, FOTO: OSEBNI ARHIV MINNE MARIE ZUPAN

»Živjo, sem Minna in prosim, da se tikava. 
Pri nas na Finskem tako nekoga sprejme-
mo.« »Velja, z velikim veseljem«, sem od-
govorila. Takoj sem začutila, da bo to en 
krasen večer, poln simpatične energije in 
sproščenosti, ki jo v polni meri premo-
re tudi Minna Zupan, s polnim imenom 
Minna Maria Zupan s Finske. Zgodba s 
Tržičem in zdajšnjim možem, Marjanom 
Zupanom, se je začela pred dobrimi dvaj-
setimi leti.  

Kako te je pot ponesla v Tržič?
Leta 2000 sva se z Marjanom spoznala na 
srečanju mladih v Taizéju v Franciji. Bila 
sva v isti skupini in moram priznati, da ni 
bila ljubezen na prvi pogled, je pa nekaj 
bilo, kar me je vleklo k ohranjanju stikov. 
Po tem mladinskem srečanju sva si začela 
dopisovati preko družabnih omrežij, naj-
bolj aktualen je bil Messenger. Dobro se 
spomnim, kako sem v šoli morala rezervi-
rati računalnik, da sva si lahko dopisovala 
in da mi ga slučajno ni kdo prej zasedel. 
Naslednje srečanje se je potem zgodi-
lo istega leta v Barceloni, kjer sva skupaj 
preživela novo leto. Zgodba se je razvijala, 
počitnice sva preživljala malo tukaj v Tr-
žiču, malo pri meni na Finskem, v kraju 
Nilsiä, ki se nahaja v bližini večjega mesta 
Kuopia, saj sem bila še študentka in sem 
morala zaključiti študij. Glede moje selitve 
v Tržič bi lahko dejala, da je bilo vse skupaj 
zelo naravno. Težko govorim o kakršnikoli 
odločitvi, niti ne vem, kako bi temu rekla. 
Ja, naravno se mi zdi povsem prava beseda 
…

V šolskem letu 2002/2003 sem nato obi-
skovala celoletni tečaj slovenščine za tuj-
ce, da sem lahko upravičila in s tem na-
redila izbirni predmet na moji oblikovni 
šoli, ki sem jo obiskovala na Finskem. Leta 
2003/2004 se je Marjan ob koncu mojega 
študija preselil za eno leto k meni na Fin-
sko, si vzel odmor od takratne službe, se 
učil finskega jezika in obiskoval Konser-
vatorij za solo petje. Decembra 2004 sem 
uspešno zaključila študij, januarja nas-
lednje leto pa sem se za stalno preselila v 
Slovenijo, kjer sva se maja poročila civil-
no, med drugim tudi zaradi papirjev, do-
voljenj za bivanje itd …, ni bil pa to prevla-
dujoči razlog. Avgusta pa naju je čakala še 
cerkvena poroka.

Tvoji začetki bivanja v Sloveniji so po-
vezani tudi s prvim finsko-slovenskim 
slovarjem, ki si ga napisala. Kako težko 
se je bilo naučiti slovenskega jezika?
Res je, to je bil moj večji projekt, tudi s fi-
nančnega vidika pravi zalogaj, ampak je 

prišel ob pravem času. Zaenkrat je prvi in 
še vedno edini tovrstni slovar, ki sem ga 
ustvarila s pomočjo projekta Cankarjeve 
založbe. Kar se jezika tiče, pa imam tudi 
sicer občutek za jezike, tako da ni bilo tako 
zelo težko. Pozna pa se mi po napornem 
dnevu, ko mi zmanjkuje koncentracije, da 
začnem malo mešati jezike in izpuščati 
šumnike, ki so mi tudi sicer delali največ 
težav. Se pa Slovenci premalo zavedate, 
kako lep jezik imate, še posebno dvojino, 
ki se izgublja. Na veliko škodo. Tudi pest-
rost jezika z narečji je izjemna. Pri nas na 
Finskem tega ni, imamo nekakšen regio-
nalen jezik in to, kar slišim tukaj v Slove-
niji, je izjemno bogastvo. 

Kaj je bilo tisto, kar te je najbolj oča-
ralo ob prihodu v Tržič? Poleg Marjana 
seveda?
Absolutno gore in sprejetost v družbi. Res, 
zelo hitro sem bila sprejeta v družbo, sem 
pa takoj opazila, da se moram naučiti slo-
venskega jezika. V družbi so zaradi uvi-
devnosti govorili v angleškem jeziku, am-

pak to je za vse tuje, pa tudi kaj kmalu so 
med seboj prešli nazaj na slovenski jezik, 
pa smo bili spet tam (smeh). Prvi cilj mi je 
bil tako čimprej usvojiti znanje slovenske-
ga jezika in si s tem pridobiti spoštovanje 
in sprejetost ter se tako uveljaviti v družbi. 
Želela sem si tudi čim boljšo komunika-
cijo pri obisku zdravnika, na pošti, torej 
pri opravljanju vsakodnevnih opravil. Na 
splošno ugotavljam, da mi je ta del Evrope 
blizu, lokacija Slovenije in Tržiča je izje-
mna, hitro si v sosednji Avstriji, v pre-
stolnici, obdajajo nas gore, blizu imamo 
do morja itd. Na Finskem se moraš voziti 
približno štiri ure, da prideš ven iz mojega 
kraja, tukaj je res vse tako blizu, res pravi 
biser.

Praviš, da je na Finskem tako, da se 
prav vsi trudite obdržati delovno mes-
to in ne pristati na seznamu socialne 
podpore. Delo vam torej zares veliko 
pomeni?
Uf, to drži. Mi smo deloholiki in res želi-
mo obdržati delovno mesto ter delati. Tudi 

Minna na Kofcah.
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sama sem v tem smislu 100% Finka. V ve-
lik ponos mi je, da sem tukaj dobila delo, 
takšno ali drugačno. Veliko različnih del 
sem v tem času preizkusila (še posebej v 
času priseljevanja) od ročnih del, preva-
janja, opravila sem tudi tečaj za lokalnega 
vodnika po Kranju … Pri nas na Finskem je 
res pomembno, da delaš, da si koristen in 
doprineseš nekaj družbi ter se s tem uve-
ljavljaš. Da je to še kako res, dokazuje dej-
stvo, da te ob srečanju najprej vprašamo: 
»Živjo, kako ti je ime?« in nato takoj »Kje 
pa delaš?«

Finci smo tudi na splošno visoko izobra-
ženi, šolstvo je pri nas zelo pomembno, je 
pa naša prednost podpora države. Pri nas 
prav vsak dobi štipendijo, ki je ni potreb-
no vrniti, država omogoča, da jo prejemaš 
52 mesecev, tako da si z njo lahko pokriješ 
večino stroškov. Sama sem sicer poleg šti-
pendije morala še malo delati, da sem lah-
ko prihajala v Tržič. Pri 19. letih gre pri nas 
vsak svojo pot, a kot že prej omenjeno, je 
država pri tem velik podpornik, ki ti poleg 
štipendije omogoča in jamči tudi za kredit. 
Mladim družinam tako ni tako treba pro-
siti staršev za pomoč, tukaj v Sloveniji pa 
opažam, da je sistem povsem drugačen …

Je pa res tudi to, da je eden od razlogov, 
zakaj se mladi odločajo čimprej oditi od 
doma, tudi lokacija študija. Tukaj v Slove-
niji je povsem možno, da bivaš doma in se 
voziš v Ljubljano na predavanja, na Fin-
skem zaradi oddaljenosti to ni izvedljivo 
in ti drugega ne preostane, kot da greš od 
doma.

Na Finskem tudi poleti ne moreš ves 
čas nositi kratkih hlač in majic s krat-
kimi rokavi. Kako si se na to privadila 
v Tržiču?
Nikakor mi še ni uspelo. Še vedno mi je 
prevroče in tega se še ne morem nava-
diti. Pri nas je normalno od -30 do +30, 
se pa tudi to zdaj spreminja. Lansko leto 
junija smo šli na pot na dan, ko je bilo 16 
stopinj Celzija, naslednji dan 25, nato pa 
se je temperatura povzpela na 30 stopinj. 
Vpliv podnebnih sprememb se pozna tudi 
pri nas, še posebej na Laponskem, kjer ži-
vijo nomadi, staroselci in vzrejajo severne 
jelene. Čedalje več je poudarka na umetni 
hrani, ker jeleni sami težko dostopajo do 
hrane, bodisi je preveč snega bodisi plasti 
ledu.

Kaj pa kulinarika?
Dolgo časa sem bila vegetarijanka, potem 
pa se mi ni dalo več kuhati dveh obrokov 
in tudi nosečnost je naredila svoje, tako da 
sem svojo miselnost glede vegetarijanstva 
ob prihodu v Tržič opustila. Na splošno 
imamo radi lahko hrano, radi imamo tudi 
dunajski zrezek in pražen krompir, kuha-
nja goveje juhe še nisem usvojila, je pa to 
letošnji cilj. Sama na splošno rada skuham 
ričet, poskusila sem tudi bržole … obožu-

jem jabolčni štrudelj in potico. Peka potice 
mi predstavlja še poseben izziv, kajti vsak 
se rad pohvali z dobro »filo«, da potica ne 
poči, da je bogata itd. 

Finci naj bi veljali za precej introver-
tirane, radi imate svoj osebni prostor. 
Slovenci naj bi v primerjavi z vami ve-
ljali za bolj zgovorne, kako ste vi obču-
tili to razliko?
Uuuu, ja. In če primerjamo zraven še Ita-
lijane, ste vi ravno nekje vmes. Pri nas ni 
dobro, da si glasen, glasen si samo, če si 
vinjen (smeh). Sama sem hitro privzela to 
lastnost in priznam, da mi tudi bolj leži. 
Na Finskem ves čas razmišljaš, kaj boš 
rekel, kako se boš obnašal, ali boš ugajal 
drugim in to te izčrpava. Smo pa tudi hitro 
užaljeni, zelo hitro.

Težko tudi prideš v naš bližnji krog in da te 
sprejmemo, potrebujemo kar precej časa. 
Smo prijazni, vendar z distanco. Ko pa si 
enkrat sprejet, si naš. Edino pri moških je 
drugače, težko se pogovarjajo med seboj v 
družbi, to se zgodi le v savni. Za nas Fin-
ce so idealne počitnice nekje na samem, v 
koči s savno, ki je od naslednje oddaljena 
vsaj kilometer, ob jezeru, da lahko loviš 
ribe, bereš knjige in se na tak način spro-
stimo. Čeprav popikani od komarjev, am-
pak še vedno na samem …

Kako težko je bilo zapustiti starše, pri-
jatelje, dom …? 
Dom je dom in ko me nekdo vpraša, kje je 
bolje, vedno odgovorim: »Dom je dom in 
bo to vedno ostal«. Povsod so prednosti in 
slabosti. Nič hudega mi ni tukaj, se pa rada 
vračam nazaj. Na Finskem imam še starše, 

dobre prijatelje in tudi najboljšo prijatelji-
co. Ko jih obiščem, mi čas zares prehitro 
teče in prav gotovo je kdo užaljen, ker ga 
ne obiščem, a žal ne gre … 

Kako potem ohranjaš stike?
Večkrat na teden preko Skyp-a, sicer pa 
vsaj enkrat na leto obiščem svoj rodni kraj 
Nilsiä. Tudi mami je bila pred covidom en 
mesec spomladi in en mesec jeseni tukaj 
pri nas. Vez z domovino ohranjam tudi 
tako, da doma otrokom govorim finsko, če 
pa želim preveriti, ali smo se zares dobro 
razumeli, povem še po slovensko. Šolske 
obveznosti delamo v slovenskem jeziku, 
se razume. Spremljamo tudi finski radio, 
televizijo, risanke itd.

Dobrih dvajset let je torej od prihoda 
v Tržič, kako izgleda navijanje pri vas 
doma kadar igrata SLOVENIJA – FIN-
SKA?
Navijamo za obe reprezentanci, potem pa 
potegnemo s tisto, ki zmaguje oz ji gre bo-
lje. (smeh) 

Prišla si v družino, kjer domujejo 
Tekčeve jaslice. Kakšno leto je za vami?
Krasno in izjemno. Letos smo imeli preko 
800 obiskovalcev, za kar se zahvaljujem 
vsem, ki so pripomogli k promociji, še po-
sebej Občini Tržič. Kljub odgovornosti, biti 
doma, nuditi razlago, biti na voljo … smo 
zelo zadovoljni z obiskom, prav tako pa 
tudi ponosni.

Najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi tebi za priložnost.

Božičkova dežela na Laponskem.
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Stoletna Zora Ahačič, najstarejša članica Društva upokojencev 
Tržič
TANJA AHAČIČ, FOTO: ARHIV DRUŽINE MEGLIČ

Zora Ahačič, z dekliškim priimkom Rozman, se je rodila leta 1922 
v Tržiču, kjer je obiskovala osnovno in meščansko šolo. Šolanje je 
nadaljevala v Ljubljani v Marijanišču, dveletni gospodinjski šoli. 
Pri sedemnajstih letih se je zaposlila v Ljubljani kot gospodinja 
pri baronicah Kodelka. Ker sta govorili samo nemško, se je na-
učila tudi nemškega jezika. Ko se je začela 2. svetovna vojna, se 
je vrnila v rodni kraj. Med vojno je delala na Občini Tržič, ker so 
potrebovali ljudi z znanjem nemškega jezika.

Po vojni je spoznala dolenjskega partizana Antona Ahačiča, Tonč-
ka in se z njim poročila. Zora se je zaposlila v Vojah (Bombažni 
predilnici in tkalnici). Tovarna je zgradila prvi blok v Bistrici, kjer 
je dobila stanovanje tudi Zora. V trosobnem stanovanju so žive-
li: mama Pavla Rozman, Zajčeva Pavla, Zora, njen mož Tonček, 
njena sestra Ivanka s sinom Ferdom in kasneje še njuna hči An-
dreja. Po službi je Zora rada pomagala mami izdelovati prešite 
odeje (kovtre), vse ročno. Ker so z nečakom Ferdom in njegovo 
mamo kar 25 let živeli v skupnem gospodinjstvu, je Zora veliko 
pripomogla k temu, da je lahko doštudiral. Do upokojitve je delala 
v pisarnah BPT, zadnja leta kot vodja izplačilne pisarne osebnih 
dohodkov. Življenje ji ni prizanašalo, najprej je umrl mož Tonček 
in leta 2018 je izgubila še hčerko Andrejo.

Ostala je sama. Vajena dela je lepo skrbela zase s pomočjo nečaka 
Ferda in njegove žene Irene. Zdravje ji je pešalo, moči so slabele 
in po zlomu kolka v 96. letu starosti se je odločila za odhod v Dom 
Petra Uzarja. V dom je prišla nepokretna, po nekaj mesecih nege 
in fizioterapije je postala samostojna pri hoji s pomočjo hodu-
lje, kar je še danes. Zadovoljna je z oskrbo, še naprej skrbi za-
njo nečak z ženo, vesela pa je tudi drugih obiskov, ki ji popestrijo 
življenje. Še vedno rada bere, čeprav malo težje. Rada gleda tudi 
televizijo, še vedno brez očal, vedno je na tekočem z dnevnimi 
novicami. Zelo rada poje v domskem pevskem zboru, vse pesmi 
zna na pamet.

Ob stoti obletnici je Zora prejela plaketo Pokrajinske zveze dru-
štev upokojencev Gorenjske. Podelila sta jo predsednik PZDU Ro-
bert Plavčak in predsednica DU Tržič Darja Ahačič.

Državne prvakinje in 
podprvakinje Kegljaškega 
kluba Ljubelj
LIDIJA GOTZ, FOTO: ARHIV KEGLJAŠKEGA KLUBA LJUBELJ

V soboto 14. 1. in nedeljo 15. 1. 2023 je v Šoštanju po-
tekalo državno prvenstvo v kegljanju za ženske v 
klasičnih dvojicah. Kegljaški klub Ljubelj je nastopil 
zadnji dan, zadnji dve uri termina. Kegljačice so se 
pripravile in osvojile naziv državnih prvakinj in pod-
prvakinj. Premočni za vso konkurenco sta bili Urška 
Prelog-Košir in Marija Ahačič-Premrl z najboljšim 
rezultatom, to je 579. podrtimi keglji. Drugo mesto 
sta zasedli sestri Irena in Urša Mejač, ki se vedno srč-
no borita za čim boljše rezultate. 

Na koncu samo »BRAAAVO LBEL«.
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Državni prvak v muharjenju za leto 2022 je postal Jure Osolin
TINA POSSNIG, FOTO: ARHIV RIBIŠKE DRUŽINE TRŽIČ

Ribiška družina Tržič je ena izmed najstarejših ribiških družin pri 
nas. Ustanovljena je bila že konec leta 1956. Njeni ribolovni revir-
ji zajemajo ribnike v Žejah, reko Savo od izliva Tržiške Bistrice 
do jezu v Majdičevem kanalu, že omenjeno reko Tržiško Bistri-
co z njenim desnim pritokom Mošenikom, v Zgornji Besnici pa 
se nahaja tudi ribogojnica. Samo gospodarjenje ne poteka zgolj v 
omenjenih ribolovnih revirjih, ampak tudi v gojitvenih potokih v 
vsem ribolovnem okolišu. V teh vodah prevladujejo salmonidne 
vrste rib, med katerimi najdemo tako potočne postrvi, šarenke, 
lipane kot sulce.

Član ribiške družine Tržič je tudi Tržičan Jure Osolin, ki je v letu 
2022 že drugič osvojil naslov državnega prvaka v muharjenju 
v konkurenci posameznikov. Prvič mu je to uspelo leta 2018, 
v zadnjih desetih letih pa je kar šestkrat končal prvenstvo med 
najboljšimi tremi posamezniki. Kot tekmovalec, ki tekmuje pod 
okriljem Ribiške družine Bled, je v desetih letih tekmovalnih se-
zon s sotekmovalci osvojil tudi deset naslovov ekipnega državne-
ga prvaka. Zadnja tekmovalna sezona je bila zaradi izrazite suše 
žal nekoliko skrajšana, saj so bili še konec poletja vodostaji rek v 
Sloveniji med najnižjimi v njeni zgodovini. A zmaga na Savi v Ra-
dovljici v začetku junija ter tretje mesto na ribniku v Ljubnem ob 
Savinji (kjer se prav tako lovijo postrvi) sta tlakovala pot k lepe-
mu uspehu, tako da mu je v skupni uvrstitvi uspelo prehiteti tudi 
ekipna kolega Dejana Ambrožiča na drugem in Roka Šparovca na 
tretjem mestu.

Jure, trenutni predsednik muharske tekmovalne podkomisije, 
je od leta 2014 tudi član državne reprezentance v muharjenju. 
Slednja je največji uspeh dosegla leta 2019, ko je na evropskem 
prvenstvu v Črni Gori v ekipni konkurenci osvojila naslov evrop-
skih podprvakov. Zadnjih nekaj let se članska reprezentanca 

zaradi oteženih okoliščin 
mednarodnih prvenstev 
sicer ni udeležila, saj so 
bila tekmovanja ali presta-
vljena zaradi koronavirusa 
ali pa so bila preprosto or-
ganizirana na preveč od-
daljenih lokacijah in zato 
finančno nedosegljiva. Se 
je pa zato Jure lani prvič 
pomeril tudi v novi vlogi 
selektorja veteranske re-
prezentance na svetovnem 
muharskem prvenstvu v 
Italiji, na pomoč pa je pri-
skočil tudi slovenski mla-
dinski reprezentanci.

Odlični rezultati na 21. svetovnem prvenstvu v tradicionalnem 
karateju za tržiške karateiste v Kranjski gori
AVTOR: SEIKO KOSTIČ, FOTO: ARHIV KLUBA

Za nami je več kot uspešno 21. svetovno prvenstvo v tradicio-
nalnem karateju. Predpriprave za tekmovanje so se pričele že v 
mesecu juniju, slovenska reprezentanca se je tako na skupnih 
treningih dobivala enkrat tedensko, kasneje pa tudi na pripravah 
v Kranjski Gori, ki so potekale čez vikend. Sledile so tudi kvalifi-
kacijske tekme. Tržiški klub je na tekme poslal kar sedem svojih 
članov, na svetovno prvenstvo pa so se uvrstili trije: Seiko Koštić, 
Ajša Koštić in Lara Liška. 

Sodelovalo je 30 držav v 41 kategorijah s kar 526 nastopi. Ajša 
Koštić je tekmovala v kategorijah proste borbe in kate, v slednji 
je osvojila srebrno medaljo. Seiko Koštić je tekmoval v katah in 
osvojil bronasto medaljo. Lara Liška je tekmovala v katah in di-
sciplini ko-go. 

Svetovno prvenstvo je bilo odlično organizirano in na visoki rav-
ni, vse je potekalo po zastavljenih časovnicah in brez zapletov. 
Skupno je Slovenska zveza tradicionalnega karateja osvojila 8 
odličij, na rezultate je zveza zelo ponosna in vesela, da se je vlo-
žen trud poplačal.
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Človeško telo – kako zanimiva 
tema!
JASMINA ZALAR, OŠ TRŽIČ, FOTO: PETRA SOKLIČ

Naravoslovje je posebno področje, v okviru katerega razvijamo 
otrokove sposobnosti, da ustvarja zdravo in varno življenjsko 
okolje ter pridobiva izkušnje z živimi bitji. Z učenci četrtih ra-
zredov smo tako spoznavali človeško telo in ugotavljali, kako za-
nimivo in zapleteno je. Ure naravoslovja smo popestrili z zabav-
no-poučnimi oddajami Od popka do zobka. Ob zaključku sklopa 
o človeškem telesu pa smo pripravili naravoslovni dan, kjer smo 
preko različnih dejavnosti ponovili, kar smo se o našem telesu 
novega naučili. Učenci so v skupinah izvajali različne dejavnosti: 
nekaterim sošolcem so v naravni velikosti obrisali njihova tele-
sa na papir in jim narisali pomembnejše kosti, izdelali iz papirja 
prebavno pot ter preprost model dihal. Nadaljevali so z zabavno 
skupinsko igro z naslovom Igrajmo se krvni obtok. Dan dejavno-
sti pa so učenci zaključili z izdelavo knjižice Moje telo. Bilo je tako 
zanimivo in poučno, da bi raziskovanju lahko namenili še kakšen 
dan. 

Projekt Branje ne pozna meja (Čitanje ne poznaje granice)  
na osnovni šoli Križe
MARTINA HRIBERNIK, OSNOVNA ŠOLA KRIŽE, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

V šolskem letu 2022/2023 smo se vključili v mednarodni projekt 
Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice, ki ga organi-
zirajo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za šolske 
knjižnice, Hrvatska udruga šolskih knjižničara in Hrvatsko čita-
teljsko društvo.

V projektu, v katerem sodelujejo slovenske ter hrvaške osnovne 
in srednje šole, gre za izmenjavo izkušenj pri branju na glas. Vsa-
ka slovenska šola, ki sodeluje v projektu, dobi partnersko šolo iz 
Hrvaške, s katero sodeluje celo šolsko leto. Slovenski učenci pre-
berejo hrvaško delo, prevedeno v slovenščino, hrvaški otroci pa 
preberejo slovensko delo, prevedeno v hrvaščino. Nato prebrano 
besedilo analizirajo, dramatizirajo, predstavijo javnosti, spoz-
navajo avtorja, spoznavajo kraj dogajanja iz zgodbe, med seboj 
sodelujejo, se slišijo, si dopisujejo, srečujejo se na spletnih sre-
čanjih in ob koncu leta se lahko tudi obiščejo, če jim sredstva in 
situacija to omogoča.

Na naši šoli v projektu sodelujejo učenci 2. a razreda z učiteljico 
Andrejo Poklukar in knjižničarko Martino Hribernik. Učenci pre-
birajo in analizirajo slikanico Zrcalce Grigorja Viteza. Naša hr-
vaška partnerska šola je OŠ dr. Branimira Markovića Ravna Gora. Učenci so izdelali knjižne kazalke Zrcalce.

V projekt so vključeni tamkajšnji učenci 3. in 4. razreda. Hrvaški 
učenci prebirajo slikanico Zvezdica Zaspanka Frana Milčinskega.

Predšolski otroci – ekologi skrbimo za ptice v gozdu
DAMIJANA MLINARIČ, NEŽA OMAN, KLAVDIJA GODNOV, FOTO: ARHIV VRTCA TRŽIČ

Zima je za živali v naravi težko obdobje in navedeno tematiko so 
spoznavali tudi otroci iz vrtca Tržič – enote Deteljica. Zato smo 
za ptice izdelali pogače iz kokosovega olja in semen. Iz knjig smo 
izvedeli, da ptice pevke na dan potrebujejo toliko hrane, kolikor 
tehtajo same, tako da jih moramo hraniti tudi v primeru, če pozi-
mi ni snega, saj je dan prekratek, da bi same poiskale dovolj hra-
ne. Pri hoji v gozd smo opazovali valilnice in poslušali različne 
zvoke. Ugotovili smo, da se oglašajo ptice in da je njihovo petje 
različno. Ptice smo poizkušali poimenovati po njihovem petju. 

Pogače za ptice smo obe-
sili na veje dreves in iskali 
skrivne prostore na goz-
dnih tleh, kamor so otroci 
odlagali pogače. Nauči-
li smo se veliko novega, 
poskrbeli za ptice in se ob 
tem zelo zabavali.
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VVPPIISS  PPRREEDDŠŠOOLLSSKKIIHH  OOTTRROOKK    
ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024, 

prek spletne strani Vrtca Tržič.

ZZaa  nnoovvoo  ššoollsskkoo  lleettoo  rraazzppiissuujjeemmoo  nnaasslleeddnnjjee  pprrooggrraammee::

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

NNOOTTAA  PPAALLČČEEKK
EENNOOTTAA  KKRRIIŽŽEE v četrtek, 

vsakdana v enotah Vrtca Tržič lahko začutite 
poiščite gumb »Spoznajte nas« (

 

 

Vabljeni na veder polet  
v veliki svet!  

šola, vrtec
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Gorivo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije 
MANCA ZAVERL, MAG.INŽ.ZOOT., KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA, FOTO: ARHIV MANCE ZAVERL

UVELJAVLJANJE TROŠARINE ZA LETO 2022
Za gorivo, porabljeno za pogon kmetijske in gozdarske mehani-
zacije v letu 2022, bo vračilo 70 odstotkov trošarine potekalo tako 
kot do sedaj. Zahtevki se bodo vlagali elektronsko od 1. januarja 
2023 do 30. junija 2023. Elektronski zahtevek za vračilo troša-
rine se vloži v informacijski sistem za predložitev dokumentov 
s področja trošarin (IS E-TROD), do njega pa se dostopa preko 
sistema eDavki. Vlagatelji lahko zahtevek vložijo sami ali pa za to 
pooblastijo drugo osebo. 

KMETIJSKO GORIVO PO 1. JANUARJU 2023
Državni zbor je sprejel novelo Zakona o trošarinah, ki je bila ob-
javljena v Uradnem listu št. 140/2022 z dne 4. novembra 2022 in 
prinaša takojšnje uveljavljanje zmanjšanja plačila trošarine ob 
nakupu goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije 
ter vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev, z uvedbo goriva za 
kmetijstvo od 1. januarja 2023 naprej.

Gorivo za kmetijstvo je plinsko olje iz tarifne oznake 2710 19 43, 
ki se uporablja za ogrevanje, po 1. januarju 2023 pa se uporablja 
tudi za pogon prej navedenih vozil in strojev ter je ustrezno (rde-
če) davčno označeno. Po navedbah pristojnih je na voljo na preko 
260 bencinskih servisih, v prihodnje pa se napoveduje, da se bo 
število bencinskih servisov s kmetijskim gorivom še povečalo. Po 
domače povedano, dostopno je povsod tam, kjer trgovci z gorivi 
kot gorivo za ogrevanje že prodajajo obarvano plinsko olje iz ta-
rifne oznake 2710 19 43. Za zagotavljanje ustreznosti goriva za 
kmetijstvo bodo odgovorni trgovci z gorivi.

UPRAVIČENCI DO KMETIJSKEGA GORIVA
Do goriva za kmetijstvo so v tekočem letu upravičeni nosilci 
kmetijskega gospodarstva in uporabniki gozdnih zemljišč, ki so 
na dan 30. junija preteklega leta izpolnjevali vstopni normativ, to 
je normativno porabo 540 litrov za kmetijske in gozdne površine 
ali 150 litrov samo za gozd, ter čebelarji z najmanj 41 panji čebel, 
ki imajo na dan 30. junija preteklega leta evidentirane premike 
čebeljih panjev na oddaljena stojišča v oddaljenosti vsaj 10 kilo-
metrov zračne linije.

Vsem tem upravičencem in namestnikom ter članom, v primeru 
kmetijskega gospodarstva, je davčni organ po uradni dolžnosti 
dodelil enolično identifikacijsko oznako, ki ni materializirana. 
Nosilci kmetijskih gospodarstev lahko upravičenost do kmetij-
skega goriva preverijo na spletnem portalu e-Davki, kjer v iskal-
nik vpišejo svojo enolično identifikacijsko oznako, ki je sestavlje-
na iz davčne številke in zadnjih treh številk EMŠO. Na tem mestu 

je možno natisniti tudi QR kodo z enolično identifikacijsko ozna-
ko, s katero na bencinskem servisu dokazujejo upravičenost do 
kmetijskega goriva. 

UPORABA KMETIJSKEGA GORIVA
Označeno gorivo za kmetijstvo se sme uporabljati v kmetijski in 
gozdarski mehanizaciji, ki je navedena v Pravilniku o seznamu 
kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov, in 
vozilih, prirejenih za prevoz čebeljih panjev, ki so kot vozila za 
posebne namene opredeljena v pravilniku, ki ureja ugotavljanje 
skladnosti vozil. Upravičenci lahko gorivo za kmetijstvo upora-
bljajo na lastnih površinah in za izvajanje storitev. Zgornje ome-
jitve porabe goriva za kmetijstvo ne bo, kar je ena od razlik od 
dosedanjega sistema vračila trošarine. Druga pa je, da je gorivo za 
kmetijstvo plinsko olje in zanj se znižuje trošarina, nič več pa ne 
bo mogoče uveljavljati znižanja trošarine za druga goriva, kot so 
bencin ali motorni petrolej, ki se tudi uporabljajo za pogon dolo-
čene kmetijske in gozdarske mehanizacije (npr. motornih kosil-
nic, motornih žag itn.).

KAKOVOST KMETIJSKEGA GORIVA
Prenovljeni standard SIST 1011 z aktualno letnico in daljšim nas-
lovom »Tekoči naftni proizvodi – Plinsko olje za ogrevanje (ku-
rilno olje ekstra lahko) in gorivo za kmetijstvo (kurilno olje ek-
stra lahko – GK) – Zahteve in preskusne metode«, ki je bil v javni 
obravnavi do 3.1.2023, objavljen pa bo predvidoma 1.2.2023, pri-
naša določbe, ki jih navaja besedilo FURS. Poleg največje dovolje-
ne vsebnosti žvepla do 10 mg/kg goriva, je najbolj bistvena do-
ločba še, da mora gorivo za kmetijstvo izpolnjevati tako standard 
SIST 1011 kot standard SIST EN 590. Mednarodni standard EN 590 
(v Sloveniji z oznako SIST EN 590) namreč določa lastnosti go-
riva za dizelske motorje in ta standard za gorivo predpisujejo vsi 
proizvajalci dizelskih motorjev. Ali če povemo po domače: rdeče 
obarvano gorivo za kmetijstvo bo moralo imeti enake kemične in 
fizikalne lastnosti kot neobarvano dizelsko gorivo. Po določbah 
standarda SIST 1011 gorivo za kmetijstvo tudi ne bo smelo vsebo-
vati do 7 % FAME (metilni ester maščobnih kislin ali po domače 
biodizel), ki pa ga dizelsko gorivo lahko vsebuje, v dizelskem go-
rivu pa ga dovoljuje tudi večkrat omenjeni standard EN 590.

Prav tako je KGZS naročila primerjalno analizo vzorcev dveh naj-
večjih prodajalcev goriva v edinem akreditiranem laboratoriju 
v državi. Vzeti so bili vzorci dizelskega goriva in ekstra lahke-
ga kurilnega olja. Analize so pokazale, da odstopanj od mejnih 
vrednosti ni, vsi rezultati so bili skladni z Uredbo o fizikalno-ke-
mijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS št. 74/11, 64/14, 
36/18) in s standardom SIST EN 590:2022. KGZS bo ponovno iz-
vedla analize kmetijske nafte in preverila, če gorivo pri prodajal-
cih ustreza zahtevanim standardom.
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naše okolje, iz naše preteklosti

Radon
DR. GREGOR OMAHEN, UNIV.DIPL.FIZ., PREDSTOJNIK CENTRA ZA FIZIKALNE MERITVE

Ob vedno novih ugotovitvah o tem, kako ogrožujoč je radon, ko 
se ujame v prostore, v katerih se gibljemo, ter posledično v naša 
pljuča, smo veseli, da se je država po obširnejši akciji preverjanj 
šol, zdravstvenih ter drugih javnih ustanov odločila, da nameni 
nekaj sredstev tudi bivališčem, v katerih preživljamo največ časa 
– našim domovom. 

Razpis je trenutno odprt in na voljo je 480 testov, ki jih bomo, 
skupaj z navodili, poslali tistim, ki se bodo na testiranja prija-

vili prvi. Testiranje prisotnosti radona v zaprtih prostorih sta-
ne 40 evrov, zato vabljeni, da se čim prej prijavite na možnost 
brezplačnega testiranja, saj so znanstvene raziskave pokazale, da 
je prav v vaši občini preobremenjenost z radonom velika in zato 
lahko zdravstveno ogrožujoča za občane.

Več informacij dobite na spletni strani www.zvd.si. Povpra-
ševanje glede meritev radona lahko pošljete na e-naslov:  
radon@zvd.si.

RADON – nevidni povzročitelj raka
Se je naselil tudi v vašem domu?

222,02

Rn
86

radon

Radon je naravni radioaktivni plin v zemeljski 
skorji, ki je brez vonja, okusa in barve, in 
nastane v razpadni verigi naravnega urana. 
Ker je radon plin, se lahko od mesta nastanka 
dokaj enostavno širi v okolje. V naravnem 
okolju za ljudi ni nevaren. A žal to ne velja za 
zaprte prostore.

Presežki radona so lahko v našem domu, viken-
du, hotelu in na delovnem mestu. Delodajalci ter 
vzgojno-izobraževalne ustanove so vsebnosti ra-
dona dolžne meriti od leta 2018 in če ta presega 
vrednost 300 bekerelov na kubični meter, morajo 
izvesti ukrepe za znižanje koncentracije radona. 
A radon se je lahko naselil tudi v našem domu. 

Radon povzroča raka
Znanost je šele v zadnjih letih ugotovila, da je 
radon veliko škodljivejši, kot smo si mislili. Poleg 
tega vedno več časa preživljamo v zaprtih pros-
torih, naše stavbe pa so v izogib izgubam energi-
je vedno bolje izolirane, okna in vrata pa odlično 
tesnijo. Če je torej radon skozi drobne razpoke ali 
cevi prišel do naših bivalnih prostorov, jih brez 
naše pomoči (torej zračenja prostora) težko za-
pusti. Ne pozabimo – vsak deseti rak na pljučih 

je posledica radona. V Sloveniji zaradi pljučnega 
raka letno umre okoli 1200 ljudi. Torej je v Slo-
veniji vsako leto tudi večje število smrti neposred-
na posledica izpostavljenosti radonu, strokovn-
jaki pa opozarjajo, da sta najbolj smrtonosna 
kombinacija kajenje in presežne vrednosti radona 
v prostorih, v katerih preživljamo svoj čas.  

Kaj lahko naredimo sami?
Najenostavneje in najceneje zmanjšamo kon-
centracije radona s prezračevanjem prostorov. 
Ponoči se ga lahko nabere veliko, zato je zelo 
pomembno, da takoj zjutraj izdatno prezračimo 
svoj dom. Kako lahko radon prodre v vaš dom? 
Skozi razpoke v talni plošči, razpoke na stikih 
talne plošče in zidov, jaške in odprtine, dimnike 
itd. Če so koncentracije višje od 1000 bekerelov 
na kubični meter, moramo razmišljati o uvedbi 
prisilnega prezračevanja, s katerim zrak in radon 
v njem odvajamo iz prostora. Če tudi ta ukrep ne 
zadošča, lahko uredimo odvajanje radona izpod 
talne plošče – pod njo izdolbemo luknjo, vanjo  
pa namestimo cevi, ki jih potegnemo izpod talne 
plošče, in na koncu cevi namestimo ventilator. 
Tako odvajamo radon izpod talne plošče in pre-
prečimo prehajanje plina v stavbo.

Zavod za varstvo pri delu d.o.o.  |  www.zvd.si

Četudi živite na 
obremenjenem območju 
s povzročiteljem raka 
– radonom, se ne lotite 
sanacije hiše, preden ne 
izmerite, ali in kje se radon 
tihotapi v vaš dom. 
Morda pa prav pri vas ni 
presežne koncentracije. 
Toda če te presegajo 300 
bekerelov, premislite o 
tem, kaj lahko naredite, da 
radon ne bo ogrožal vašega 
zdravja in zdravja vaših 
otrok. Izkoristite brezplačno 
preverjanje, ki ga krije 
država. Ker je na voljo le 
480 brezplačnih testiranj, 
se čim hitreje prijavite na 
radon@zvd.si.

V polovici občin po Sloveniji je radona preveč 
in država se je odločila, da nam pomaga z brez-
plačnimi meritvami
V Sloveniji je preobremenjenih kar 51 občin, kjer 
so pričakovano povečane koncentracije radona. 
To so  predvsem občine iz notranjske, dolenjske 
in obalno-kraške regije. Ker meritve izvajajo tudi v 
drugih predelih Slovenije, predvidevajo, da se bo 
število občin povečalo, saj so bile visoke koncen-
tracije radona izmerjene tudi v nekaterih goren-
jskih, koroških in štajerskih občinah. Največje 
izmerjene vrednosti do zdaj so bile v občinah Id-
rija, Cerknica, Ribnica in Loški potok. Uprava RS 
za varstvo pred sevanji pri Ministrstvu za zdravje 
zato prebivalcem, ki živijo na bolj obremenjenih 
območjih, nudi 480 brezplačnih merjenj.

Kako so videti meritve, ki stanejo 40 €, prvim 
480 prijavljenim državljanom na obremenjenih 
območjih pa jih država podari? 
Gre za preprosto metodo z detektorji sledi, ki traja 
dva meseca. Detektorje sledi lahko skupaj z navo-
dili prejmete po pošti in jih namestite v prostor. 
Po dveh mesecih jih v priloženi kuverti vrnete v 
laboratorij, kjer jih analizirajo. V Sloveniji meritve 
izvaja ZVD Zavod za varstvo pri delu. 

dr. Gregor Omahen, univ. dipl. fiz, 
predstojnik Centra za fizikalne meritve na ZVD

Po pošti 
vam pošljemo 

detektor.

Detektor namestite 
in pustite, da meri 

1-2 meseca.

1 2

Detektor v priloženi 
kuverti pošljete

na ZVD.

Po analizi detektorja 
vam rezultate 

pošljemo po pošti.

3 4

Zavod za varstvo pri delu d.o.o.  |  www.zvd.si

Več informacij dobite na 
spletni strani www.zvd.si. 
Povpraševanje glede meritev 
radona lahko pošljete na 
e-naslov: radon@zvd.si. 
Koda vas popelje na obrazec 
za naročilo.

Iz arhiva Tržiškega muzeja: Ansambel, ki ga je vodil Franci Šarabon
DR. BOJAN KNIFIC, FOTO: FOTOTEKA TRŽIŠKEGA MUZEJA

Spomin Mirka Isteniča, rojenega leta 1933: »Dvanajst let sem ig-
ral s Francijem Šarabonom v kvintetu. Franci je bil dve leti sta-
rejši od mene. Kvintet je začel igrati še preden sem šel v šolo v 
Iskro, okoli leta 1948 je bilo to. Sam sem se mu pridružil, ko sem 
med počitnicami delal v Predilnici. V njem so igrali so Kralov Pa-
vel, igral je na klarinet, Pangeršičov Vili je bil harmonikar, Gra-
usov Pavel je bil zraven, Koražov Kola je igral na helikon, bas, na 
kitaro je igral Sapca, Mato Mežek. Sestav ni bil povsem stalen, 
muskontarji v njem so se menjali.

Spomnim se, da so enkrat po drugi vojni ti muskontarji igrali na 
predilniški veselici, ki je bila v parku pred Glanzmannovo vilo v 
Tržiču. Takrat je stopil do mene Grausov Pavel in rekel: 'A b ti 
mau pršu trobento špilat k nam?' Bil sem vajenec v Predilnici. 
Tu in tam sem že igral z Goričanom in Sajovicem, tako za kakšen 
ples in veselje. Takrat so v kvintetu že imeli enega trobentača, 

Zupanov Peter je igral, rekli so mu Špičov Peter. Igral je trompe-
to, trobento. Janez Golmajer je igral klarinet, Kaus so mu rekli.«

V gostišču na Ljubelju. Od leve: Vili Pangeršič, Franci Šarabon (Koražov 
Franci), Franci Šarabon, Mirko Istenič, Pavel Kralj; Tržič, sredina 20. stoletja.
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Pavel Loc (1958 - 2022)
FOTO KLUB TRŽIČ, FOTO: ARHIV FOTO KLUBA

Fotografija ujame trenutek, ga zamrzne. 

To je naš klubski kolega delal od leta 2011 na digitalni, že veliko 
prej pa tudi na analogni način, s filmi. Tržičan, s koreninami v 
Šmartnem pri Litiji, je živel za Mošenikom. Rad je obiskoval oko-
liške gore. Njegov komentar k fotografijam gora, »Hribi vedno 
nekaj dajo človeku!«, je vsekakor prišel od srca. Obzorje si je širil 
z mnogimi stvarmi, ki jih je na svoj način projiciral tudi na foto-
grafski papir. Bil je skromen, a hkrati tako zelo notranje bogat. 
Leta 2016 smo ga složno nagovorili, da je sprejel funkcijo predse-
dnika Foto kluba Tržič, ki ga je nato uspešno vodil štiri leta.

Dragi Pavel.

Bil si del starega mestnega jedra in bil si del nas. Skupaj smo 
ustvarili veliko lepih spominov, želeli bi si jih še več, a usoda je, 
žal, odločila drugače. Verjamemo, da raziskuješ naprej, v drugač-
nih dimenzijah. Prišel si na zadnjo otvoritev klubske pregledne 
razstave in odšel v noč, z diplomo v roki. To je bilo naše zadnje 
srečanje. Pavel, hvala ti za vse, kar si bil in za to, kar z nami si 
delil. Nikoli te ne bomo pozabili!

Pesnik John Donn takole pravi:

»Noben človek ni otok, popolnoma sam zase; vsak človek je kos 
celine, del kopnega, če morje odplavi grudo zemlje, se Evropa 
zmanjša, kot bi se zmanjšal rtič, kot bi se posestvo tvojih prijate-
ljev ali tvoje lastno; smrt slehernega človeka vzame del mene, ker 
pripadam človeški vrsti; in zato nikdar ne pošiljaj poizvedovat, 
komu zvoni, zvoni tebi.«

Rado Pančur 1939 - 2023
MOJCA SEDMINEK, FRANČIŠEK MEGLIČ, FOTO: ARHIV MOJCE SEDMINEK

V deževnem januarskem dnevu smo se na tržiškem pokopali-
šču poslovili od Rada Pančurja, pevca Moškega pevskega zbora 
Društva upokojencev Tržič. 

Njegova življenjska pot je bila vseskozi povezana z glasbo. Že v 
mladeniškem obdobju je zaznal glasbene talente, ki jih je s šo-
lanjem v Glasbeni šoli Tržič dodobra izpopolnil. S svojo trobento 
in pesmijo je z Jazz ansamblom Peko in tudi v drugih zasedbah 
znanih tržiških muzikantov razveseljeval mlado in staro. Bil je 
odličen interpret Louisa Armstronga in tenorista Maria Lanze. 
Marsikdo se ga rad spominja po izvedbi pesmi O sole mio .

Pel je tudi v komornem zboru Peko in aktivno sodeloval pri izdaji 
plošče tega zbora ob 80-letnici ustanovitve Peka. Dolga leta je 
bil pevec ljubljanske Opere, kjer je sodeloval kot zborist, včasih 
tudi kot solist. Nikoli pa ni pozabil na Tržič in je rad popestril 
marsikatero glasbeno prireditev. V času poletnih počitnic smo ga 
srečevali kot oskrbnika planinskih domov na Kriški gori in Pod 
Storžičem. Leta 2005 se je pridružil moškemu zboru Društva 
upokojencev Tržič. Za svoje udejstvovanje je leta 2015 prejel zlato 
Kurnikovo značko za 40 let prepevanja. Z bratom Marjanom in 
ansamblom Svarun sta bila kot pevski duet redna gosta na slikar-
skih razstavah Društva likovnih umetnikov v Tržiču. V zadnjem 
obdobju pa je prepeval tudi v mešanem pevskem zboru Društva 
upokojencev Tržič.

Spominjali se ga bomo kot prijetnega, vedrega in dobrovoljnega 
človeka. Z njegovim odhodom v večnost je za njim nastala vrzel, 
ki jo bomo težko zapolnili.
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Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si,  
podrobnosti so objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

 
Razstave
 od četrtka, 2. 2., do petka, 3. 3. 
Galerija Atrij
Slikarska Tinke Mesec Tomazin
Tržiški muzej

 do četrtka, 9. 3. 
Galerija Paviljon
Slikarska Viljema Jakopina
Tržiški muzej

Dogodki
 vsak ponedeljek 
9.30 Dom Petra Uzarja
Vaje za spomin
Dom Petra Uzarja

 vsako sredo in četrtek 
11.00 Dom Petra Uzarja
Vaje za spomin
Dom Petra Uzarja

 vsak četrtek 
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 vsak četrtek do 2. 3. 
17.00 Dom družbenih organizacij Lom pod 
Storžičem
Zimska liga v streljanju
Športno društvo Lom pod Storžičem

 vsak petek 
10.00 Zdravstveni dom Tržič
Telesna vadba za zdravje
Zdravstveni dom Tržič

 četrtek, 2. 2., 16. 2., 23. 2. 
10.00 Center za socialno delo, enota Tržič
Delavnice finančnega opismenjevanja za 
ranljive skupine
Center za socialno delo, enota Tržič

 četrtek, 2. 2. 
18.00 Galerija Atrij Občine Tržič
Odprtje slikarske razstave Tinke Mesec 
Tomazin
Tržiški muzej

 petek, 3. 2. 
18.00 Osnovna šola Bistrica
Tržič poje 2023
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Tržič

 od ponedeljka 6. do petka, 10. 2. (razen 8. 2.) 
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniške delavnice
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sreda, 8. 2. 
10.30 Ljudska univerza Tržič,  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Slavnostni dogodek ob slovenskem  
kulturnem prazniku
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 ponedeljek, 13. 2. 
15.30 Zdravstveni dom Tržič (vsak drugi  
ponedeljek v mesecu)
Srečanje skupine za samopomoč  
bolnikov z rakom
Zdravstveni dom Tržič

16.00 Ljudska univerza Tržič
Začetni tečaj računalništva
Ljudska univerza Tržič

 torek, 14. 2. 
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Pravljična urica s Folklorno skupino 
Karavanke
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Iz Tržiča
Pohod na Brezje
Društvo upokojencev Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predstavitev knjige: Vse teče; Breda 
Miščevič
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sreda, 15. 2. 
19.00 aplikacija Zoom
Delavnica: Kje pa tebe čustvo žuli
Ljudska univerza Tržič

 petek, 17. 2. 
19.00 Kulturni center Tržič
Predstava: Slovenec in pol
Občina Tržič

 sobota, 18. 2. 
15.00 Zbor in sprevod s parkirišča BPT
Pustovanje z »Vomnskim pohom«
Agencija Astrid

 ponedeljek, 20. in četrtek,24. 2. 
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Izobraževanje za uporabo pametnih 
telefonov
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 21. 2. 
17.00 Ljudska univerza Tržič
Predavanje: Ženske in moški: odnosi, 
komunikacija in harmonija
Ljudska univerza Tržič

19.00 Glasbena šola Tržič
Pustni nastop učencev Glasbene šole 
Tržič
Glasbena šola Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Potopis Jelke Snedic: po Ciglarjevi poti
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 21. 2. in sreda, 22. 2. 
8.00 Kulturni center Tržič
Srečanje otroških gledaliških skupin
Javni sklad republike Slovenije za kulturne  
dejavnosti, OI Tržič

 sreda, 22. 2. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
Delavnica izdelovanja okraskov  
iz slanega testa
Ljudska univerza Tržič

 torek, 28. 2. 
15.30 Ljudska univerza Tržič
Delavnica izdelovanja voščilnic  
s tehniko Pickpoint
Ljudska univerza Tržič
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VABILO

DELAVNICE FINANČNEGA OPISMENJEVANJA ZA RANLJIVE 
CILJNE SKUPINE

(projekt sofinancira Občina Tržič)

Center za socialno delo Gorenjska, enota Tržič, vas vabi na skupinske delavnice s področja finančnega opismenjevanja v mese-
cu februarju, in sicer: 2.2.2023, 16.2.2023 in 23.2.2023 med 10.00 in 11.00 uro.

Delavnice so namenjene osebam z nizkimi dohodki (prejemnikom denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, upokojencem 
ter drugim) z namenom 

- oblikovanja osebnega finančnega načrta (kako upravljati in razporediti denarna sredstva na mesečni ravni)

- načrta varčevanja, preprečevanja zadolževanja 

- v zvezi z vašimi drugimi aktualnimi vprašanji.

Svetovanja izvaja ga. Irena Stojc, dipl. ekonomistka, zaposlena na CSD Gorenjska, enota Tržič.

Vsa svetovanja so brezplačna. 

Vljudno vabljeni.
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Ponovne volitve v svete 
krajevnih skupnosti
OBČINA TRŽIČ

Občinska volilna komisija Občine Tržič je na podlagi 109., 94. in 
95. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. 
US) razpisala ponovne volitve v svete krajevnih skupnosti Bistrica 
pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Križe, Leše, Pristava, Ravne in Tr-
žič-mesto.

Na ponovnih volitvah, ki bodo v nedeljo, 12. marca 2023 (predčas-
ne 8. marca 2023), se v navedenih krajevnih skupnosti voli manj-
kajoče število članov svetov krajevnih skupnosti, ki na rednih vo-
litvah 20. novembra 2022 niso bili izvoljeni, ker ni bilo vloženo 
zadostno število kandidatur za člane svetov krajevnih skupnosti:

• v Svet Krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču, ki šteje 11 čla-
nov, se na ponovnih volitvah voli 9 članov;

• v Svet Krajevne skupnosti Brezje pri Tržiču, ki šteje 5 članov, 
se na ponovnih volitvah volijo 3 člani;

• v Svet Krajevne skupnosti Križe, ki šteje 9 članov, se na po-
novnih volitvah voli 7 članov;

• v Svet Krajevne skupnosti Leše, ki šteje 5 članov, se na po-
novnih volitvah voli 5 članov;

• v Svet Krajevne skupnosti Pristava, ki šteje 7 članov, se na 
ponovnih volitvah voli 6 članov;

• v Svet Krajevne skupnosti Ravne, ki šteje 9 članov, se na po-
novnih volitvah volijo 3 člani;

• v Svet Krajevne skupnosti Tržič-mesto, ki šteje 11 članov, se 
na ponovnih volitvah volijo 3 člani. 

Vsi kandidati za svete zgoraj naštetih krajevnih skupnosti lahko 
svoje kandidature oddate do 9. februarja 2023. Več informacij o 
postopku oddaje kandidature najdete na spletni strani Občine 
Tržič v zavihku Lokalne volitve.
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V Kulturni center Tržič se vračata smeh in dobra volja
JANJA REHBERGER CERKVENIK, FOTO: ARHIV ORGANIZATORJA

V petek, 17. februarja, ob 19. uri, bosta obiskovalce nasmeja-
la Perica Jerković in Aleš Novak. V predstavi Slovenec in pol se 
bosta skušala povzpeti na Triglav. Na našega očaka, najvišji vrh, 
simbol slovenstva, kupljen za en goldinar pred 125 leti. Nekoč 
zlatorogov skalnati raj, zavit v meglo mitov in legend, prepo-
jen z znojem in krvjo plezalnih pionirjev, dandanes pa top in-
stagram destinacija, v poletnih mesecih obljudena bolj kot tr-
govski centri v času popustov. Gorniški dvojec tvorita prijatelja 
s podobnimi interesi in z nekoliko manj podobnima značajema. 
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Aleš je član planinske zveze, izkušen pohodnik, tv voditelj in 
komik, Perica pa človek, ki se izgubi v Ikei. Njuna epska pus-
tolovščina, polna presenečenj, komičnih zapletov, duhovitih 
replik in smeha odpre večno dilemo: A si res pravi Sloven'c, če 
nisi šel na Triglav?

Cena vstopnice za predstavo Slovenec in pol v predprodaji zna-
ša 16 evrov, na dan dogodka pa 20 evrov. Vstopnice so na voljo v 
TPIC Tržič (tel.: 051 627 057).

Februar v galerijah Paviljon in 
Atrij
ANDREJA RAUCH, KUSTOSINJA TRŽIŠKEGA MUZEJA,  
FOTO: ARHIV ORGANIZATORJA

Zimske mesece v obeh tržiških galerijah zaznamujejo močne 
avtorske razstave. 

V Galeriji Paviljon NOB so do 9. 3. 2023 na ogled dela Viljema 
Jakopina, tržiškega slikarja, grafika in kiparja, tudi dolgole-
tnega člana ZDSLU. Razstava Najdeno, ustvarjeno, izmišljeno in 
ponovljeno temelji na prepletu ključnih vsebinskih in formal-
nih sekvenc Jakopinovega opusa in se trudi celostno ponazo-
riti njegovo ustvarjalno pot – vse od realistično polne risbe do 
konstruktivističnih, ekspresivnih, kubističnih in slednjič ab-
straktnih tendenc, ki se tematsko izrisujejo v avtoportretih in 
drugih figurah, »grizlijih«, krajinah itd. Rdeča nit, ki združuje 
avtorjevo zelo raznoliko, lahko rečemo celo eklektično delo, 
je domišljena in izvirna kompozicija. Razstavljena bodo tudi 
nekatera redko dostopna Jakopinova dela iz zasebnih zbirk 
in novoustvarjene plastike, zaradi česar je razstava zanimiva 
tako za ljubitelje kot tudi za poznavalce Jakopinovega dela. V 
Galeriji Atrij pa se po januarski fotografski razstavi Jurija Ku-
rilla predstavlja ustvarjalka Tinka Mesec Tomazin (2. 2. – 3. 3. 
2023) s svojim fantastičnim svetom ilustracij in slik, ki lebdijo 
nekje na meji med vsem vidnim svetom in avtoričino specifič-
no interpretacijo tega sveta. 

Lepo vabljeni na februarsko pokušino umetnosti v Paviljonu 
in Atriju!
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Gimnazija Franceta Prešerna – šola mnogoterih talentov

Na Gimnaziji Franceta Prešerna so se izo-
braževali številni izvrstni slovenski šport-
niki in tudi danes se na njej izobražuje 
veliko dijakov športnikov. Obiskovali so jo 
nosilci olimpijskih odličij, Primož Rog-
lič, Peter Prevc, Žan Košir, Vesna Fab-
jan, Nika Križnar, in mnogi drugi izjemni 
športniki, od Anžeta Laniška, Anamarije 
Lampič, Nike in Domna Prevca, Štefana 
Hadalina, Petra Johna Stevensa, Alexa 
Cisarja … do nekdanjih športnikov danes 
pa izvrstnih trenerjev, Roberta Hrgote, 
Gašperja Vodana, Gašperja Berlota, Ma-
tevža Šparovca, Grege Žemlje …

Njihovo kakovostno in sistematično delo z 
dijaki športniki je prepoznal tudi nekdanji 
predsednik Republike Slovenije Borut Pa-
hor in jim marca 2022 za delo z mladimi 
športnimi talenti in za spodbujanje raz-
voja tekmovalcev in tekmovalk na šport-
nem in izobraževalnem področju podelil 
državno priznanje jabolko navdiha. Za 
delo s športniki so prejeli tudi certifikat 
»Športnikom prijazno izobraževanje«, ki 
ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije. 

Sistem dela, ki so ga desetletja razvijali 
skupaj s športniki, uspešno nadgrajujejo 
z dijaki, ki imajo ambicije tudi na drugih 
življenjskih področjih, npr. na glasbenem, 
likovnem, znanstvenem, podjetniškem ... 

GFP Kranj je edina gimnazija v Sloveniji, ki ima štiri gimnazijske programe: splošno gimnazijo, eko-
nomsko gimnazijo, športni oddelek splošne gimnazije in športni oddelek ekonomske gimnazije. Vsi 
programi se zaključijo s splošno maturo, ki omogoča vpis na vse univerzitetne, visoke in višje študijske 
programe.

Šolo so obiskovali izvrstni umetniki, pod-
jetniki, znanstveniki, prejemniki Miche-
linovih zvezdic … Njihov nekdanji dijak 
Jernej Mišič, eden najboljših slovenskih 
harfistov, se je vzporedno izobraževal. V 
času gimnazijskega izobraževanja na GFP 
je obiskoval tudi Konzervatorij Jacopo To-
madini v italijanskem Vidmu. Julija 2022 je 
uspešno opravil maturo in čez tri mesece 
tudi diplomiral. Svojo študijsko pot nada-
ljuje v Haagu. Njihovi dijaki glasbeniki, ki 
so se v preteklosti vzporedno šolali, so bili 
tudi zlati maturantje. 

Zato so se odločili, da svojim najuspeš-
nejšim dijakom posvetijo prav posebno 
pozornost. Pripravili so trajno razstavo, 
na kateri so predstavljeni dijaki, ki so s 

svojimi dosežki zaznamovali slovenski in 
svetovni prostor. Po eni strani so z njo iz-
kazali spoštovanje uspešnim nekdanjim in 
sedanjim dijakom, po drugi pa prihajajoče 
generacije dijakov v njej vidijo navdih, da 
tudi sami lahko v življenju uresničijo am-
bicije in sanje. Veseli jih, da se je na njihovi 
gimnaziji šolalo toliko uspešnih dijakov, 
da je v pripravi že druga stena slavnih.

Ponosni so na svoje dijake, ki so dejavni in 
uspešni na mnogih življenjskih področjih 
in ne le v šoli. Najpomembneje jim je, da 
dijaki poleg dobrih ocen in uspeha na ma-
turi pridobijo dovolj znanja, poguma in 
podjetnosti, da želijo in upajo razviti svoje 
različne potenciale. 
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

- za novogradnje

- zamenjava starih oken

www.oknavratamba.si

JESENICE 04/586 33 70

GSM: 040/201 488

KRANJ: 04/236 81 60

GSM: 051 643 293
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DeteljicaDeteljica | 04 592 28 02

Optika Plus

Pregled
in

očala
kot na napotnico

do 101.- eur ceneje
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Tržič

KUPON FEBRUAR
2023

Sedež:
MCL Mesni center Luka d.o.o.,
Cesta Kokrškega odreda 26, 4294 Križe

Trgovine:

MCL Mesni center Luka d.o.o., Cesta 
Kokrškega odreda 26, 4249 Križe, 
tel.št. 040/294-444

SPB Mesnica Domžale, Ljubljanska cesta 
82, 1230 Domžale, tel.št. 01/72--98-474

Union center Bled, Ljubljanska cesta 11, 
4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121

NA SVEŽE MESO

Sedež:
MCL Mesni center Luka d.o.o.,
Cesta Kokrškega odreda 26, 4294 Križe

Trgovine:

MCL Mesni center Luka d.o.o., Cesta 
Kokrškega odreda 26, 4249 Križe, 
tel.št. 040/294-444

SPB Mesnica Domžale, Ljubljanska cesta 
82, 1230 Domžale, tel.št. 01/72--98-474

Union center Bled, Ljubljanska cesta 11, 
4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121

Sedež:
MCL Mesni center Luka d.o.o.,
Cesta Kokrškega odreda 26, 4294 Križe

Trgovine:

MCL Mesni center Luka d.o.o., Cesta 
Kokrškega odreda 26, 4249 Križe, 
tel.št. 040/294-444

SPB Mesnica Domžale, Ljubljanska cesta 
82, 1230 Domžale, tel.št. 01/72--98-474

Union center Bled, Ljubljanska cesta 11, 
4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121

Sedež:
MCL Mesni center Luka d.o.o.,
Cesta Kokrškega odreda 26, 4294 Križe

Trgovine:

MCL Mesni center Luka d.o.o., Cesta 
Kokrškega odreda 26, 4249 Križe, 
tel.št. 040/294-444

SPB Mesnica Domžale, Ljubljanska cesta 
82, 1230 Domžale, tel.št. 01/72--98-474

Union center Bled, Ljubljanska cesta 11, 
4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121
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OGLAŠUJTE  
V TRŽIČANU!
040/202 384
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Dvojna kariera športnikov

Delavnica risanja stripov
 

Obisk Bankariuma v Ljubljani

Razstava Radol’ca skozi čas

EKONOMSKA 
GIMNAZIJA

EKONOMSKI 
TEHNIK

MEDIJSKI  
TEHNIK

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA

Petek, 17. 2. 2023, ob 9.00 in 15.00
Sobota, 18. 2. 2023, ob 9.00

Informativna dneva

www.egss.si
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PROMOCIJA SERVISA AH VRTAČ 
SUPER AKCIJA ZA SERVIS ZA VOZILA STAREJŠA OD 8 LET 

Up, Polo, Citigo, Mii   - od 119 € 

Golf, Leon, Touran, Sharan, Octavia - od 139 € 

Passat, Škoda, Superb, A4 - od 159 € 

Menjava olja v DSG menjalniku od 209 € 

 

Ob servisu po tej ponudbi pregledamo 20 ključnih točk 
na vozilu in tako poskrbimo za Vašo varnost!  
*Promocija servisa velja samo v mesecu februarju 2023. 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). 

OB OBISKU PREJMETE ŠE KUPON ZA NASLEDNJI SERVIS V VREDNOSTI 
30 € ALI KUPON ZA NAKUP DOPOLNILNE OPREME V VREDNOSTI 20 € 

Tel. št. za naročanje na servis je 04/2700-255.  
Avtohiša Vrtač d.o.o., Delavska cesta 4, 4000 Kranj 
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