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Marec, mesec hvaležnosti, drobnih pozor-
nosti, spominov. Je čas, ko brstijo drevesa, 
pojejo ptice in čas, ko prve rožice prista-
nejo v rokah mamic. Drobna pozornost, 
za katero verjamem, da je ne more na-
domestiti nobeno bogastvo. Mesec marec 
je pri mnogih zelo priljubljen mesec. Ne 
le zaradi barvne palete narave, toplejšega 

vremena in daljših dni, temveč ker je mesec posvečen nežnejše-
mu spolu. Ženskam in materam. Ob tem se takoj spomnim misli 
znanega voditelja, ki je dejal takole:  »Drage ženske, svet vam že 
od nekdaj govori, da ste lepši spol. Mislim, da ste lahko tudi moč-
nejši. Samo ne nam tega nikoli povedati.« Mislim, da komentar tu 
ni potreben.

Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti tudi na dan, ko se ptički že-
nijo – gregorjevo in na postni čas, ko se pripravljamo na veliko 
noč. Mesec marec nam torej ponuja zares veliko lepih trenutkov. 
Ne spreglejmo jih.

»Bog živi vas Slovenke, prelepe žlahtne rožice, ni take je 
mladenke, kot naše je krvi dekle.« (dr. France Prešeren)
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Želim vam, da vam nekaj lepih trenutkov prinese tudi nova šte-
vilka Tržičana. V njem si tokrat lahko preberete: kako na temo biti 
ženska razmišljajo in doživljajo dame v belem ZD Tržič, kako pod-
pirati vogale v družini Šlibar, kako je Tržičan dr. Bojan Knific izdal 
prvo monografijo o obuvanju, kdo je prvi Tržičan z mednarodnim 
fotografskim priznanjem, kdaj bo v Tržič pripotovala olimpijska 
bakla … in še marsikaj. 

Za konec pa z vami podelim še tole zanimivost: ali ste vedeli, da se 
beseda mati v večini sodobnih jezikov začne s črko »m«? Mutter, 
mana, mother, ma, mai, matka, majka, mor, moer, madre, mat, 
mama, mare so besede, ki označujejo to skrbno žensko bitje, ki ga 
imamo vsi tako radi. In prav vsaka nosi posebno krono. Tudi moja!

Uredniški odbor Tržičana vam čestita za praznik!

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 fotografije približno 2000 znakov). Prostor v Tr-
žičanu je omejen, zato skušamo objaviti čim več pris-
pevkov. Če boste upoštevali dano omejitev, bomo lahko 
objavili kar največ prejetih besedil. Ko oddajate besedilo, 
ga skušajte čim manj oblikovati, nikoli pa v Wordov do-
kument ne vstavljajte fotografij. Pod vsakim besedilom 
naj bo jasno naveden avtor prispevka in organizacija, v 
imenu katere oddajate prispevek.

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

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

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

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

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 prijateljev
ali pa tvoje lastno;
smrt slehernega človeka vzame del mene,
ker pripadam človeški vrsti;
in zato nikdar ne pošiljaj poizvedovat,
komu zvoni;
zvoni tebi.

(John Donne)

SODELOVANJE, POVEZOVANJE IN RAZVOJNI  
NAPREDEK

To so vrednote, ki so nas kot skupnost prebivalcev občine 
Tržič uvrstile med osem finalistk iz vse Slovenije za nagrado 
Zlati kamen. Zlati kamen je sistem aktivnosti, ki merijo, oce-
njujejo in spodbujajo razvoj na lokalni ravni. V tako imenovani 
zahodni regiji smo bili finalisti skupaj z Mestno občino Nova 
Gorica, ki je na koncu osvojila prvo nagrado, Zlati kamen za 
leto 2021. Iskrene čestitke, lepo je biti med dobrimi in čestita-
ti najboljšemu. Občina Tržič je torej prejemnica plakete Zlati 
kamen 2021 in prejemnica srebrnega certifikata ISSO za us-
pešen razvojni položaj občine. Zadovoljni smo z napredkom, 
zagotovo pa sodelujoči in tesno povezani zmoremo, želimo in 
potrebujemo še več. To je naša naloga za danes in jutri. Ob-
čanke in občani se boste logično in razumljivo vprašali, kaj 
pa imamo mi od tega? Odgovor je preprost. Uspešno izvedene 
projekte, ki nam lajšajo, omogočajo in izboljšujejo vsakdanje 
življenje in so posledica dejanj.

Vsi vemo in smo navdušeni nad novimi prostori Gorske re-
ševalne službe Tržič. Le malo pa vas ve, da jih brez dobrega 
sodelovanja med samim društvom, Upravo za zaščito in reše-
vanje ter policijo ne bi bilo. V Lomu pod Storžičem je v letoš-
nji zimi prvič obratovala nova nizkovrvna vlečnica. Nakup je 
resda izvedla občina, toda brez sodelovanja in prostovoljnega 
dela članov Športnega društva Lom pod Storžičem in nepo-
grešljivih soglasij lastnikov zemljišč veselja ne bi bilo. 

Na Brezjah pri Tržiču skupaj z gasilskim društvom, ki letos 
praznuje 70-letnico, ter krajani in donatorji nabavljamo so-
dobno vozilo za tehnično reševanje.

Projekt obsežne nadgradnje in obnove vodovodnega, kanali-
zacijskega in cestnega omrežja, ki je že v fazi izvedbe javnega 
naročila, je potreboval več kot tristo soglasij in več kot dvaj-
set gradbenih dovoljenj. Hvala vsem sodelujočim in razume-
vajočim.

Seveda pa gredo primeri sodelovanja tudi preko meja naše 
občine, tudi države. Z dobrimi sosedi v občinah, na katere 
mejimo, nas povezujejo Rožnovenska pot, Pot treh zvonov 
in kolesarski projekt Trans Karavanke od Rateč do Solčave. 
Tudi vodovodi, pločniki in ceste so včasih skupno delo. Precej 
neopazno je sodelovanje z občinama Bohinj in Predddvor pri 
skupnem projektu uspešne energetske sanacije vrtca Detelji-
ca ter načrtovanju obnove Polakove kajže in gradu Neuhaus. V 
Razvojnem svetu Gorenjske regije sodelujemo z osemnajsti-
mi občinami, v Lokalni akcijski skupini Gorenjska košarica pa 
s štirinajstimi. Primer dobrega sodelovanja preko državnih 
meja, posebej s Koroško, so tudi naši gasilci v Gasilski zvezi 
Tržič, prav tako tudi tradicionalni Ples brez meja na starem 
Ljubelju in pobratenje z 
mestoma Sainte-Marie-
-aux-Mines ter Zaječar. 

Svetla zgodba sodelova-
nja čez mejo je zagoto-
vo tudi skrb za taborišče 
Mauthausen v Podlju-
belju in nedavno uspeš-
no izveden projekt Alpe 
Adria Karavanke, ki nam 
je zapustil pomemben del 
obnove opreme Doma na 
Zelenici, na Kofcah in pod 
Storžičem.

Obseg preteklega so-
delovanja je dragocen, 
bodočega pa – z vsako-
dnevno skrbjo za lep-
ši jutri – nepogrešljiv. 
Udejanjimo ga čim več.  
Hvala.

Občina Tržič je med razvojno najprodornejšimi občinami 
(FOTO: arhiv Občine Tržič).

Plod dobrega sodelovanja je tudi nedavno obnovljena Pot treh zvonov med 
Sebenjami in Žiganjo vasjo (FOTO: arhiv Občine Tržič). 

Za prizadevno delo na področju čez
mejnega gasilskega sodelovanja je Zlati 
častni znak za zasluge za Republiko 
Avstrijo lani prejel Jani Žlindra, poveljnik 
Gasilske zveze Tržič 
(FOTO: arhiv Občine Tržič). 
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NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
ZA LETO 2021 BO NIŽJE KOT LANI
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije smo leto 
2020 zaključili z 1,1 % deflacijo. 22. člen Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič (Ur. l. 
RS, št. 74/2016) določa, da se v primeru, ko Občinski svet Občine 
Tržič ne sprejme vrednosti točke za naslednje leto, vrednost toč-
ke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen 
življenjskih potrebščin za obdobje leta pred letom, za katerega 
se nadomestilo odmerja. To pomeni, da bo odmera nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021 za 1,1 % nižja, kot je 
bila v letu 2020.  

ZAKON O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN  
PRINAŠA NIŽJE STROŠKE IN ADMINISTRATIVNE  
RAZBREMENITVE TUDI OBČINI TRŽIČ 
S 1. januarjem 2021 je začel veljati Zakon o finančni razbreme-
nitvi občin (ZFRO), ki je občinam po dolgoletnih prizadevanjih 
prinesel tako nižje stroške kot tudi administrativne razbreme-
nitve. ZFRO je spremembe prinesel na več vsebinskih področij, 
med drugim tudi na Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju (ZZVZZ). Ta spreminja zavezanca za plačilo 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 
21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona, po katerih 
so zavarovani »državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo 
dovoljenje za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uve-
ljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila 
prispevka za obvezno zavarovanje« in »otroci do 18. leta staros-
ti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi 
starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev 
za vključitev v obvezno zavarovanje«. Z letošnjim letom se za na-
vedene zavarovance uvaja neposredno plačilo prispevkov države 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Občina Tržič je v letu 2020 krila prispevke navedenih zavarovanj 
v višini 92.598,61 EUR. Število občanov, katerim je bila ta pravica 
priznana v postopkih pri centrih za socialno delo, se je mesečno 
gibalo od 196 do 220.

MED ZAPUŠČENIMI ŽIVALMI NA OBMOČJU OBČINE 
TRŽIČ PREDNJAČIJO MAČKE
Od 1. februarja 2020 izvaja javno službo zagotavljanja zavetišča 
za zapuščene živali na območju občine Tržič Zavetišče za zapuš-
čene živali Ljubljana. Kot je razvidno iz letnega poročila, so v letu 
2020 sprejeli 89 zapuščenih živali, in sicer 88 mačk in 1 psa. No-
vim skrbnikom so oddali 12 mačk. V okolje so po oskrbi vrnili 59 
prostoživečih mačk. Skupaj sedmim mačkam niso mogli poma-
gati oz. so bile obravnavane skladno z dogovorjenimi protokoli 
zavetišča. Mačke so v povprečju bivale v zavetišču 52 dni. Pes je 
bil izgubljen in že naslednji dan vrnjen lastniku, ki je poravnal 
tudi vse nastale stroške zavetišča.

Skupni stroški oskrbe zapuščenih mačk, kar hkrati pomeni vseh 
zapuščenih živali z območja občine Tržič, do 31. 12. 2020 tako 
znašajo 10.182,42 evra. 

PLANINSKI ZEMLJEVID »POD OKRILJEM NAJDALJŠE 
SLOVENSKE GORE«
V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije smo konec decembra 
2020 izdali Planinski zemljevid »Pod okriljem najdaljše sloven-
ske gore«. Topografska karta obsega območje celotne tržiške ob-
čine. Poleg markiranih planinskih poti so na njej označene tudi 

ZBRALA: SAŠA PIVK AVSEC

tematske poti na Tržiškem, Tržiška planinska pot, planinske in 
ostale koče, namestitveni in gostinski objekti, parkirišča ter na-
ravne in kulturne znamenitosti.

Na hrbtni strani karte je predstavljenih nekaj zanimivejših izle-
tov in napotkov za varno gibanje v  gorah ter planinske posto-
janke z nadmorskimi višinami, geografskimi koordinatami, ka-
pacitetami, časom obratovanja in dostopnostjo do sosednjih koč 
ter vrhov. 

Zemljevid je v merilu 1 : 25.000 in bo po sprostitvi ukrepov za 
zajezitev epidemije brezplačno.

Planinski zemljevid Pod okriljem najdaljše slovenske gore

OBJAVLJENO JAVNO NAROČILO GRADBENIH DEL ZA 
PROJEKT ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V 
POREČJU ZGORNJE SAVE – OBČINA TRŽIČ
Na spletni strani Občine Tržič (www.trzic.si) je objavljeno Javno 
naročilo gradbenih del za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju zgornje Save – Občina Tržič«, s katerim vabimo 
vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo  ponudbo.  

Osnovni namen investicijskega projekta je dogradnja obstoječega 
sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda tako, da bo aglome-
racija Tržič po zaključku projekta 98,77 % opremljena s kanali-
zacijo. 

Investicijski projekt vključuje izgradnjo manjkajočega kanali-
zacijskega omrežja v aglomeraciji  Tržič in izgradnjo ter obno-
vo ostale komunalne infrastrukture (vodovoda, meteorne kana-
lizacije in obnovo cestne infrastrukture). 

Med strateškimi cilji investicijskega projekta velja omeniti 
zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja, višjo 
stopnjo zaščite reke Save, usposobitev kanalizacijskega sistema 
v porečju Save v skladu z okoljskimi zahtevami in operativnimi 
programi ter izboljšanje stanja komunalne infrastrukture.

Projekt predvideva izgradnjo kanalizacijskega omrežja v skupni 
dolžini 11.758,5 metra, od tega 10.707 metrov gravitacijske kana-
lizacije in 1.051,5 metra tlačnega kanala, in 10 črpališč, priključi-
tev 1.560 prebivalcev  in 168 PE iz dejavnosti na sistem odvajanja 
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in čiščenja odpadnih voda v občini Tržič. Med ostalo infrastruk-
turo bo obnovljen vodovod v skupni dolžini 6.032 metrov in me-
teorna kanalizacija v skupni dolžini 3.026 metrov.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in 
Republika Slovenija. 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH  
PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI TRŽIČ ZA LETO 2021 
Na javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v obči-
ni Tržič za leto 2021 je v roku prispelo 20 vlog izvajalcev športnih 
programov, od katerih je bilo 19 vlog pravočasnih in upravičenih, 
ena vloga pa je prispela od neupravičenega subjekta, zato je bila s 
sklepom zavrnjena. Za sofinanciranje prijavljenih športnih pro-
gramov bo Občina Tržič iz proračuna za leto 2021 tako razdelila 
namenska sredstva v predvideni višini 203.000 evrov.

PRENOVLJENA INFRASTRUKTURA NA POTI TREH 
ZVONOV 
Idejo za najbolj zvenečo pot – Pot treh zvonov – so dobili doma-
čini Žiganje vasi, ko so pred leti na cerkvi sv. Urha zamenjali tri 
zvonove. Ker se jim jih je zdelo škoda zavreči, so z njimi ozna-
čili pot, ki se vije okrog Udin boršta. Po njih je pot dobila ime. 
Ker pa so bili cerkveni zvonovi preveliki, so pot opremili s tremi 
manjšimi zvonovi in znamenji, poteka pa med Sebenjami, Novaki 
pod Golnikom in Žiganjo vasjo. Pot je speljana po makadamskih 
in asfaltiranih cestah med Tržiško Bistrico in povirjem Kokrice. 
Gre za približno 9 km dolgo, nezahtevno pot, ki je primerna za 
vsakogar, tudi za družine z otroki. Na poti, ki je speljana skozi tri 
občine in podrobneje opisana na informacijskih tablah, se obis-
kovalci lahko tudi odpočijejo na klopeh ali dodatno ogrejejo na 
trim poligonih in telovadnih postajah. Pot treh zvonov je od lan-
skega leta dalje bogatejša za devet prenovljenih informacijskih 
in štiriintrideset usmerjevalnih tabel. V sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Sebenje so se uredile tudi tri vstopne točke s parkiriš-
či v naseljih okrog Udin boršta, in sicer v Žiganji vasi, Sebenjah 
in med Seničnim ter naseljem Novake. Naknadno se bodo na teh 
točkah umestili še leseni nabiralniki, kjer si bodo pohodniki lah-
ko zagotovili tematski promocijski material. 

V garaži PGD Brezje bo kmalu novo vozilo (FOTO: arhiv Občine Tržič)

OBČINA TRŽIČ PRIPRAVLJA SPREMEMBO ODLOKA O 
RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI 
V odlok se bo vključilo spremembe, vezane na krovno zakono-
dajo, ter spremembe, ki so posledica zaključka zapiralnih del na 
deponiji Kovor. Hkrati se posodablja tudi dikcije, kjer so težave s 
samim izvajanjem odloka in posledično nadzora inšpekcijskega 
organa.

Odlok se bo na Občinskem svetu obravnavalo dvofazno, predvi-
doma v pomladnem času.

IZŠLA JE PRVA KULINARIČNA ZLOŽENKA »IZ TRŽIŠKIH 
PISKROV«
Tržičani so radi jedli meso – predvsem perutnino, a tudi divjači-
no, svinjino in govedino. Ljubili so tonko – omako, ki ostane pri 
pečenju mesa. Pogosto so bile na mizi močnate jedi, med njimi 
žganci, štruklji, močnik in krapi, pa tudi kaša. Najbolj znana tr-
žiška jed so zagotovo tržiške bržole, enolončnica iz ovčjega ali 
koštrunovega mesa. Pri tržiških gostincih lahko poskusite nekaj 
izbranih tradicionalnih jedi, ki jih na sodoben način pripravlja-
jo posebej za vas. Na planšarijah pa v poletnih mesecih ponuja-
jo predvsem mlečne jedi. Kislo mleko v kombinaciji z različnimi 
žganci, masovnik in štruklji so jedi, ki bodo poskrbele za razva-
janje vaših brbončic. Na Tržiškem pa smo ponosni tudi na prvo 
slovensko ekološko pivo, prvinska žganja in nepozabne sladice. 

Ker je Slovenija prejela naziv Evropska gastronomska regija 2021, 
smo vse dobrote tržiških gostincev združili v kulinarični zloženki 
»Iz tržiških piskrov«. Svoj izvod si lahko zagotovite, ko bo (ob 
sproščanju ukrepov v zvezi s covidom-19) Turistično promocijski 
in informacijski center Tržič ponovno odprl svoja vrata za obis-
kovalce. 

Prenovljene informacijske table na Poti treh zvonov 
(FOTO: arhiv Občine Tržič)

PODPISANA POGODBA ZA DOBAVO NOVEGA  
GASILSKEGA VOZILA ZA PGD BREZJE PRI TRŽIČU
PGD Brezje v letošnjem letu praznuje 70-letnico ustanovitve in je 
eno od devetih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo znot-
raj Gasilske zveze Tržič. Gasilsko vozilo GVV-1 bo PGD Brez-
je prejelo v skladu s planom opremljanja teritorialnih gasilskih 
enot 2020–2024, ki ga je pripravila Gasilska zveza Tržič. Rok za 
dobavo šasije je 24. junij, za izvedbo nadgradnje pa 22. septem-
ber 2021. Skupna vrednost novega vozila znaša 174.206,24 evra. 
Občina Tržič bo iz proračuna za leto 2021 vozilo sofinancirala v 
višini 70 %. Naslovnica zloženke Iz tržiških piskrov
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Občina Tržič ponovno med najbolj prodornimi občinami v državi

Občina Tržič že več let zapored dokazu-
je, da sodi med najbolj prodorne, razvoj-
no usmerjene občine v Sloveniji. Tudi le-
tos se je uvrstila med osem finalistov za 
nagrado Zlati kamen. To je nagrada, ki jo 
podeljujejo občini, ki zaradi svoje razvoj-
ne, v prihodnost in v dobro vseh občanov 
usmerjene dejavnosti predstavlja primer 
dobre prakse in zgled za ostale. V finale 
izbora za razvojno najbolj prodorno obči-
no leta so se uvrstile Nova Gorica in Tržič 
iz zahodne Slovenije, Grosuplje in Loga-
tec iz osrednje ter jugovzhodne Slovenije, 
območje od Koroške do Posavja sta zasto-
pali občini Luče in Ravne na Koroškem, iz 
vzhodne Slovenije pa sta se v finale uvrsti-
li dve majhni občini iz Slovenskih goric: 
Benedikt in Sveta Ana. Zlati kamen 2021 je 
prejela Mestna občina Nova Gorica, Obči-
na Tržič pa plaketo Zlati kamen in srebr-
ni certifikat ISSO.

»Tržič odlikuje uravnotežen, celovit razvoj, 
kjer nobeno pomembno področje ni zane-
marjeno. Letos – razumljivo – nekoliko več 
poudarka dajejo socialnim, zdravstvenim in 
humanitarnim vsebinam.  Tržič je zadnji dve 
leti prejel priznanje za najbolj varno občino. 
Mesto izstopa po inovativnih in kakovostnih 
prijemih na področju razvoja podjetništva. V 
zadnjem času dajejo v kraju močan poudarek 
na razvoj pametne skupnosti. Poleg razvo-
ja pametne infrastrukture namenjajo veliko 
pozornosti tudi digitalnemu osveščanju in 
usposabljanju prebivalcev. Projekt s to vsebi-

no Digitalno = realno = normalno lahko velja 
kot primer dobre prakse. Glede na sestavljeni 
indeks ISSO je Tržič pridobil v petih letih 43 
mest,« so v obrazložitev zapisali organi-
zatorji.

Osnova za selekcijo 12 kandidatk, treh za 
vsako od štirih regij, je kompleksna več-

mesečna analiza občin, ki vključuje pre-
gled kvantitativnih kazalnikov, vključenih 
v indeks ISSO, kvalitativno analizo občin, 
kjer razčlenjujemo vrsto »mehkih« dejav-
nikov, ter vsebinski pregled ključnih pro-
jektov občine. Rdeča nit izbora za nagrado 
Zlati kamen 2021 je sodelovanje in sous t-
varjanje občin.

Predstavnike razvojno najprodornejših občin je nagovoril predsednik RS Borut Pahor 
(FOTO: arhiv Občine Tržič).

Natečaj za najboljšo poslovno idejo Tržič 2021
NATALIJA BRUMEN

 »Včasih je samo potrebno stopiti na pot 
in ujeti svoj korak, zakaj pravi uspeh se 
skriva v nas samih.«

V sklopu projekta Tržiški kreativni 
center, ki ga podpira in financira Ob-
čina Tržič, tudi letos izvajamo Natečaj 
za najboljšo poslovno idejo Tržič 2021.

Natečaj organizira in izpeljuje Ljud-
ska univerza Tržič v sodelovanju z 
mentorji in predavatelji, ki imajo na 
področju podjetništva veliko izkušenj. 
Lansko leto sta glavni nagradi preje-
la Tržičana Ian Polak Rožac (za naj-
boljšo poslovno idejo), ki je zasnoval 
idejo o prvem slovenskem 50-list-
nem bloku MOJ PLAN, tiskanem na 
recikliranem papirju, in Sabina Fer-
jan (za najboljšo idejo z družbenim 
učinkom) z unikatno keramiko Ukart. 

NAMEN
Namen natečaja je spodbujati podjet-
ništvo v lokalnem okolju in omogočiti 
še neuveljavljenim bodočim podjet-
nikom prepoznavnost ter pomoč pri 
preboju na širši trg. Namen je tudi 
zmanjševati brezposelnost in poveča-
ti aktivnosti občanov na področju ino-
vativnih, tržnih in gospodarskih idej.

POGOJI PRIJAVE 
Na Natečaj za najboljšo poslovno idejo 
Tržič 2021 se lahko prijavijo vsi, ki so 
dopolnili 18 let ter imajo zanimivo in 
inovativno poslovno idejo, ki pa še ni 
razvita, a ima potencial v prihodnosti. 
Na natečaj se lahko prijavijo tudi re-
gistrirana podjetja in zavodi, vendar 
pod pogojem, da so registrirali dejav-
nost po 1. 1. 2020. Prednost bodo ime-
li občani, seveda pa se lahko prijavijo 

tudi kandidati iz drugih občin. Sprejeli 
bomo največ 10 poslovnih idej. Razpis 
bo odprt do 9. 3. 2021. Za prijave in več 
informacij pišite na: 
natalija.brumen@lu-trzic.si

OKVIRNA VSEBINA:
 - kaj mora podjetnik vedeti na začetku,

 - odkrivanje poslovnega modela,

 - osnove dizajna, marketinga in pro-
daje,

 - »pitch« – kako predstaviti svojo 
idejo,

 - zaključek in podelitev nagrad.

Delavnice se bodo izvajale preko 
splet ne aplikacije oz. odvisno od raz-
mer. Več o vsebini si lahko preberete 
na spletni strani trzicpodjeten.si. Vab-
ljeni vsi, ki imate voljo, čas in pogum, 
da stopite novim izzivom naproti.
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Se v knjižnici kaj dogaja?
SABINA ŠOLAR, FOTO: ARHIV KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA

V knjižnici nas epidemija covida-19 ni ustavila. Še vedno kupu-
jemo, obdelujemo, izposojamo in odpisujemo gradivo. Še vedno 
pripravljamo pravljice za najmlajše, otroške delavnice za osnov-
nošolce in dogodke za vse občane, le da se je vse dogajanje pre-
selilo na splet. Dogodke lahko spremljate na naši domači strani, 
Facebook strani in YouTube kanalu knjižnice ter na Instagramu.

Lansko leto smo želeli zaključiti praznično, a je gostja Ana Praz-
nik zbolela, zato smo se z njo srečali sredi januarja. Iskriva in 
iskrena gostja nam je med drugim govorila o oddaji Delovna ak-
cija, v kateri ljudem prenovijo stanovanje ali hišo in jim s tem 
dobesedno spremenijo življenje. Nekaj pa smo izvedeli tudi o Ani 
Praznik, njenem življenju in načrtih.

Boštjan Videmšek nam je v pogovoru s Samom Rugljem povedal, 
kako se loti pisanja.  Predstavila sta knjigo Plan B, ki je lani na 
spletnem Slovenskem knjižnem sejmu prejela veliko nagrado 
SKS in bila razglašena za knjigo leta 2020. V knjigi, ki jo je so-
ustvaril s fotografom Matjažem Krivicem, se Videmšek sprašuje, 
če je svet sploh še mogoče rešiti, saj je podnebna kriza vse hujša.

8. februarja smo se z Aleksandrom Mežkom, ki je zapel uglasbe-
no Prešernovo poezijo, in nekaj recitacijami z dogodkom Poklon 
vrhunskemu poklonili vélikemu Slovencu, Francetu Prešernu.

Dan po prazniku smo skupaj z dr. Mihom Preinfalkom na kratko 
predstavili tematsko številko časopisa Kronika, ki je bila v celoti 
posvečena Tržiču.

Sredi februarja nam je Aljoša Bagola govoril o svoji knjigi Kako 
izgoreti, katere namen ni učiti, pridigati ali opozarjati. V njej av-
tor opisuje svoje soočenje z izgorelostjo in nam pove, kako biti v 
redu in živeti izpolnjeno.

Knjižnica bo letos praznovala častitljivih 60 let, zaposleni pa 
smo še vedno mladostno iskrivi in polni idej. Tako bomo v mar-

cu skupaj z dr. Igorjem Škamperletom predstavili monografijo o  
Michelangelu, z dr. Robertom Brusom se bomo spraševali, kak-
šen bo slovenski gozd prihodnosti, pogovarjali se bomo z avtor-
jem znamenitega Vučka, akademskim slikarjem Jožetom Trob-
cem, v aprilu pa bomo z Markom Radmilovičem brali Kolesarja. 
V maju se nam obeta zanimiv večer, ki bo sklenil deveto sezono 
bralne značke za odrasle in prvo sezono filmske značke. Še vedno 
je čas, da se nam pridružite pri obeh!

Junija pa bomo praznovali. In to kako! Več še ne povemo.

Torej? Se v knjižnici kaj dogaja? Kot vidite, se dogaja in to ogrom-
no. Spremljajte nas in na snidenje v naši in vaši knjižnici.

Novi prostori Glasbene šole Tržič
FRANCI PODLIPNIK, RAVNATELJ, FOTO: ARHIV GŠ TRŽIČ

Star pregovor pravi: Kdor čaka, dočaka. V Glasbeni šoli Tržič smo 
dočakali prepotrebne nove prostore, ki smo jih dobili s preselit-
vijo ljudske univerze na drugo lokacijo. Pridobili smo tri učilnice, 
dvorano za pouk komorne igre in vaje harmonikarskega orkestra, 
prostore uprave in zbornico. Ko so bili prostori izpraznjeni, smo 
takoj pričeli z obnovo, saj je bilo potrebno vse prostore prebeliti, 
prelakirati parket, vzpostaviti internetno in telefonsko povezavo 
v šoli, zamenjati kljuke in ključavnice, učilnice prilagoditi pouku 
inštrumentov in petja, preseliti klavirja in pianine … Dela je bilo 
veliko, vendar smo se ga lotili z velikim veseljem in vnemo, saj 
se vsi zavedamo, kaj novi prostori pomenijo za razvoj šole. Sko-
raj vsa dela so bila zaključena do povratka učiteljev in učencev k  
pouku v šoli. Navdušenje vseh učencev in učiteljev je bilo nepo-
pisno. Glasbena šola je lepa, urejena in nudi optimalne pogoje za 
delo, širitev programov in razvoj naših mladih glasbenikov. 

Za pridobitev novih prostorov se iskreno zahvaljujemo županu 
Občine Tržič, mag. Borutu Sajovicu, vodji Urada za gospodarstvo 
in družbene dejavnosti, g. Klemenu Srni, in vsem, ki ste prepoz-
nali prostorsko stisko glasbene šole in podprli njeno širitev.

V kolikor bo epidemiološka situacija dopuščala bomo 5. maja 
2021 organizirali Dan odprtih vrat za bodoče mlade glasbenike in 
otvoritev novih prostorov glasbene šole. 
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Gasilska zbirka Tržiškega muzeja
BOŠTJAN MEGLIČ, KONSERVATOR – RESTAVRATOR, FOTO: BOŠTJAN MEGLIČ

Tržiški muzej poleg izjemnih obrtnih 
zbirk, ki imajo vseslovenski pomen, in 
zbirke Slovenskega smučarskega muzeja 
hrani tudi bogato tržiško gasilsko dedišči-
no. Zasluge za obsežen fond dokumentov, 
fotografij, publikacij in starih muzejskih 
predmetov gasilske tehnike imajo številne 
občanke in občani Tržiča, ki so bili ali so 
še vpeti v prostovoljna gasilska društva, 
nekdanja industrijska gasilska društva ali 
se ljubiteljsko ukvarjajo z raziskovanjem 
tržiške preteklosti.

Z namenom predstavitve zgodovine tržiš-
kega gasilstva je bila v kletnih prostorih 
Tržiškega muzeja leta 1983 gasilska zbirka 
postavljena na ogled javnosti. Tržiški mu-
zej je bil tedaj med gasilci poznan tudi kot 
gasilski muzej – predstavljal je namreč 
svari, ki jih drugje ni bilo mogoče videti.

Jeseni leta 2000 je v hudi ujmi kletne 
pros tore muzeja in s tem del gasilske zbir-
ke prizadela uničujoča poplava. Takratno 
vodstvo muzeja je urgentno pristopilo k 
reševanju nastale situacije. Ob pomoči 
muzejskih strokovnih delavcev, prosto-
voljnih gasilcev, angažiranih posamezni-
kov in obrtniških podjetij so uspeli sanirati 

nastalo škodo na objektu. Konservatorske 
in restavratorske posege na poplavljenih 
muzejskih predmetih so izvedli zunanji 
strokovni delavci in zaposleni v Tržiškem 
muzeju. Del prenovljene gasilske zbirke 
je bil v obliki občasne muzejske razstave 
javnosti ponovno predstavljen leta 2009. 
Vsi pa si želimo, da bi nekdanja občasna 
razstava v preoblikovani podobi ponovno 
postala stalna oziroma da bi bili predmeti 
na sodoben muzeološki način postavljeni 
na ogled v obliki oglednega depoja. 

S finančno pomočjo in podporo Občine 
Tržič je Tržiški muzej za potrebe izvaja-
nja muzejske dejavnosti leta 2017 pridobil 
večji depojsko-razstavni prostor v kom-
pleksu BPT. Odtlej nepretrgano poteka 
reorganizacija muzejskih predmetov sku-
paj s snovanjem podobe novopridobljenih 
razstavno-depojskih površin. Bogata zgo-
dovina organiziranega gasilstva  v Tržiču, 
ki v letošnjem letu obeležuje že 138 let, 
bo tako najkasneje do 140-letnice ponov-
no postavljena na ogled. Tržiški muzej, ki 
je prepoznaven tudi kot hranitelj tržiške 
gasilske preteklosti, pa bo lahko še bolje 
predstavljal dediščino, na katero smo tr-
žiški muzealci izjemno ponosni.

Iz gasilske zbirke Tržiškega muzeja: restavrirana 
motorna gasilska črpalka znamke Scammell 
Lorries iz 30. let 20. stoletja.

Gregorjevega ne damo
DR. BOJAN KNIFIC, FOTO: GREGOR JANC

Ravno na dan sv. Gregorja leta 2020 je Slo-
venija razglasila epidemijo novega koro-
navirusa, spuščanje gregorčkov pa smo v 
Tržiču dan pred tem v sicer nekoliko okr-
njeni obliki kljub temu slavili. Po slabem 
letu razmere, ki jih narekuje covid-19, do-
jemamo precej drugače kot takrat. Druga-
če kot prejšnja leta bo potekalo tudi praz-
novanje gregorjevega. O nadrobnostih je 
zaradi nepredvidljivosti prihodnjih dni si-
cer nemogoče pisati, a z gotovostjo lahko 
zatrdimo: na gregorjevo v Tržiču ne bomo 
pozabili!

Otroci v Vzgojno-varstvenem zavodu Tr-
žič, ki je poleg Občine Tržič in Tržiške-
ga muzeja nosilec letošnjega dogodka, 
tradicionalno naslovljenega Vuč u vodo, 
so v mesecu februarju skupaj s svojimi 
vzgojitelji začeli izdelovati gregorčke. Ti 
bodo od 5. marca razstavljeni v izložbah 
tržiških lokalov in v Galeriji Atrij Občine 
Tržič. Ob njih si bo v Galeriji Atrij mogo-
če ogledati gregorčke iz zbirke Tržiškega 
muzeja, tokrat predvsem tiste, ki se tako 
ali drugače dotikajo dediščine Kurnikove 
hiše. V njej namreč letos ne bo razstave 
izdelkov, ki jih vsako leto pred tem praz-
nikom pri pravijo otroci tržiških osnovnih 

šol in zavodov, bo pa z gregorjevim pove-
zana dediščina te najstarejše hiše v Trži-
ču »prišla« v Galerijo Atrij. Na mostu, ki 
prek Tržiške Bistrice povezuje stolpnico 
in Občino Tržič, bodo na ogled panoji z 
vsebinami, ki nas opozarjajo na tradicijo 
praznovanja gregorjevega. Člani Kultur-
no umetniškega društva Načeta paleta pa 
bodo poskrbeli, da bo Tržič na gregorjevo 
videti drugače kot druge dni v letu.

Godijo se čudeži, bi verjetno rekel sv. Gre-
gor. »Gregorčki« že plavajo na virtualni 
strugi, ki so jo pripravili v tržiškem vrtcu. 
Lahko si jo ogledate, še bolje bo, če ji pri-
ložite fotografijo svojega gregorčka. Tra-
dicijo gregorjevega boste lahko odkrivali s 
pomočjo reševanja zabavnih izzivov. Vse 
podrobnejše informacije in povezave bos-
te našli na spletni strani Visit Tržič.

Sv. Gregor mogoče ve, kako bo videti ve-
čer pred njegovim godom, mi žal ne. Si 
pa želimo, da bi bilo otrokom omogoče-
no spustiti gregorčke po Tržiški Bistri-
ci. Vsakoletno prizorišče na nabrežini bo 
pripravljeno na predvečer, 11. marca 2021. 
Sv. Gregor nam je obljubil pomoč »od tam 
zgoraj«, mi pa se potrudimo, da skladno z 

razmerami počastimo dan, ki ni enak dru-
gim v letu. Nedvomno drži, da bo letošnje 
gregorjevo v primerjavi s preteklimi praz-
novanji spuščanja luči po vodi posebno. 
Ne pozabimo nanj in poskrbimo, da se ga 
bomo spominjali. 

spremljamo, poročamo
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Prešernov dan v Domu Petra Uzarja Tržič
KAJA ROBIČ, FOTO: ARHIV DOMA PETRA UZARJA TRŽIČ

Tržiški župan, mag. Borut Sajovic, je v sodelovanju z Ekipo Boru-
ta Sajovica pri pravil program ob slovenskem kulturnem prazni-
ku. Za oskrbovance tržiškega doma je to postala prava tradicija, 
saj se pri pravlja že od leta 2004 naprej vsako leto. Letos zaradi 
epidemije prireditve ni bilo mogoče izvesti v živo, kljub temu so 
našli možnost, voljo in čas ter nastop posneli. Zaposleni v domu 
smo poskrbeli, da so si proslavo vsi stanovalci lahko ogledali na 
zaslonih.

Oskrbovalci so s ponosom v očeh sprem ljali prireditev. Začela se 
je z recitiranjem Prešernovih pesmi, nato je sledil govor tržiške-
ga župana, ki nas je nagovoril s spodbudnimi besedami. Pravi, da 
Slovence kulturni praznik povezuje, še posebej v težkih obdobjih, 
in da smo eni redkih na svetu, ki imamo kulturni praznik in obe-
nem dela prost dan. Stanovalce so med proslavo ob igranju naro-
dno-zabavne glasbe navdušili tudi nastopi glasbenikov.

Po prireditvi, ki smo jo spremljali na zas lonih, je sledila pogo-
stitev z značilnim suhim sadjem ob tej priložnosti – figami, pe-
civom ter kozarcem domačega vina. Nekateri stanovalci so se po 
prireditvi opogumili in recitirali Prešernove pesmi, ki so jim os-
tale v spominu, drugi so ob zvokih slovenske glasbe zaplesali. 

Zaposleni in stanovalci Doma Petra Uzarja bi se županu Borutu 
Sajovicu in Ekipi Boruta Sajovica radi zahvalili za odličen prispe-
vek. Veseli nas, da smo lahko kljub drugačnim okoliščinam našli 
način in obujali spomine na našo domovino in pes nika doktorja 
Franceta Prešerna.

Priznanja Brede Košir
PETER KOŠIR, FOTO: KLEMEN DREMELJ

Bistričanka Breda Košir je zaključila študij delovne terapije s 
povprečno oceno 9,07, zadnji, tretji letnik z 9,75 in diplomirala 
z odliko. Od Senata Zdravstvene fakultete v Ljubljani je kar dvak-
rat prejela Priznanje Zdravstvene fakultete za najboljši uspeh pri 
študiju. Tekom študija in z obštudijskimi dejavnostmi si je nabrala 
številne izkuš nje na različnih področjih, saj je sodelovala kot pro-
stovoljka na taborih za otroke in odrasle osebe s posebnimi po-
trebami, s slepimi in slabovidnimi, gibalno oviranimi, z osebami 
z različnimi oblikami zasvojenosti in s starejšimi. Bila je vključena 
v različne projekte: Zdravju prijazna uporaba šolske torbe in ure-
ditev šolarjevega delovnega okolja, Tudi v starosti varno živimo 
doma ter Vrt čutil – Znanstival (senzorna integracija). Poleg tega 
se v prostem času tekmovalno ukvarja s paraplesom oz. plesom na 
invalidskih vozičkih, občasno pomaga pri pararugbyju in snema 
vloge o življenju ter funkcioniranju slepe osebe. V letu 2020 je vo-
dila tudi brezplačen pettedenski prilagojen plesni tečaj za osebe 

s slepoto in slabo-
vidnostjo ter doka-
zala, da tudi osebe z 
okvaro vida ob pod-
pori delovne tera-
pevtke odlično ple-
šejo. Za svoje delo in 
dosežke je od Univer-
ze v Ljubljani prejela 
Priznanje Univerze v 
Ljubljani za posebne 
dosežke in udejstvo-
vanje na področju 
obštudijskih dejav-
nosti.
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INTERVJU: PETER BALANTIČ

Od nič točk do prvega Tržičana z mednarodnim fotografskim 
nazivom
MAJA TEKAVEC, FOTO: PETER BALANTIČ

Prvi fotoaparat sem dobil pred sedmimi leti in takrat se je začela moja fotografska pot. Spomnim se, 
da sem si rekel: »Ah, saj ga ne potrebujem, imam telefon in to mi je bilo dovolj.« No, zdaj vidim, da je 
bil korak mojih bližnjih pravi, ko so mi za rojstni dan kupili digitalni fotoaparat. Leta 2017 pa sem se že 
priključil Foto klubu Tržič, katerega član sem še danes.

Katere so bile tvoje prve fotografije?
Začel sem z rožami in raznimi žuželkami. 
Odpravil sem se v botanični vrt in slikal in 
slikal ... Če se dobro spomnim, je bila moja 
prva slika sončnica z vrta. Priznam, da ni-
sem na začetku vedel nič o fotografiji. Niti 
kaj je zoom niti kaj je fokus ... Vedel sem le, 
kaj je spominska kartica. 

In potem?
Potem sem ugotovil, da si želim še več in 
poskusiti še kaj drugega, ampak za to pot-
rebuješ tudi primerno opremo, dodatne 
filtre, različne objektive ter drugo opremo. 
Bil sem ves zadovoljen in navdušen nad 
drugačnim sistemom slikanja. Opremo 
sem vedno bolj nadgrajeval, učil pa sem se 
sam. Udeležil sem se foto tečaja, foto de-
lavnice in to je bilo vse. Vse ostalo je bilo 
učenje z delom – z ustvarjanjem slik. Me je 
pa vse skupaj vedno bolj »posrkalo«, ved-
no bolj sem »padel notri«.

Kakšni so bili začetki s Foto klubom?
Kot že rečeno, sem se ekipi pridružil leta 
2017, sprejem mi je ostal v lepem spomi-
nu. Pokazal sem jim svoje slike in predsta-
vil svojo takratno tehniko fotografiranja. 
Opazoval sem tudi, kaj in kako delajo dru-
gi. Potem pa je prišel tudi čas, ko sem se 
začel ukvarjati še z postprodukcijo oziro-
ma z oblikovanjem in urejanjem slik. 

Prvi foto natečaj?
Še danes se zelo dobro spomnim, ko je 
predsednik Foto kluba vprašal, kdo bi se 
prijavil na domači regijski foto natečaj z 
naslovom Gibanje. Na začetku sploh nisem 
vedel, kaj je to, kaj se tam dogaja, ampak 
sem si rekel: »Jaz grem poskusit.« To so 

natečaji, kjer pošlješ svoje slike, ki mo-
rajo biti razporejene po razpisanih temah 
(barvna, črno-bela, pokrajina ...). Pregle-
dujejo in ocenjujejo jih sodniki. Velik us-
peh je že to, da je slika sploh sprejeta, kaj 
šele nagrajena. Da o točkah in nagradah 
ne govorim ... Poslal sem 16 slik, sprejeta 
je bila ena. Ob tem mi je motivacija malo 
padla in sem si rekel: »Peter, ni to to, bo 
treba izboljšati.« Svoje slike sem nadgra-
jeval, zbiral točke in prišel do naziva F3 
(fotograf 3. razreda), ki ga podeljuje Foto 
klub, v katerega je posameznik včlanjen. 
Na Fotografski zvezi Slovenije so uvedli 
točkovanje in kriterije, po katerih se po-
deljuje fotografske nazive: F3, F2, F1, KMF 
(kandidat za mojstra fotografije) in MF 
(mojster fotografije).

Kaj pa tujina? Kdaj si prvič vstopil v 
mednarodni svet fotografije?
Po prejetem nazivu F3 sem počasi »prile-
zel« do F2, stopnjo višje. Potem pa me je 
nekdo izmed fotografskih kolegov »zdra-
žil«, ko je že pošiljal svoje slike v tujino in 
prejemal uspeh za uspehom. Pa sem si re-
kel, da poskusim še jaz in vidim, kje sem … 
Svoje slike sem prvič poslal v Indijo. Razpi-
sane so bile tri teme: črno-bela, potovanje 
in narava. Dobil sem »nulo« – vse slike so 
bile zavrnjene. Sprejel sem to in si rekel, da 
bom poslal še druge slike, ki sem jih imel 
v arhivu. Na začetku mi je približno šest 
foto salonov zavrnilo vse slike. Nisem ve-
del, kaj je narobe – ali jaz kaj narobe de-
lam, pošiljam napačne slike, odgovora ni 
bilo. V tujini, kjer se na foto natečaj prijavi 
tudi do 1400 udeležencev iz celega sveta, je 
res velik uspeh, da ti sliko že sprejmejo, kaj 

šele nagradijo. Ko sem že skoraj obupal, me 
je spodbudila moja part nerica, ki sem ji še 
danes hvaležen za to. Počasi sem začel slike 
pošiljati še drugam in odprlo se je.

Peter pokaže zvezek, kjer beleži vse udelež-
be na foto natečajih, število doseženih točk, 
seznam nagrad in slik, ki so bile prijavljene. 

Kdaj pa se je zasvetila prva medalja?
Leta 2019 v Kočevju na foto natečaju Na-
rava 2019. Dobil sem PSA častni trak. Prvo 
medaljo pa sem dobil za fotografijo Skozi 
brokolijev gozd, za katero sem potreboval 
zares veliko število ur (približno devet). 
Bila ja zlata medalja. Nagrade so me vedno 
bolj privlačile, želel sem si še več ... Lan-
sko leto sem po osvojenih nazivih F3 in F2 
prišel do naziva F1, ki ga pa že podeljuje 
Fotografska zveza Slovenije.

Največja nagrada, ki je trenutno tudi v 
mojih rokah (uradne svečanosti zaradi 
koronavirusa ni bilo), pa je nagrada med-
narodne organizacije FIAP (FIAP je kra-
tica za Mednarodno zvezo za fotografsko 
umetnost, ki združuje nacionalne foto-
grafske organizacije). Tako sem postal 
prvi Tržičan z mednarodnim fotografskim 
nazivom AFIAP. Pogoji za osvojitev AFIA-
PA-a so bili: zadostno število sprejetih slik 
na foto salonih, določeno število držav, v 
katerih sem sodeloval (Finska, Norveška, 
Anglija, Portugalska, Španija, Belgija … 
Trenutno jih imam 43), nagrajene slike … 
Do sedaj sem prejel več kot 270 nagrad. Si 
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pa štejem v čast, da sem bil 5-krat izbran 
tudi za najboljšega avtorja foto salona. 
Najbolj se spominjam foto natečaja, kjer 
sem bil najboljši avtor med 916 udeleženci 
s celega sveta. Zelo sem ponosen, da lahko 
zastopam mesto Tržič po celem svetu.

Kaj najraje fotografiraš? So to živali, 
portreti ali narava?
Uf, v bistvu narava. Včasih se odločim, da 
grem slikat slap. Ali pa »me prime«, da 
grem slikat žuželke, odvisno tudi od let-
nega časa. Za popolno sliko živali čakam 
na pravi trenutek včasih tudi devet ur. Am-
pak se splača. Vedno tudi načrtujem, kako 
se bom posamezne slike lotil: spremljam 
kdaj in kje vzide sonce ter kakšno bo vre-
me na splošno. Zelo redko so sicer pogoji 
idealni. Spomnim se fotografiranja slapa 
Peričnik, ko sem se pripravljal na fotogra-
firanje, vse naštudiral (kdaj vzide sonce, 
koliko časa bo na kakšni točki), z derezami 
čakal na poziciji, pazil na opremo, potem 
pa je prišel veter in kapljice vode so zače-
le frčati po opremi in okolici, tako da sem 
moral prenehati s fotografiranjem. Ideal-
nih pogojev skorajda ni.

Kdaj bolj uživaš: ko pritiskaš na spro-
žilec ali v postprodukciji?
Uživam v trenutku, ko pritisnem na spro-
žilec. Ko slike urejam, pa je »živčna voj-

na«. Razmišljam, ali bodo dovolj dobre, da 
bodo sprejete ali nagrajene.

Se ti je pripetil kdaj kakšen spodrsljaj 
med fotografiranjem?
Spomnim se, ko sva s prijateljem slikala 
žuželko. Sam sem stal v strugi potoka in 
fotografiral slap. Ko me je opozoril nanj, 
sem splezal iz struge in zamenjal objek-
tiv, da bi ujel žuželko, ki pa se je v tistem 
trenutku obrnila drugam. Sem si rekel: 
»Prav, se bom pa še jaz drugače postavil.« 
Ker nisem opazil, da je bila struga potoka 
izpodjedena, sem padel vanjo. Na srečo na 
suhi del. Najprej sem pogledal, če je bil fo-

toaparat cel. Ja, prigod je bilo kar precej.

Črno-bela ali barvna fotografija?
Barvna. Je pa res, da so določene slike, ki 
enostavno morajo biti črno-bele zaradi 
svoje vsebine, ki jo sporočajo (pokaže sli-
ko domin).

Peter, do kam ciljaš?
Ustavil se še ne bom, rad imam izzive, evi-
dence … Ciljam do mojstra fotografije (kar 
je najvišji naziv Fotografske zveze Slove-
nije) in čim višje na FIAP-u. Ampak pot do 
tja je še dolga. Morda pa nekoč …

OBJAVLJAMO ZAPIS, KI GA JE OB SVOJEM JUBILEJU ZAPISALA MARIJA PLESNIČAR.

Marija Plesničar, Krmelova Mimi, praznuje 90 let!
MARIJA PLESNIČAR, FOTO: ARHIV DRUŽINE PLESNIČAR

»Rojena sem bila 23. decembra 1930, kršče-
na pa kot Marija Ivana, rojena Krmelj. Stara 
mama je hotela, da bi bila Ivana. Mama je 
želela, da bi bila Marija. Nazadnje sem bila 
Mimi in tako je ostalo do danes.

Ata Janez je bil z dušo in telesom ''šuštar'' … 
mama Rezka, delavka v Predilnici, je prišla iz 
Štajerske, po njuni poroki nas je bilo kmalu 
šest otrok …

V Tržiču sem obiskovala Ljudsko šolo, med 
vojno nižjo gimnazijo, tako imenovano 
Haupt schule, tam, kjer je danes knjižnica 
na Balosu. Dva brata Joža in Janko sta bila 
kovača. Rojena sta bila v istem letu, Janko 
januarja, Joža pa decembra … Oba sta bila 
tudi dobra smučarja. Joža je odprl skakalnico 
na sv. Jožefu, Janko pa je imel raje slalom in 
veleslalom. Tudi sama sem velikokrat vzela 
kar Joževe skakalne smuči in šla smučat na 
''Brčev rot za Farovžem''.

Za sedanjo trgovino Mercator je bila včasih 
pot. Zadaj je bila Dornikova hiša, spodaj Vil-
fanova pekarna. Po tisti potki sem hodila v 
šolo. K peku sem nesla testo, po šoli je bilo 
že pečeno … Po isti potki je mama hodila v 
službo v predilnico. Obe sva čez Bistrico gle-

dali veliko hišo z vrtom na Trgu svobode 2. 
Vedno sem govorila: ''O, koko je tle grdo …'', 
mama pa: ''O, koko je tle lepo …'' Leta 1946 
smo se preselili ravno v to hišo, odkupili smo 
jo leta 1958. 

Iz Primorske, Nove Gorice, je prišel v Tržič 
kot miličnik Mirko Plesničar. Leta 1953 sva 
se poročila, 1955 se nama je rodila hči Re-
nata, štiri leta kasneje še sin Dario. Mirko je 
kasneje delal v BPT, nekaj časa v pekariji, 
nato pa v Peku. Tudi sama sem se zaposlila 
v tovarni obutve Peko kot ''obračunovalka''. 
Tam sva oba ostala do upokojitve.  V pokoju 
sva kar uživala, udeleževala sva se izletov … 
tudi do Rima in Pariza sva šla. Pozimi sva se 
preizkusila kot oskrbnika v domu na Zelenici. 
Bilo nama je tako všeč, da sva ostala nekaj 
zimskih sezon, čeprav je mož Mirko vedno 
govoril, da Primor’c in sneg ''ne pašeta sku-
paj''.

Dogodivščin se je nabralo kar precej, družina 
je bila vedno na prvem mestu … za otroki so 
prišli vnuki … Leta so minila, zdravje je pri-
merno letom … in kar naenkrat jih je 90!

V Domu Petra Uzarja sem spoznala nove lju-
di. Srečala sem tudi nekaj takih, s katerimi 
se nismo videli precej let. Tudi brat Janko je 
tukaj … Imamo se lepo, vedno se kaj doga-
ja. Kljub čudnim časom sem vesela vsakega 
obiska!«

Mimi, iskrene čestitke in še na mnoga leta!
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Monika Šlibar, mag. agronomije, gospodinja
TANJA AHAČIČ, FOTO: ARHIV DRUŽINE ŠLIBAR

Gospodinja: delo ali poklic ali oboje. 
Obstajata izobraževanje in zaposlitev v 
hotelih, šolah, domovih za starejše, na 
domačijah ali doma. Monika Šlibar je so-
dobna gospodinja na domačiji, ki jo v 
množici takoj opaziš, čeprav ni vpadljiva. 
Visoka, vitka, obdana s pol ducata otrok in 
možem. Je polna optimizma in pozitivne 
energije.

Monika je odraščala v vasi Gabrje blizu 
Dobrove pri Ljubljani, kjer se začne Pol-
hograjsko hribovje. Oče, mati, brat in tri 
sestre so živeli od kmetovanja. Delo jim 
ni predstavljalo breme, ampak vrednoto. 
Starša sta svojih pet otrok vzgajala v spoš-
tovanju in ljubezni do zemlje, ki jo je treba 
čuvati in negovati. Po končani osnovni šoli 
je Monika odšla v Ljubljano na Gimnazijo 
Bežigrad. Že v gimnazijskih letih je vede-
la, da bo njena življenjska pot povezana z 
zemljo, raziskovanjem ali svetovanjem v 
kmetijstvu, zato se je vpisala na Biotehni-
ško fakulteto, smer agronomija. Po diplo-
mi se je zaposlila na Ministrstvu za kme-
tijstvo, kjer je spoznala bodočega moža 
Gregorja. Monika je bila željna znanja, 
zato je še magistrirala. Z Gregorjem sta 
načrtovala poroko in skupno življenje. Po-
roko si je predstavljala drugače, kot je bila 
potem v resnici. Monikina mama je zbolela 
in se tri tedne pred načrtovano poroko za 
vedno poslovila. Monika si je sama seši-
la poročno obleko, na slavju je bilo veliko 
ljudi. Na poročno potovanje sta odpotova-
la k sorodnikom v Kanado. V tem čustveno 
težkem začetku nove poti ji je bil v oporo 
mož Gregor, s katerim sta skupaj zaživela 

v Naklem in začela graditi hišo v Kovor-
ju. Ko sta se preselila, se je Monika počasi 
navadila na bližino sosedov in veter, ki je 
zavijal okrog vogalov.

Nežen nasmeh oblije Monikin obraz, ko 
govori o otrocih: »Prva je Urška. Rodila 
se je, ko smo živeli v Naklem. Danes je že 
dijakinja. Jeseni se je odpravila od doma v 
internat v Celovec, kjer obiskuje šolo. No, 
pa se je kmalu vrnila, saj šolanje poteka po 
spletu. Urška je dinamična, pri delu se hit-
ro obrne. V novi hiši, novi otroci. Najprej 
Klara, ki je pri delu zelo vztrajna. Začeto 
delo tudi dokonča. Jerneja je zelo odprta, 

komunikativna, rada se druži in pogovar-
ja z gosti. Lenart je ljubitelj živali, obožuje 
zajčke, kokoši, račke. V svoji sobi ima mali 
laboratorij za vrtnarske poskuse. In zadnji 
sta dvojčici Veronika in Valerija, prvošol-
ki. Njune drobne ročice rade pomagajo v 
Trgovin'ci pri nalepkah. Veseli sta, ko jih 
vklju čim v delo. Vsi otroci so člani Folklor-
ne skupine Karavanke. Tam se družijo, 
pojejo, plešejo.« Šlibarjevi starejši otroci 
radi rečejo: »Ati, mami, saj vidva sta pa 
kar 'kul'.« Mlajši otroci pa se še radi »po-
crkljajo«. Vsa družina se skupaj zbere za 
kosilo. Monika pripravlja jedi iz domačih 
pridelkov. V slast jim gredo juhe, zelenja-
va in ajdova rulada. Kupujejo le ribe, ki jih 
imajo vsi radi, in kdaj pa kdaj čips, da ga 
skupaj hrustajo pred televizorjem.

Delo na kmetiji se začne zjutraj in konča 
zvečer, bolj kot delo pa so pomembni ljud-
je – družina in vsak, ki pride na kmetijo. 
Pozimi Monika rada šiva oblačila zase in 
za otroke, tudi starejše hčere so že vešče 
šivanja. Ko pa se otopli, se Monika loti rož. 
To jo pomirja in napolni z novo energijo. 
Po delu je potreben počitek. Med počitni-
cami gredo skupaj na kratek dopust, otroci 
letujejo s skavti in svojimi številnimi bra-
tranci.

Monika in Gregor si vzameta čas za gleda-
lišče in kakšen koncert. Monika ima rada 
glasbo in v šali predlaga: »Otroci, kaj če bi 
mi ustanovili vokalno skupino?« Otroci pa 
v en glas: »Si pa za hece, mami!«

Monikine oči so polne optimizma: »Živ-
ljenje je preprosto. Delaj to, v kar verjameš 
in verjemi v to, kar počneš. Bodi hvaležen 
za ljudi, ki te imajo radi in te cenijo.«
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»TRŽIČANI PO SVETU«

Marija Ahačič Pollak: »Naj nitke življenja teko, da vse prav je!«
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV MARIJE AHAČIČ POLLAK

Gospa Marija, za začetek mi povejte, 
kakšna je kaj zima v Kanadi?
Prav lep pozdrav v Tržič iz zelo mrzle-
ga Toronta. Vreme je približno enako kot 
v Sloveniji, le da je zrak veliko bolj suh 
in mraza ne občutiš tako kot doma. Pred 
kratkim smo imeli v sklopu z vetrom kar 
–16 °C. Če ni pihal veter, pa je bilo samo 
–6 °C. Danes (16. 2. 2021) pa pričakujemo 
snežno nevihto.

Kako se spopadate v boju proti novemu 
koronavirusu? Kako je »Kanada« od-
reagirala na sprejete ukrepe?
V Kanadi še vedno veljajo zelo strogi ukre-
pi. Velika večina jih spoštuje, ker je situ-
acija resna in so kazni za prekrške zelo 
visoke in tudi izvajane. Trgovine in šole 
so še vedno zaprte.  Upamo pa, da se bodo 
ukrepi kmalu omilili. Jaz se zavedam, da je 
situacija resna, zato upoštevam vse pre-
ventivne ukrepe in sem že od decembra v 
stanovanju, razen takrat, ko grem v trgo-
vino po hrano ali na sprehod ob jezeru za 
slabo uro. Glede cepljenja pa ste v Sloveni-
ji veliko na boljšem, kot smo tu v Kanadi. 
Moji prijatelji doma so bili že vsi cepljeni, 
pri nas pa kaže, da tega še dolgo ne bo. Ka-
nada ni ZDA. Ima pomankanje cepiva, ki ga 
verjetno še kar nekaj časa ne bomo imeli.

V Kanadi živite že več kot polovico 
svojega življenja. Kakšen je občutek, 
ko se vrnete v Slovenijo, ko se vrnete 
v svoj domači kraj Tržič? Spremljate 
dogajanje?
V Sloveniji sem vsak dan, čeprav samo s 
svojim računalnikom, tako da situacijo 
spremljam in komaj čakam, da bom spet 
lahko prišla domov. V Tržič grem rada, saj 
me Balos vedno spomni na mojo mladost. 
Zelo sem vesela, če srečam kakega pozna-
nega Tržičana. To mi polepša dan. Vidim 
vse, kar je novega ali obnovljenega. To me 
izredno razveseli.

Kaj iz rodnega Tržiča najbolj pogrešate?
Življenje se je tekom let pač spremenilo. 
Tržič je postalo lepo, dobro organizirano 
mesto. Živite v prekrasnem okolju, imate 
gore, v bližini sta tudi prestolnica in mor-
je, ki je bilo v mojih časih skoraj nedoseg-
ljivo. Vesela sem, kadar obiščem Tržič, saj 
imam tam še vedno sorodnike in znance. 
Pogrešam pa prijatelje, ki so nas že zapus-
tili. Naj ob tej priliki izrazim sožalje dru-
žini Slavka Rožiča in vsem ostalim žalu-
jočim.

Bili ste pevka narodno-zabavnega an-
sambla Avseniki, vaša glasbena pot pa 

se je v Kanadi nadaljevala z Vokalno 
skupino Plamen. V letošnjem letu prav 
s slednjo praznujete 30. obletnico, 
čes titamo! Pripravljate kaj posebnega?
Covid-19 je pustil posledice na vseh pod-
ročjih, vendar se skupina Plamen ni ustra-
šila izziva. Pridobila je namreč pet novih 
članic. V Plamen sta se vrnili dve naši dol-
goletni članici, dobile pa s mo tudi tri nove 
študentke. Tako je sedaj v zboru devet pevk 
tretje generacije kanadskih Slovencev.

Ker imamo ob naši 30. obletnici 20. no-
vemba letos načrtovan koncert v Toron-
tu, so se članice, ki program že obvladajo, 
organizirale. Te sedaj pomagajo novejšim 
članicam, da se bodo naučile programa, ki 
je zelo obsežen. Ker je zbiranje prepoveda-
no, so ustvarile vaje na Zoomu, ki jih vodi-
jo pevke same. Upam, da bomo prihodnje 
leto obletnico lahko proslavile v Sloveniji.

Ob izidu vaše knjige leta 2015 z nas-
lovom Tečejo, tečejo nitke je etnolog 
prof. dr. Janez Bogataj zapisal takole: 
»Ob imenu vokalne skupine se lahko 
vprašamo, ali ne izžareva prav ime te 
skupine temeljne lastnosti njene usta-
noviteljice, voditeljice in dirigentke.« 
Prav gotovo vam to veliko pomeni. 
Konec koncev v Kanadi združujete in 
gojite slovensko besedo že najmanj 30 
let.
Vesela sem, če lahko komurkoli pomagam. 
Zbor Plamen mi je v veliko veselje. V čast 
mi je,  kadar je naša slovenska izgovarjava 

odlično ocenjena. V njo smo vložile veliko 
truda in hvala dekletom, da so prenašala 
moje konstantno piljenje izgovarjave. Ko 
jih poslušam, mi je v največje veselje, da 
so prevzele moje slovensko srce. Mislim, 
da poslušalci to tudi čutijo.

Že nekaj let ste bili urednica in vodi-
teljica na radiu Glas kanadskih Slo-
vencev. Kdo vse ga posluša? Kakšen je 
odziv?
Dolga destletja sem bila glavna urednica 
Radia Glas kanadskih Slovencev. Naša od-
daja sega  daleč, celo na Niagarski polotok. 
Oddaja je enkrat na teden in je cela v slo-
venščini. Veliko starejših poslušalcev ko-
maj čaka, da sliši našo uro, še zlasti tisti, 
ki niso vešči interneta. Pred nekaj leti sem 
prepustila vodenje radia Sonji Vidovič, ki 
ga dobro vodi naprej. Še vedno pa vodim 
in uredim oddajo, kadar me potrebujejo. 
Mladini moraš dati priliko, da se lahko na-
uči, kar je potrebno za uspeh.

Zanimivo zgodovino imate tudi na 
športnem področju. Bili ste vodja ju-
goslovanske olimpijske hiše v Calga-
ryju leta 1988, kot novinarka pa ste 
intervjuvali tudi dva velika slovenska 
športna asa Anžeta Kopitarja in Gora-
na Dragića. Kako ste prišli v stik z nji-
ma? Je Anže v Kanadi junak?
Slovenci, ki živimo v tujini, smo zelo po-
nosni na naše športnike. Vedno se bahamo 
z njimi.
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Spremembe cen komunalnih storitev
METKA ŽUMER

V četrtek, 21. januarja 2021, so bile na  
17. redni seji Občinskega sveta Občine 
Tržič potrjene spremenjene cene čišče-
nja odpadne komunalne vode in zbira-
nja biološko razgradljivih odpadkov, ki 
veljajo od 1. februarja 2021 dalje.

Bistveni razlog za spremembe cen so 
višje cene prevzemnikov dehidriranega 
blata iz Centralne čistilne naprave Tr-
žič in prevzemnikov biološko razgrad-
ljivih odpadkov.

Težave s prevzemom odpadnega blata iz 
čistilnih naprav so se v Sloveniji začele z 
odločitvijo sosednje Madžarske, da zapre 
svoje meje za uvoz blata, kar ste občani v 
lanskem letu verjetno zasledili v medijih. 
Sledilo je precejšnje zvišanje cen prevze-
mnikov odpadnega blata, ki smo ga najprej 
občutila komunalna podjetja. Za ilustra-
cijo: cena storitve prevzema odpad nega 
blata se je v letu 2020 iz 75 EUR na tono 
zvišala na kar 195 EUR na tono, kar je po-
menilo 260 % povišanje stroškov tega dela 
storitve glede na leto 2019.

Kaj je odpadno blato? Vsa odpadna voda 
se v procesu obdelave v centralni čistilni 
napravi očisti do tekočega dela. Poltrden 
odpadek, ki pri tem procesu čiščenja nas-
tane, pa je odpadno blato.

Gibanje cen prevzema blata iz čistilnih 
naprav je trenutno nepredvidljivo. Ko bo 
področje urejeno na ravni države, kar si 
komunalna podjetja želimo, bo to zago-
tovo bolje – tako z vidika varovanja oko-
lja kot tudi z vidika obvladovanja cene za 
končnega uporabnika. 

Pri ceni ravnanja z biološko razgrad-
ljivimi odpadki predstavlja velik delež 

oddaja tovrstnih odpadkov v nadaljnjo 
obdelavo zunanjim izvajalcem. 

V letu 2020 je prišlo do povišanja cene 
prevzema biološko razgradljivih od-
padkov, in sicer glede na leto 2019 kar 
za 32,3 %. Za primerjavo – v letu 2019 
je znašala cena za prevzem odpadkov  
49,8 EUR na tono, v letu 2020 pa kar  
65,9 EUR na tono. 

Predelava biološko razgradljivih od-
padkov trenutno poteka v kompostar-
ni na Vrhniki. Tam odpadke sprejme-
jo, če so primerno ločeni in pravilno  
odloženi. 

Vsak Kanadčan, ki ima rad košarko, dobro 
pozna naše slovenske ase in o njih govori 
samo dobro. 

Pogovor z Goranom Dragićem sem ime-
la po zaslugi odpravnice poslov v Ottawi 
Irene Gril na košarkarski tekmi v Air Ca-
nada Centru v Torontu. Zvezdniki so tako 

zastraženi, da ni govora, da bi prišel do njih 
brez veljavne prepustnice. Imela sem samo 
deset minut časa, zato je bil pogovor z njim 
zelo kratek.

Pogovor z Anžetom Kopitarjem pa so mi 
omogočili prav moji Tržičani, ko je prišel po 
prvem dobljenem pokalu na obisk v Tržič. 

Z njim sem imela pogovor tudi julija 2014 na 
Bledu po drugi osvojitvi Stanleyjevega po-
kala, ko je igral golf v dobrodelne namene. 

Ko sem srečala ta dva slavna Slovenca, ki sta 
bila prijazna, nič naduta in vedno bolj slav-
na, sem se zavedela, kako sem bila privile-
girana, da sem lahko z njima govorila.

Kje in kako boste zgodovino pisali v 
prihodnje?
Trenutno pišem zbornik Vokalne skupi-
ne Plamen. Vesela sem bila, ko je priznan 
zborovodja in kritik Mitja Gobec v oceni 
zbora za Večer napisal: »Skupina Pla-
men presega frazno oznako ''izseljeniški 
zbor'', saj z izbiro sporeda in z izvedbami 
dosega raven boljših zborov iz Slovenije«. 
Letos imamo planiran koncert v Torontu, 
prihodnje leto pa bomo – vsaj upam – spet 
prišle in nastopile v počastitev naše 30. 
obletnice v Slovenijo.

Morda za konec še vaše sporočilo Trži-
čanom in Tržičankam?
Malo nas je po svetu, vendar smo vse-
povsod in vam želimo vse najbolje! Cenite 
svoje malo mesto, saj je to mesto s srcem 
in dušo, ki ga nikoli ne moreš pozabiti! 

Naj nitke življenja teko, da vse prav je! 
Dragi Tržičani, na vaše zdravje!
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LETNO POROČILO O PITNI VODI IZ VODOVODNIH SISTEMOV, S 
KATERIMI UPRAVLJA KOMUNALA TRŽIČ D.O.O. ZA LETO 2020 in 
NAČINI OBVEŠČANJA UPORABNIKOV V LETU 2021
KOMUNALA TRŽIČ

Iz desetih vodovodnih sistemov, ki so v 
upravljanju Komunale Tržič, se oskrbuje 
12.422 prebivalcev.

Med največje vodovodne sisteme sodijo 
Žegnani studenec, Črni gozd in Mestni vo-
dovod. 

V skladu z zakonodajo je na javnih vo-
dovodih, ki jih upravlja Komunala Tržič, 
vzpostavljen notranji nadzor po načelih 
HACCP sistema. 

Nadzor kvalitete pitne vode je v letu 2020 
potekal z izvajanjem notranjega nadzora,  
ki ga po HACCP načelih izvaja Komunala 
Tržič, preko neodvisnega državnega mo-

nitoringa ter preko nadzora Zdravstvene-
ga inšpektorata RS (zunanji nadzor). 

V sklopu notranjega nadzora se je izvajal 
redni mesečni odvzem vzorcev za mikro-
biološke in fizikalno-kemijske preiskave. 
Obseg merjenih parametrov vzorcev je do-
ločen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS 
št. 19/2004, s spremembami, v nadaljevanju 
Pravilnik). 

Za mikrobiološko preiskavo je bilo v letu 
2020 v okviru rednega notranjega nadzora 
odvzetih 147 vzorcev pitne vode iz vodo-
vodnih virov in omrežij javnih vodovodov. 
6 vzorcev ni bilo skladnih s Pravilnikom, 

a so bila odstopanja minimalna. Po izve-
denih ukrepih smo s ponovnim odvzemom 
vzorcev izkazali skladnost s Pravilnikom.

V primeru neskladnih vzorcev ali ugotov-
ljenih morebitnih nepravilnosti na vodo-
oskrbnih sistemih smo uporabnike obveš-
čali v skladu z navodilom Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (NIJZ). Tudi v 
letu 2021 bomo uporabnike vezano na na-
vodila NIJZ, Zdravstvenega inšpektorata 
RS in Nacionalnega laboratorija za oko-
lje in hrano obveščali po ustaljeni praksi, 
upoštevajoč zadnjo verzijo izdanega na-
vodila, ki vam jo podajamo v tabeli 1.

ČLEN PRAVILNIKA VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA

9. Vzrok neskladnosti pitne vode 
hišno vodovodno omrežje ali 
njegovo vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa,  
a najkasneje v sedmih dneh

1. Osebno s kratkim obvestilom
2. Obvestilo na oglasni deski  
uporabnika(-ov) hišnega  
vodovodnega omrežja
3. S pisnim obvestilom uporabni-
kom hišnega vodovodnega omrežja 
(lahko tudi po e-pošti)

21. Obveščanje v primeru  
omejit ve ali prepovedi uporabe 
pitne vode

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

1. Radio Gorenc
2. Spletna stran  
www.komunala-trzic.si
3. SMS oz. e-poštno obveščanje

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

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

22. Obveščanje v primeru izvajanja 
ukrepov za odpravo vzrokov 
neskladnosti

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v enem dnevu

1. Radio Gorenc
2. Spletna stran  
www.komunala-trzic.si
3. SMS oz. e-poštno obveščanje 

31. Obveščanje v primeru  
odstopanja

Na dan pridobitve dovoljenja,  
a najkasneje v sedmih dneh

1. Radio Gorenc
2. Spletna stran  
www.komunala-trzic.si
3. S pisnim obvestilom uporabni-
kom hišnega vodovodnega omrežja 
(lahko tudi po e-pošti)

34. Letno poročilo o skladnosti  
pitne vode

Najmanj enkrat letno 
(najkasneje do 31. marca)

1. Spletna stran  
www.komunala-trzic.si
2. Lokalni časopis Tržičan 

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

Vse lastnike oz. upravljavce pomembnejših javnih objektov bomo obveščali po SMS-u ali elektron-
skih sporočilih.

Na naši spletni strani http://www.komunala-trzic.si/ se lahko vključite v brezplačno elektronsko ali 
SMS obveščanje.

Na spletni strani v zavihku Pogosta vprašanja>Vodooskrba boste našli tudi Priporočila lastnikom 
objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja, Navodila o prekuhavanju vode in Navodila 
za dezinfekcijo vodovodnega omrežja. 
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Dame v belem
ZBRALA: MAJA TEKAVEC

V središče smo tokrat postavili zdravnice ZD Tržič. Med drugim smo jih vprašali: kaj jim pomeni biti 
ženska, kaj jih navdihuje, kateri citat nagovarja … in še marsikaj.

TATJANA PEHARC, FOTO: 
ARHIV TATJANE PEHARC
Kaj za vas pomeni biti ženska?
Najprej materinstvo: edinstveno, zaob-
sega številna čustva, občutke, veselja in 
skrbi. Nekaj, kar napolni vsa prsa. Part-
nerstvo: dopolnjevanje, sodelovanje, 
razumevanje, podpora. Kot dvoglasno 
petje, ki zveni harmonično.

Kaj vas navdihuje?
Vedno me navdihuje človek, njegove 
ideje, delo, misli. Lahko nekdo, o kate-
rem pišejo svetovni mediji in so njegova 
dejanja spremenila svet, lahko pa pov-
sem običajen človek, ki premaga svojo 
težavo, svoj izziv in je svoj mali zmago-
valec.

Od kod črpate moč in energijo za vse, 
kar počnete?
Tole so moja veselja: letos je tek na smu-
čeh nadomestil alpsko smuko, saj epi-
demija narekuje primernejšo izbiro. Z 

možem zelo rada pleševa, je prav »tera-
pevtsko«. Gibanje, ki hkrati zaposli telo 
in misli. Takrat ni v moji glavi prav nič 
prostora za tegobe bolnikov. Zelo rada 
potujem in odkrivam nove kraje daleč ali 
blizu. Zadnje čase predvsem blizu – tudi 
za domačo hišo se lahko izgubim. Rada 
skuham kaj novega, okus nega in s tem 
razveselim družino ter prijatelje. Napol-
njuje me tudi druženje v Rotariju, kjer s 
podobno mislečimi prijatelji naredimo 
kaj dobrega za ljudi iz naše okolice, ki 
potrebujejo našo pomoč. 

Kako usklajujete službo z zasebnim 
življenjem? 
Poskušam uravnotežiti delo in prosti 
čas, dajanje s prejemanjem. Moje delo 
zahteva veliko dajanja, narava pa je ne-
usahljiv vir energije, samo odpreti se 
moram in potem jo dobim še »na za-
logo«. Usklajevanje službe z zasebnim 
življenjem je bistveno lažje ob podpori 
in razumevanju družine.

Citat, ki vas nagovarja kot žensko ...
Pogosto se spomnim besed pokojnega 
prof. Janeza Milčinskega, ki nas je pred 
mnogimi leti nagovoril kot študente  
1. letnika medicine: »Dober zdravnik je 
dober človek, ki zna medicino.« Glede 
na to, da je medicina postala predvsem 
ženski poklic, bi to misel prav lahko 
spremenila v: »Dobra zdravnica je dob-
ra ženska, ki zna medicino.« Trudim se 
za oboje. 

Moč in energijo črpam iz tega, kar poč-
nem. Otroci s svojo neobremenjenostjo, 
intenzivnim razvojem in neposredno-
stjo sevajo posebno energijo.  »Bateri-
je« si običajno skupaj z možem polnim 
v naravi, na sprehodih, kolesu ali smu-
čeh, na koncertih, dobrem klepetu ob 
kavi in še kaj bi se našlo.

Kako usklajujete službo z zasebnim 
življenjem?
Poklica, ki ga opravljam, ne jemljem 
kot službo, ampak kot način življenja 
in poslanstvo. Otrokom se popolnoma 
posvetim, zato gredo včasih v mislih z 
menoj domov.

Citat, ki vas nagovarja kot žensko ...
Ni ravno na temo ženske, ampak v tem 
citatu se najdem ...

»Vse, kar delam, je kot kapljica v morje, 
a če te kapljice ne bi bilo, bi nekaj manj-
kalo.«

(Mati Terezija)

HERMINA KRESE,  
FOTO: ARHIV HERMINE 
KRESE
Kaj za vas pomeni biti ženska?
Biti ženska pomeni zame velik dar in 
privilegij. Ker sem ženska, sem lahko 
mama in to je najlepši dar, ki mi ga je 
dalo življenje. Imam tri čudovite otroke, 
čeprav nekoliko za svoje štejem tudi vse 
male paciente.

Kaj vas navdihuje?
Najbolj me navdihujeta družina in delo, 
ki ga opravljam. Poleg tega me nav-
dihujejo tudi starši, ki mi zaupajo, ter 
nekdanji pacienti, ki se vračajo že s svo-
jimi otroki.

Od kod črpate moč in energijo za vse, 
kar počnete?
Že iz mladosti sem navajena veliko 
delati. V času študija sem se naučila 
vztrajnosti, odgovornosti in dejstva, da 
nobena stvar ne pride sama od sebe.
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sama postanem velik otrok. Rada sem v 
družbi z možem, rada grem na sprehod 
s psičko Noro. Imam dobro prijatelji-
co Zvonko. Z njo se dobiva ob jutrih na 
kavi, ko sem popoldan v službi.

Kako usklajujete službo z zasebnim 
življenjem? 
V zadnjih mesecih, odkar je prisotna 
epidemija, se moje službeno in zaseb-
no življenje žal prepogosto prepletata. 
Prepogosto si ne znam postaviti meje 
med službo in zasebnim življenjem. V 
življenjskem obdobju, v katerem sem, 
bi morala več časa posvetiti sebi in svo-
jim bližnjim. Želim si, da bi mi to mejo 
uspelo postaviti čim prej. 

Citat, ki vas nagovarja kot žensko ...
»Na koncu dneva lahko prenesemo 
mnogo več, kot se zavedamo.« 

(Frida Kahlo)

pred vedno nove izzive in obveznosti, ki 
jim še vedno ni videti konca. Pred pri-
četkom epidemije sem uživala v dru-
ženju s prijatelji. Rada smučam, igram 
tenis, plešem, hodim v gledališče, na 
koncerte in potujem. In vse to, priznam, 
že močno pogrešam.

Kako usklajujete službo z zasebnim 
življenjem? 
Pri meni in v naši družini že ves čas ve-
lja pravilo: prva je služba, potem pa vse 
ostalo. Zato so otroci marsikdaj pogre-
šali mamo pri učenju, šolskih sestan-
kih, predstavah, športnih tekmovanjih 
... Moji štirje fantje (mož in trije otroci) 
so se velikokrat morali znajti sami, tudi 
kar se tiče tradicionalno ženskih opra-
vil. Ko so bili otroci še manjši, so veli-
kokrat prišli na pomoč tudi stari starši, 
včasih celo tete in sestrične. 

Kljub temu se vseskozi trudim, da bi bila 
dobra mama in žena. Zato vsak prosti 
trenutek stremim k temu, da ga preživ-
ljamo skupaj: lahko so to družinska sre-
čanja za domačo mizo, skupni izleti ali 
športne aktivnosti, največ pa mi pome-
nijo dopusti ali vikendi, ki jih še vedno 
občasno preživljamo vsi skupaj. 

Citat, ki vas nagovarja kot žensko ...
»Naredi tisto, kar v svojem srcu čutiš, 
da je prav.«

najraje sneg, zimo, sprehod ob močnem 
sneženju ali ponoči ob polni luni med 
zasneženimi smrekami.

Od kod črpate moč in energijo za vse, 
kar počnete?
Moram povedati, da trenutno še sama 
ne vem, če mi energije sploh še kaj os-
taja. Imam občutek, da porabljam že 
skrajne rezerve. Boj z epidemijo od nas, 
zdravstvenih delavcev, že skoraj celo 
leto terja veliko naporov, postavlja nas 

ALICE KIKEL,  
FOTO: ARHIV ALICE KIKEL
Kaj za vas pomeni biti ženska? 
Biti ženska pomeni biti močna oseb-
nost, empatična oseba, nežna, spošto-
vana in pripravljena pomagati družini 
in drugim ljudem v stiski. Po drugi stra-
ni mora biti ženska ljubeča do svojih 
bližnjih, da lahko začutijo toplino in 
varnost ob različnih življenjskih do-
godkih.

Kaj vas navdihuje? 
Navdihujejo me lepota narave, družina 
in sprehodi v naravi. Navdihujejo me 
majhne stvari in pozornosti, ki sem jih 
večkrat deležna od domačih ali znan-
cev, pa čeprav je to cvetlica, ki jo pri-
nesejo, ali risbica, ki jo nariše vnuk ali 
vnukinja.

Od kod črpate moč in energijo za vse, 
kar počnete? 
Moč črpam v družini. Igram se z vnuki 
in takrat se posvetim njim. Takrat še 

BOJANA KALIŠNIK SUŠNIK, 
FOTO: ARHIV BOJANE 
KALIŠNIK SUŠNIK
Kaj za vas pomeni biti ženska?
S tem vprašanjem se nikoli nisem po-
sebej ukvarjala, ampak če me vprašate, 
sem rada ženska. Prisegam tudi na vse 
ženske atribute, ki jih bolj ali manj tudi 
sama pogosto uporabljam:

Čustvenost: sem zelo čustvena in čustev 
se ne bojim pokazati. Smejim se, ko sem 
vesela in tudi jokam, ko sem žalostna in 
prizadeta. Urejenost: rada sem urejena, 
vendar nisem pretirano obremenjena s 
svojim videzom. Prisegam na naravni 
videz in notranjo lepoto brez izrazitih 
lepotnih posegov in dodatkov. Hvalež-
nost: znam ceniti tisto, kar imam in 
ne hrepenim po tistem, česar nimam. 
Samospoštovanje: sprejemam sebe 
takšno, kot sem.

Kaj vas navdihuje?
V poklicu me navdihujejo ljudje, njiho-
ve zgodbe in občutek, da jim pomagam 
do boljšega zdravja in s tem do boljše 
kvalitete življenja. V osebnem življe-
nju me navdihuje moja družina. Tudi 
to, da bom kmalu prvič postala babica 
je še poseben občutek in trenutek, ki 
ga nestrpno pričakujem. Na splošno pa 
me navdihuje narava. In v naravi imam 
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Hura! Ponovno v šolo 
ERNA MEGLIČ, RAVNATELJICA OŠ KRIŽE, FOTO: ERNA MEGLIČ

Učenci 2. in 3. triade so po štirih mesecih (19. 10. 2020–15. 2. 
2021) odsotnosti zaradi epidemije ponovno prestopili prag šol 
občine Tržič. Pred tremi tedni smo v šolah pouk začeli izvajati za 
učence 1. triade.

Pouk z učenci 1. triade je potekal v mehurčkih. To pomeni, da so 
učenci enega oddelka skupaj in se ne mešajo z ostalimi učenci. Na 
tak način se bo izvajal pouk tudi za učence 2. in 3. triade. Na vseh 
treh tržiških šolah je bila priprava take organizacije pouka zelo 
zahtevna.

Pred začetkom pouka smo se zaposleni na tržiških šolah morali 
testirati. Testiranje so izvajale in ga bodo še izvajale medicinske 
sestre Zdravstvenega doma Tržič. Testiranje so izvajale na vseh 
treh tržiških šolah in enotah Vrtca Tržič. 

Komunikacija med šolami in Zdravstvenim domom je odlična.

V imenu vseh ravnateljev tržiških šol in vrtca se zahvaljujem  
Nataši Kavar za odlično organizacijo, ekipam pa za hitro in odlič-
no izvedeno testiranje.

Pogovarjajmo se o koronavirusu 
PETRA BUH, OŠ KRIŽE

Prve okužbe s koronavirusom smo v Sloveniji potrdili v začet-
ku marca 2020. Sočasno s prvimi potrjenimi okužbami je virus 
postal tudi osrednja tema dnevno-informacijskih oddaj, časopi-
sov in informacij na internetu. Postal je tudi tema pogovorov v 
domačem okolju. Tako odrasli kot otroci smo tako že skoraj leto 
dni dnevno izpostavljeni množici informacij, ki so bolj ali manj 
resnične in se hitro spreminjajo. Hitro se zgodi, da v nas vnašajo 
tesnobo in nemir. In če imajo tak vpliv na odrasle, se moramo 
vprašati, kakšen vpliv imajo šele na otroke? Otroci imajo namreč 
manj življenjskih izkušenj, slabši besedni zaklad (že odrasli ne 
razumemo vseh besed, ki jih slišimo v povezavi s koronavirusom, 
otroci jih razumejo še manj), imajo tudi bolj bujno domišljijo, 
zato si informacije lahko razlagajo na svoj način. 

Mama petošolca je pripovedovala: »Doma se nikoli nismo preveč 
vznemirjali v povezavi s koronavirusom. Že od začetka epidemije 
smo skrbeli za osnovne higienske in varnostne ukrepe, nihče pa ni 
bil pretirano zaskrbljen glede okužbe. Taka domača klima je dobro 
vplivala na oba osnovnošolska otroka. Z možem nikoli nisva zaznala, 
da bi se kdo od otrok počutil tesnobno, da bi bilo koga strah. Potem 
pa je slučaj nanesel, da sva z možem res zbolela za koronavirusom. 
Potek bolezni ni bil težek, sva pa oba izgubila vonj. Nekaj dni kasneje 
je vonj izgubil tudi sin. Zaradi tega je jokal, zvečer ni mogel zaspati, 
neprestano je razmišljal le o tem. Šele ko smo se o tem zelo obširno 

pogovorili, sem ugotovila, kaj mu predstavlja tako stisko – sin je bil 
prepričan, da se mu vonj nikoli ne bo vrnil in da bo poleg vonja za 
vedno izgubil tudi okus.«

Zgornja pripoved nam zelo nazorno pokaže stisko zaradi napačne 
interpretacije slišanih podatkov. Pogosto namreč slišimo: »Koro-
navirus povzroči izgubo vonja in okusa.« Zelo redko pa slišimo, da 
je ta izguba le začasna. Otrok lahko zato hitro verjame, da nikoli 
več ne bo okušal sladoleda. 

Gre le za primer, kako si otrok po svoje razlaga informacije. 
Prepričana sem, da je podobnih primerov še veliko in da otro-
kom lahko predstavljajo velike stiske. Zato je zelo pomembno, da 
se z otroki pogovarjamo o trenutnih razmerah, pogovor pa mora 
biti prilagojen njihovemu nivoju razumevanja. Ni dobro, da jih 
zasujemo z množico informacij. Bolje je, da otroku zgolj na nje-
mu primeren način podamo informacijo, ki jo je pravkar slišal na 
primer po televiziji, nato pa mu damo možnost, da nas še sam 
vpraša, kar ga zanima. Na ta način bomo odpravili marsikatero 
nejasnost, seveda pa jih ne bomo mogli povsem preprečiti. Ko to-
rej opazimo, da otrok čuti nemir in tesnobo, z njim skozi pogo-
vor skušajmo ugotoviti, kaj mu tesnobo povzroča. Običajno bosta 
naša mirnost in pripravljenost za pogovor dovolj, da se bo ot-
rok pomiril in se ponovno počutil varnega. V kolikor bi bile stis ke 
hujše, pa poiščimo strokovno pomoč.

A 'mate kaj za »pusta hrusta«?
NATAŠA DOVŽAN MARKELJ, FOTO: NATAŠA DOVŽAN MARKELJ

Učenci, zadovoljni in razigrani, so se po dolgem času vrnili v 
šolske klopi. Z velikim navdušenjem smo na pustni torek izvedli 
tehniški dan Pustovanje. Vsi učenci od 1. do 9. razreda so izdelo-
vali pustne maske, nato pa so se odpravili na krajši pustni »me-
hurčkov« sprevod. Mlajši učenci in tudi učiteljice so bili našem-
ljeni v različne živali (pikapolonico, čebelico …), filmske junake 
(Superman, Spiderman …), pravljične junake (kraljična, Obuti 
maček, Pika Nogavička …). Tako smo sredi toplega dne odganjali 
zimo na Osnovni šoli Križe.
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Delo na daljavo v Podružnični šoli Podljubelj
UČITELJI POŠ PODLJUBELJ

Mnenja učencev o šolanju na daljavo:

»S prijatelji se nič ne moremo pogovoriti. Vsak dan se dobimo na naši 
video konferenci. Še vedno pa si želim, da bi se epidemija  kmalu kon-
čala.« Matic, 4. p

»S prijatelji se ne moramo igrati, si pa lahko dopisujemo.«  Tilen, 4. p

»Šola na daljavo mi je všeč, ker je dobro organizirana. Učiteljica nam 
razloži snov, mi pa naredimo nalogo. Pogrešam prijatelje in igro.« 
Nik, 4. p

»Ko smo vzeli novo snov, sem se težko naučila in sem potrebovala 
veliko vaje. Manjka nam druženje z vrstniki.«   Zala, 4. p

»Dobro je bilo, ker sem imel hitro narejeno nalogo. Pogrešam prija-
telje in igro s sošolci.«  Mark, 4. p

»Meni je šola na daljavo po eni strani všeč, po drugi pa ne.

Na video konferencah se pogovarjamo, ne moremo pa se videti in 
igrati.«  Ela Liza, 4. p

Všeč mi je bilo:

• ko sem reševala različne kvize.  Ana, 3. p
• ker sem lahko hitro naredil nalogo.  Domen, 3. p

• da sem zjutraj naredil vse za šolo in sem bil potem lahko zunaj.  
Jon, 3. p

• ocenjevanje pri matematiki, ker sem dobil dobro oceno.  
Krištof, 3. p

• ko sem lahko na video konferenci vsem sošolcem zaigral na  
harmoniko. Tevž, 3. p

• da sta mi ati in mami pomagala pri nalogah.  Nejc, 3. p
• ker sem lahko dalj spal. Malik, 3. p
• ker sem lahko ves čas božala mucka.  Stella, 2. p
• da sem lahko dolgo spal.  Jošt, 2. p
• da sem se lahko veliko družil s svojimi najbližjimi.  Aljaž, 2. p
• da mi je mami pustila dlje spati.  Karmen. 2. p

Ni mi bilo všeč:

• saj sem se zelo težko skoncentrirala. Sofia, 2. p
• ker se nisem mogla družiti s prijatelji. Karin, 2. p
• kadar mi na video konferencah računalnik ni dobro delal.  

Maša, 2. p
• kadar je med opravljanjem nalog kdo vstopil v mojo sobo, saj sem 

se potem težko skoncentrirala. Jerca, 2. p
• ker se prijateljicami nismo mogle objeti.  Metka, 4. p

Poučevanje in delo na daljavo v OŠ Tržič
DAVORIN BOLE

»Hej, koliko sklonov že pozna slovenski jezik, osem ali devet?« 
nehote bolj za šalo kot zares prek video konference povprašam 
dva svoja učenca. Oba, morda še pod vplivom pravljic, ki smo jih 
obravnavali v začetku leta, mi zagotovita, da jih obstaja devet. 
Pogovor sproščeno teče naprej. Napol v mislih, napol naglas pa 
izrečem: »Še dobro, da jih ni trinajst.«

Začnimo s prvo prednostjo. Vsi učitelji in učenci so pri delu na da-
ljavo izpostavili fleksibilnejši urnik dela, pri katerem šolske ob-
veznosti lažje časovno prilagajajo svojim potrebam, sami si lahko 
prilagodijo urnik in tempo dela, imajo več svobode pri razpore-
janju časa. Skoraj vsem učencem sta veliko pomenila nekoliko 
daljši spanec, če je urnik to dopuščal, in proste roke pri reševanju 
nalog. Slednje še posebej velja za prvo triado, saj so imeli učenci 
tedensko načrtovan pouk in so se dela lotili, ko so želeli oziroma 
ko so starši imeli čas. Za učence druge in tretje triade je bil to 
tudi zrelostni izpit, navajanje na samostojno delo in samoorga-
nizacijo, iskanje ravnovesja med delom in prostim časom, učenje 
veščin, kot so odgovornost, samodisciplina, usvajanje spletnega 
bontona. Učitelji smo to samostojnost zaznali, jo sprejeli, komu-
nikacija z učenci je postala bolj osebna.

Učenci lahko doma prekinejo delo in nadaljujejo, ko so bolj mo-
tivirani, uporabljajo lahko interaktivne vsebine, imajo več zapis-
kov v elektronski obliki, ki so bolj »čitljivi«. Spoznali so, da delo 
z računalnikom in različnimi aplikacijami zahteva določeno zna-
nje, kar jih spodbuja k samoučenju in raziskovanju. Zlasti mlajši 
so se ob srečanju s tehnologijo počutili pomembne, ker so znali 
upravljati nekatere funkcije, in se na video klicih zabavali, saj je 
bilo to zanje nekaj novega. Izboljšalo se je računalniško znanje, 
učenci in učitelji smo postali bolj računalniško pismeni.

Vsi pa smo izkusili, da je hvalnica tehnologiji samo ena stran ko-
vanca, zlasti takrat, ko smo doživljali vse mogoče nevšečnosti, ki 
so oteževale delo: slaba internetna povezava, slab zvočni prenos, 
razni šumi, prekinjanje, neobvladovanje tehnologije, težave za-
radi (ne)delovanja aplikacije (Teamsi).

In sedaj največja slaba stran poučevanja na daljavo, ki jo lepo 
povzemajo besede sodelavke: »Ekrani stopnjujejo občutek soci-
alne deprivacije.« V takšni obliki šolanja ni socialnih interakcij, v 
katerih bi se učenci učili življenja, ne sklepajo prijateljstev, ne re-
šujejo težav, ne govorijo in ne nastopajo pred drugimi. Učitelj ne 
(z)more vedno prepoznati stiske učenca (neznanje, nasilje doma, 
druge stiske staršev in otrok) in mu težko pomaga. Spomnim se, 
kako se je počutil učenec, sam doma z opitimi starimi starši, ki 
so se med najinim video klicem v ozadju oglašali z neprimernimi 
pripombami. Meseci sedenja za računalnikom in socialna osami-
tev povedo vse. Na drugi strani »debele meje iz stekla« se po-
skušajmo še enkrat vživeti v vlogo učitelja. Njegov delavnik pri 
poučevanju na daljavo traja ves dan. Priprava gradiva, snemanje 
razlage, iskanje video posnetkov za bolj nazorno razlago, sestav-
ljanje učnih listov, prilagojenih za delo na daljavo, pregledovanje 
izdelkov učencev, dnevno, tedensko prilagajanje urnika glede na 
video konference učiteljev in čas staršev (prva triada se je video 
konferenc udeleževala s pomočjo staršev). Na kratko: dvakrat več 
dela na daljavo kot v šoli.

Toda kljub zasičenosti z enoličnimi informacijami v medijih, 
kljub bremenom napornih časov, ki jih nosi vsaka družina na svoj 
način, smo se mnogi v času dela na daljavo naučili ločevati po-
membne stvari od nepomembnih. Energija, ki jo sicer vložim ali 
potrošim za vzdrževanje reda in miru v razredu, ostane doma. 
Več časa namenim družini, imam bolj umirjen ritem dela. Učenci 
pa nimajo motečih dejavnikov okolja – tistih, ki konstantno mo-
tijo pouk, ni »bullyjev« med odmori, delo poteka v bolj sprošče-
nem okolju.

Naj prihodnost razkrije, ali smo se kot družba pripravljeni zbuditi 
iz sna nemira in strahu, ali smo se pripravljeni predati novemu 
času, ki bo v znamenju ljubezni do človeštva.

Do takrat pa, kot pravi kolegica, ki je pravkar odšla v pokoj:
»Naj začutim šolski vrvež in prekipevajoče mladostne oči,
ki jih učitelj z navdušenjem drži na nitki zanimanja, pozornosti.«
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Šolanje na daljavo na POŠ Lom pod Storžičem
MATEJA HRIBAR, FOTO: ARHIV POŠ LOM POD STORŽIČEM

Epidemija novega koronavirusa in slabšanje epidemiološke sli-
ke sta nas po jesenskih počitnicah spet prikovala na izvajanje 
šolanja na daljavo. Na to situacijo smo se deloma pripravili že 
pred počitnicami, saj smo se skupaj z učenci izobraževali in učili 
uporabe nove spletne platforme MS Teams, po kateri sta pote-
kala celotno šolsko delo in komunikacija z učenci ter starši. Na 
začetku smo se še malo lovili in sproti reševali kakšne težave. 
Z vsakim dnem nam je šlo bolje in kaj kmalu smo bili večinoma 
vešči uporabe platforme. A šolsko delo in dinamika šolanja sta se 
precej spremenila. Za vse. Učence, starše in nas, učitelje. Navada 
je železna srajca in kmalu smo prišli v nek ustaljen ritem dela, 
vsakodnevnih video konferenc, pregledovanja nalog in sporoča-
nja povratnih informacij. Vsekakor brez veliko spodbudnih be-
sed, doslednega spremljanja otrok pri delu in obveznostih iz ust 
in skozi oči učitelja ni šlo. Nikakor pa ne bi obdobje šolanja na 
daljavo potekalo tako, kot je, če ne bi bilo ob učencih staršev. V 
obdobju šolanja na daljavo smo vsi dali od sebe največ, kar smo v 
danem trenutku lahko.

K sreči pa otroci v Lomu živijo sredi prekrasne narave. Zima je 
bila letos res radodarna s snegom, zato so učenci po opravljenih 
šolskih obveznostih lahko uživali v zimskih radostih. 

Kako pa so učenci doživljali šolanje na daljavo?

Njihova mnenja smo zbrali in lahko povzamemo naslednje. Pri 
delu na daljavo so jim bile všeč video konference, saj so se vsaj 

tako lahko videli in malo 
poklepetali s sošolci. 
Prek video konferenc so 
tudi dobili razlago snovi 
od učiteljic. Všeč jim je 
bilo tudi to, da so lahko 
malo dlje spali in si čas 
za delo razporedili po 
svoje.

Pri delu na daljavo pa 
vsem po vrsti ni bilo 
všeč, ker se že tako dol-
go niso videli v živo s 
svojimi sošolci in prija-
telji. 

»Dejstvo, da smo doma 
že kar okoli tri mesece, 
mi ni všeč. Rada bi videla 
sošolce, sošolke, učite-
lje in šolo v živo, ne prek 
konferenc. Naj se grejo 
računalniki, telefoni in 
tablice solit! Preveč ek-
ranov je.« (Kristina)

Pokličimo pomlad
 DR. MAJDA FIKSL, PROF., FOTO: DR. MAJDA FIKSL, PROF.

Tok, tok, vigred že trka na okna. Pripravite ji pisan sprejem, da 
bo vedela, kje živijo veseli in ustvarjalni otroci.

no tako lahko izrežeš tudi notranjost motivov. V primeru, 
da boš izrezoval z nožem za papir, obvezno pripravi tršo 
podlago za zaščito delovne površine. POZOR: pri rezanju 
bodi previden!

3. Cvet in steblo zlepi skupaj ter vse skupaj nalepi na okno 
z majhnimi koščki lepila. Število rož in metuljev po želji 
razporedi po oknu.

4. Odlično ti je uspelo. Zdaj imaš pomlad tudi v sobi.

GRADIVO IN PRIPOMOČKI: barvni papir,  šeleshamer (zelen, 
rdeč, rumen, lila), podlaga za mizo, svinčnik, škarje, nož za 
papir, lepilo, šablona motiva.

POSTOPEK IZDELAVE: 

1. Na ustrezen barvni papir nariši motiv rože in metulja. Motiv 
lahko narišeš tudi na bel papir in ga lepo pobarvaš. Če boš 
uporabil trši papir (šeleshamer, risalni list …), bo motiv na 
oknu bolj obstojen, 
manj se bo upogibal 
in imel ga boš lahko 
dalj časa. Še nasvet za 
tiste, ki ne znate dobro 
prerisovati: šablono 
motiva lahko slikaš in 
na računalniku povečaš 
ter natisneš.

2. Zunanjost narisanega 
motiva rože in metulja 
izreži s škarjami. Rav-
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INTERVJU: Barbara Meglič
DOMINIKA AHAČIČ, FOTO: OSEBNI ARHIV BARBARE MEGLIČ

Barbaro Meglič iz Loma pod Storžičem poznamo kot uspešno 
športnico, kljub temu da je zaradi prometne nesreče od otroštva 
vezana na invalidski voziček. Čeprav so namesto namiznega te-
nisa v zadnjih letih v ospredje prišle druge obveznosti, Barbara 
je namreč diplomirana mikrobiologinja, še vedno rada prime za 
loparček. 

Poznamo te kot uspešno tekmovalko v namiznem tenisu. 
Koliko časa ga že igraš in zakaj ti je všeč?
Kar nekaj let sem bila aktivna članica slovenske paranamizno-
teniške reprezentance. Namizni tenis sem trenirala 14 let. Zadnji 
dve leti pa nisem več aktivna na tekmovanjih in se bolj držim na 
rekreativni ravni. Namizni tenis mi je všeč, ker zahteva hitro re-
akcijo in je igra, pri kateri moraš veliko zraven tudi razmišljati. Je 
pa tudi odličen način, da se razgibaš in zraven spoznaš še kakšne 
nove prijatelje.

Si se pred tem ukvarjala s kakšnim drugim športom?
Prav trenirala nisem pred namiznim tenisom ničesar. Imela pa 
sem rada več stvari, na primer plavanje. Preizkusila sem se tudi 
v tenisu na vozičkih, vendar pa sem nato kmalu pristala pri na-
miznem tenisu. 

Omenila si, da si trenutno poškodovana. Za kakšno poškod-
bo gre?
Ne gre ravno za poškodbo. Pred dvema letoma sem potrebova-
la malo odmora od vseh treningov in tekmovanj, nato pa so me 
kmalu začela pestiti različna vnetja in bolečine, ki se še vedno 
ponavljajo.  

Koliko časa si sicer pred poškodbo posvečala treningom?
Ponavadi smo imeli tri treninge na teden po tri ure. Seveda sem 
morala svoj urnik treningov prilagajati predvsem študijskim ob-
veznostim, tako da sem imela včasih tudi kakšen trening manj 
ali več. Po končanem študiju sem imela nekaj časa tudi po 7 do 8 
treningov na teden, odvisno tudi od sezone tekmovanj in priprav, 
ki smo jih obiskovali.

Igraš samo v posamični konkurenci ali tudi v dvojicah?
Na tekmovanjih sem igrala tako posamično kot tudi ekipno. Ve-
činoma sem v dvojicah združila moči s svojo soigralko Andrejo 
Dolinar.

Spomnim se, da si leta 2017 uspešno nastopila na evrop-
skem prvenstvu v Laškem. S kakšnimi uspehi vse se lahko 
pohvališ?
Leto 2017 v Laškem mi je prineslo najboljšo uvrstitev v posamični 
konkurenci, uspela sem se uvrstiti v četrtfinale evropskega pr-
venstva. Leta 2007 smo v ekipnem delu evropskega prvenstva v 
Kranjski Gori s soigralkama Matejo Pintar in Andrejo Dolinar us-
pele priigrati zlato medaljo. Z Andrejo pa imava še eno bronasto 
medaljo z ekipnega tekmovanja v Italiji.

Kje v tujini si tekmovala?
Predvsem smo vsako leto začeli sezono s tekmovanjem v Italiji. 
Tekmovala pa sem še v Nemčiji, Španiji in na evropskem prven-
stvu na Danskem. Največje tekmovanje pa je še vedno vsako leto 
pri nas v Laškem. 

Kdo je bil tvoj najbolj zvesti navijač?
Moji največji navijači so bili vedno moji domači, ki so me tudi pri-
hajali spodbujat na tekmovanja v Laškem. Ne smem pa pozabiti 
še na moje soigralce, ki so me vedno spremljali in navijali tudi 
takrat, ko bela žogica ni povsem ubogala.

Nejka Repinc Zupančič s prvim nastopom na tekmi svetovnega 
pokala in z medaljo iz MSP-ja
URBAN SUŠNIK, FOTO: ARHIV NSK TRŽIČ FMG

Čeprav je zimska sezona 2020/21 zaradi novega koronavirusa zelo omejena s tekmovanji, predvsem na 
državni ravni, se v NSK Tržič FMG lahko pohvalimo z nekaterimi odmevnimi rezultati, ki so jih dosegli 
naši člani in članice. Blesteli so tako na domačem kot tudi tujem »parketu«.

Dosedanji potek sezone je za naš klub najbolj zaznamovala mla-
da, komaj 18-letna Nejka Repinc Zupančič, ki je navduševala v 
mesecu januarju in v začetku februarja. Nejka je najprej odlično 
delo v poletnem obdobju in dobro pripravljenost za zimo potrdila 
konec meseca decembra, ko je v avstrijskem Seefeldu priskaka-
la 3. in 4. mesto na tekmah alpskega pokala. Nato je odpotovala 
na Poljsko, kjer je v Szczyrku na tekmi pokala FIS ponovno sko-
čila na zmagovalni oder. Znova je stopila na najnižjo stopničko, 
uspeh pa dopolnila še s petim mestom na drugi tekmi. Izjemno 

uspešen mesec januar je zaključila na Ljubnem, kjer je uspešno 
prestala kvalifikacijsko sito in se prvič v karieri uvrstila v glav-
ni del tekmovanja za svetovni pokal. Tam ji je le malo zmanjkalo 
tudi do prvih točk, bila je 36. Uspešni nastopi v sezoni so ji zago-
tovili mesto v reprezentanci na mladinskem svetovnem prvenst-
vu (MSP), ki je v začetku februarja potekal v Lahtiju na Finskem. S 
Finske se je Nejka domov vrnila z bronasto medaljo, ki jo je osvo-
jila na ekipni tekmi skupaj z reprezentančnimi kolegicami Jernejo 
Brecl, Niko Vetrih in Niko Prevc. Doprinos naše Jerneje je bil zelo 
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Slovenska bakla na poti v Tokio tudi skozi Tržič
BRANKO JERŠIN, VODJA REGIJSKE PISARNE OKS-ZŠZ JESENICE, FOTO: TINE KLEMENČIČ

Športniki  smo  večni  optimisti.  Kljub  težkemu  času, ko nam 
epidemija iz dneva v dan na novo kroji naše življenje, verjame-
mo, da bodo lani preložene poletne olimpijske igre na Japonskem 
letos izvedene. Olimpijski  komite  Slovenije-Združenje športnih 
zvez (OKS-ZŠZ) je skupaj s svojimi partnerji pripravil projekt 
»Slovenska bakla na poti v Tokio«. 

Bakla bo na pot krenila 11. aprila 2021 z Raven na Koroškem, torej 
iz občine, v kateri je tudi nastala. Eden od partnerjev poti bakle 
in OKS je namreč Slovenska industrija jekla (SIJ), ki je plamenico 
izrisala in izdelala. Potem bo bakla v treh mesecih obiskala vseh 
212 slovenskih občin in simbolično pokukala tudi do zamejskih 
športnikov. Želja je, da bi v štafeti na poti po vseh koncih Slove-
nije sodelovalo blizu 10.000 ljudi, cilj pa je z baklo preteči dobrih 
12.000 km, torej zračno razdaljo od Slovenije do Tokia. Zaključek 
poti je načrtovan za 9. julij v Mariboru, ko naj bi bakla z maribor-
skega letališča poletela proti Tokiu. Zagotovo bo to tudi dodatna 
spodbuda slovenski olimpijski odpravi.

S slovensko baklo želimo širiti sporočila solidarnosti, upanja in 
jeklene volje ter pokazati, da sta rekreativni in vrhunski šport med 
seboj tesno povezana. Vseh petnajst regijskih pisarn OKS-ZŠZ bo 
tako na svojih območjih poskrbelo za druženje mladih in vrhun-
skih športnikov, rekreativcev, ljubiteljev športa, navijačev ... 

Projektu se je na pobudo regijske pisarne OKS-ZŠZ Jesenice pri-
družila tudi občina Tržič. Župan Borut Sajovic, ki je velik pod-
pornik športa, je z veseljem podpisal pismo o sodelovanju. Tako 
bo 22. aprila 2021 v dopoldanskem času bakla na poti v Tokio 
obiskala  Tržič. Prvi nosilci jo bodo prejeli ob skulpturi zmaja iz 
petelinjega jajca nasproti avtobusne postaje in jo ponesli do Dvo-
rane tržiških olimpijcev, kjer bo uraden sprejem. Nato pa bodo 
mladi športniki poizkušali s tekom okrog dvorane in predajami 

preteči nekaj deset kilometrov, ki se bodo na posebnem semafor-
ju prištevali k do tedaj že pretečenim kilometrom.  

Tržič je športno mesto, ponosno na svoje športnike. Tržičani so 
znani, da strastno podpirajo slovenske reprezentante, zato želi-
mo, da gre glas z dobrimi željami za uspehe slovenskih športni-
kov iz Tržiča vse do Tokia.

Kot je zapisano na straneh OKS-ZŠZ, se vsako potovanje začne 
s preprostim korakom in vsaka pot nas bogati bolj kot cilj! Zato 
vas, dragi Tržičani, vabimo, da se nam pridružite 22. 4. 2021, da 
bomo skupaj ustvarili neprecenljivo zgodbo o širjenju olimpijskih 
vrednot, povezanosti, solidarnosti in dobre volje. V teh negotovih 
časih nam sicer lahko dogodek prepreči višja sila, a verjamemo, 
da smo tudi s pomočjo olimpijskih idealov močnejši od nje. Za 
vse podrobnosti in morebitne spremembe poti slovenske bakle pa 
aprila spremljajte strani družbenih medijev, tako tržiške občine 
kot Olimpijskega komiteja Slovenije.

Se vidimo na sprejemu slovenske bakle v Tržiču!

Slovenska bakla v Tržiču pred ZOI v Pjongčangu leta 2018.

pomemben za veliki uspeh, saj je bila po seštevku točk druga naj-
boljša posameznica slovenske ekipe. Na posamični tekmi je Jer-
neja zasedla zelo dobro 13. mesto. Za izjemen uspehe bi Jerneji v 
klubu še enkrat radi iskreno čestitali.

Ob Jerneji je barve Slovenije na MSP-ju branil še en tržiški pred-
stavnik. Matic Hladnik je v nordijski kombinaciji zasedel 38. mes-
to. Matic si je nastop na Finskem zagotovil z nazivom članskega 
državnega prvaka, ko je 3. januarja v Planici ugnal vso slovensko 
konkurenco. Matic je s 17. in 30. mestom dvakrat prišel tudi do 
točk alpskega pokala na tekmah v Seefeldu. V tem avstrijskem 
skakalnem središču je do rezultata kariere prišel tudi Lovro 
Dovžan, ki je osvojil prve točke alpskega pokala v karieri. Prav 
tako je tekmoval na kombinacijski tekmi. V Szczyrku je do uspe-
ha prišel tudi Ožbe Zupan, ki je prišel do prvih točk pokala FIS. 
Pozabiti ne smemo niti na našega najboljšega člana zadnjih let, 
Anžeta Semeniča, ki je po pričakovanjih začel sezono v svetov-

nem pokalu in v Ruki in Nižnem Tagilu tudi dosegel nekaj točk za 
21. in 24. mesto. V mesecu februarju pa je zabeležil tudi štiri lepe 
uvrstitve na tekmah celinskega pokala v nemškem Willingenu in 
Klingenthalu. Bil je 5., 9., 9., in 12. Poleg lepih rezultatov števil-
nih naših članov se v klubu lahko pohvalimo tudi s tem, da Urban 
Sušnik že celotno sezono uspešno predstavlja naš klub kot pred-
skakalec na praktično skoraj vseh tekmah svetovnega pokala.

V klubu pa smo z veseljem pozdravili tudi sproščanje ukrepov, 
saj je vlada v sredini februarja ponovno omogočila normalen 
trenažni proces za vse generacije. V klubu se namreč zavedamo, 
da je najbolj pomembno delo z mladimi, zato smo z veseljem na 
treningih ponovno pozdravili tudi naše najmlajše člane. Ob tem 
pa seveda vabimo tudi morebitne nove člane in članice, ki bi se 
radi navduševali nad smučarskimi skoki. Vsem sporočamo, da je 
prav vsak lepo dobrodošel v skakalni center v Sebenjah. Ob tem 
lahko tudi omenimo, da imamo skakalnice odlično pripravljene 
z umet nim snegom, kar vsem omogoča še dodatno popestritev.
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Jožetu Grosu v spomin
BOŽIDAR MEGLIČ, FOTO: GREGOR PODREKAR

Čevljarstvo je v zadnjih dvesto letih močno zaznamovalo Tr-
žič. Bilo je mnogo dobrih in pridnih čevljarjev, ki so s prepros-
tim orodjem znali izdelati imenitne čevlje. Tudi v družini Jožeta 
Grosa, rojenega 9. marca 1928, je bila ta lepa obrt položena že 
v zibko, ki ni bila nič drugega kot kartonska škatla, v kateri so 
hranili tekstil za podlogo čevljev. V domači delavnici, imenovani 
Kaštrunov »berštat«, je Jože že kot otrok znal izdelati čeveljce za 
igrače otrok premožnejših meščanov.

Druga svetovna vojna je kruto posegla v takratno življenje, kar 
je še kako občutil tudi Jože, ki ni prenesel, da ga je nemška uči-
teljica zmerjala z idiotom in banditom. Šolo je leta 1942 zapustil 
in se šel učit za čevljarja. V tem času je že sodeloval pri akcijah 
za Osvobodilno fronto, kar ni ostalo neopaženo. V septembru 
1944 so ga trije nemški jurišniki hoteli aretirati, a se je srečno 
izmuznil iz domače hiše in bos odšel v gozd, kjer je dobil zve-
zo s partizani. Mama mu je v otroškem vozičku, v katerem je bil 
njegov devetmesečni bratec Štefan, pripeljala obleko in čevlje na 
dogovorjeno mesto Žegnanega studenca, ki je na poti iz Bistrice 
na Brezje pri Tržiču.

V partizanih je bil najprej kurir Škofjeloškega odreda, nato po-
močnik mitraljezca in mitraljezec. Na Pasji ravni je bil tudi ra-
njen. V marcu 1945 je bil udeležen v znani bitki na Poreznu, iz 
katere se je komaj rešil. 7. maja 1945 je kot komandir čete prišel v 
Kranj, nato pa še v Kamnik, Komendo in Domžale. Iz partizanov 
se je vrnil domov šele poleti leta 1945.

Takoj po drugi svetovni vojni je Jože opravil izpit za čevljarskega 
pomočnika. Želja po znanju ga je v letu 1946 vodila v srednjo teh-
nično šolo v Ljubljani, ki jo je uspešno končal leta 1947 s prakso v 
čevljarski tovarni Trio v Tržiču. V letu 1948 je bil po dekretu pos-
tavljen na delovno mesto mojstra  v Tovarni čevljev Kranj. V letih 
1949 in 1950 je moral še doslužiti vojaški rok v šoli za rezervne 
oficirje v Zagrebu. Po odsluženi vojaščini je začel delati v domači 
delavnici in se kmalu zatem v letu 1951 zaposlil v tovarni Peko, 
kjer so v naslednjih letih nenehno izpopolnjevali proizvodnjo in 
razvoj v okviru takratnih možnosti.

V letu 1955 je opravil mojstrski izpit. Že v letu 1956 je bil na tri-
mesečni praksi v Nemčiji v tovarni obutve Dorndorf, eni izmed 
mnogih čevljarskih tovarn tistega časa. V Pirmasensu v Nemčiji 
je delovala odlična čevljarska šola in Jožetu je uspelo, da se je tja 
vpisal in se izšolal v letih od 1958 do 1960.

Po končani šoli v Pirmasensu je Jože postal pomočnik tehničnega 
vodje. Leta 1961, ko je v Peko prišel na delovno mesto direktorja 
dr. Rino Simoneti, je Jože postal tehnični direktor. Živel je za to-
varno, ki je nenehno napredovala, in se v njej razdajal. Pokojni dr. 
Rino Simoneti mi je nekoč dejal, da je moral kot direktor najbolj 
paziti, da je lahko Jože Gros uresničeval napredek v tovarni, za 
katerega se je bilo potrebno boriti z mnogimi nasprotniki.

Po ureditvi proizvodnje v montažnih oddelkih se je začel v letu 
1961 lasten razvoj gumijastih podplatov, ki je leta 1964 rezultiral 
v izgradnji nove gumarne.

V letu 1967 je postal glavni direktor Peka Jože Dolenc, ki je prav 
tako v Jožetu Grosu videl izjemnega in nenadomestljivega stro-
kovnjaka. V letu 1970 so v Peku začeli z lastno proizvodnjo plas-
tičnih peta in napetnikov, leta 1972 pa še s proizvodnjo poliure-
tanskih podplatov. Vzporedno s proizvodnjo podplatov, peta in 
napetnikov se je razvila tudi orodjarna. Jože je bil nenehno glavni 
spodbujevalec in organizator. Začetni neuspehi ga niso ustavili, 
celo nasprotno, s še večjim žarom je reševal probleme in skrbel 
za napredek.

V letu 1980, ko je tedanji direktor Janez Bedina odšel iz Peka na 
novo službeno mesto, smo Jožeta Grosa predlagali za glavnega 
direktorja Peka, a pri tem nismo uspeli. To je bilo kasneje usod-
nega pomena. Prepričan sem, da bi Peko deloval še danes, če bi 
tedaj Jože Gros postal glavni direktor.

Ob koncu sedemdesetih let je Peko v konzorciju RUDIS-a pri 
gradnji dveh obutvenih tovarn in nato še ene v Alžiriji prevzel 
načrt in izvedbo tehnološkega procesa izdelave obutve ter šola-
nje alžirskih delavcev. Kot vodja tega projekta je Jože več let delal 
v Alžiriji.

Poleg uspehov v proizvodnji je bil Jože Gros eden glavnih pri 
organizaciji izobraževalnega sistema strokovnjakov obutvene 
stroke, zlasti na tehnični šoli v Kranju in na Fakulteti za naravo-
slovje in tehnologijo na Univerzi v Ljubljani. Na obeh šolah je tudi 
predaval vrsto let.

Leta 1986 se je Jože Gros po več kot štiridesetih letih dela upoko-
jil, a je bil še naprej aktiven.

Doma je po svojih najboljših močeh pomagal pri razvoju najprej 
delavnice in kasneje butične tovarne obutve, danes poznane pod 
imenom MIGI.

Za svoje delo je leta 1986 dobil tudi srebrno plaketo Občine Tržič.

Jože Gros je bil prijazen, strog in odgovoren. Vedno je bil pri-
pravljen pomagati in je v svojem dolgem in plodnem ustvarjanju 
postal prava legenda, spoštovana doma in po svetu.
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Storžič, plazova vzela tri življenja
MIRKO KUNŠIČ, FOTO: ARHIV GRS TRŽIČ

Zapis je bil objavljen 14. februarja, dan po 
plazu.

Popoldne sta se vračala v dolino dr. Man-
ca Volk Bahun in njen mož Gregor. Skupaj 
s Primožem Štamcarjem skrbita, da ima 
Služba za varstvo pred snežnimi plazovi 
Zelenica-Tržič verodostojne podatke. 

»Po včerajšnji tragediji v severni steni 
Storžiča, kjer sta plazova vzela tri življe-
nja, bova prispevala najin del za analizo te 
nesreče,« pove Gregor. Včeraj je bil eden 
izmed 24 tržiških gorskih reševalcev pod 
steno »tržiške svete gore«.

Kot sem zapisal že včeraj, se te dotakne 
vsaka nesreča. Toliko bolj, ko izveš, kdo ne 
bo več duhovito komentiral, odgovoril na 
vprašanje na Instagramu ali Facebooku. In 
seveda tudi osebno.

Slavko Rožič, ki bi se prihodnje leto sre-
čal z abrahamom, je zadnjih deset let kot 
inštruktor dvignil raven reševalnega dela. 
Znanje je razdajal tudi kolegom na območ-
ju nekdanje Jugoslavije.

Živel je za gore. Še kako je vedel, kaj po-
meni hitro in učinkovito reševanje, saj ga 
je bil tudi sam deležen v eni od plezalnih 
smeri Dovžanove soteske. 

Brez njegovega znanja in vztrajnosti nje-
gov soplezalec mnogo let kasneje ne bi 
preživel padca v eni od smeri, ki sta jih 
plezala. Oskrbel ga je, zavaroval in ker ni 
bilo signala, je tekel v dolino Trente, od 
koder je sprožil reševanje. Kljub slabemu 
vremenu sta pilota vojaškega helikopter-
ja do mesta nesreče pripeljala zdravni-
ka in odpeljala ponesrečenca v jeseniško 
bolniš nico. Prijatelj je kasneje ponovno 

plezal. Pred devetimi leti je umrl v severni 
steni Storžiča, ki je bila včeraj usodna tudi 
za Slavca. Gorski reševalci so bili tudi nje-
gov oče in štirje strici. Peti je zapisan na 
spominski plošči blizu Doma pod Storži-
čem. Plaz ga je vzel v Storžiču.

S Slavkom je bila v Kramarjevi 600- 
metrski smeri, ocenjeni III/2-3, soplezal-
ka Maja iz Maribora. Za njima sta vstopila 
v steno člana AO Kranj Marko in Uroš. 

Po prvem, usodnem plazu sta obvestila 
regijski center o nesreči. Danes so gorski 
reševalci v sporočilu za javnost zapisa-
li: »Nadaljevala sta z vzponom, doživela 

nesrečo z drugim plazom in ogrozila tudi 
delo GRS na plazu blizu vstopa v smer.«

Drugi plaz je bil usoden za Marka, Uroša 
so hudo ranjenega odpeljali v bolnišnico. 
V ekipi reševalcev je bil ranjen en zdrav-
nik, drugi se je uspel plazu izogniti. Kako 
nevarni so plazovi v Storžiču in na Zele-
nici, dovolj pove podatek Janeza Kavarja. 
Tudi sam je bil med gorskimi reševalci in 
tudi vodnik lavinskega psa. Od leta 1937 do 
včerajšnjega dne so plazovi v 2132 m vi-
sokem Storžiču vzeli 15 življenj. Na bližnji 
Zelenici jih je v plazovih umrlo še 10. Mar-
jan Perko je bil Tržičan, alpinist, gorski 
reševalec, inštruktor, vodnik in planinski 
oskrbnik, pa tudi pesnik. Njegova je zna-
menita in že ponarodela:

Oj, Storžič je naše kraljestvo, domovina,

v soncu žariš, kakor biser, planina.

Videl sem enkrat ta kraj,

želim si ga večno nazaj, planinski raj.

Ljubezen žrtvujem za tebe, domovina.

Srce te pozabit’ ne more, planina.

Kdor videl je enkrat ta kraj,

želi si ga večno nazaj, planinski raj.

Tudi po tej tragediji bodo gore še naprej 
povezovale dobre ljudi!

Vsi trije bodo živeli še naprej v spominih 
vseh, ki so jih poznali!

Danes, pozno popoldne po sončnem zaho-
du, je bilo videti, kot bi stena zakrvavela.
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Marijan Romih, častni član in častni predsednik AMD TRŽIČ 
LADO SREČNIK, FOTO: ARHIV LADA SREČNIKA

Odšel je dolgoletni predsednik AMD Tržič, Marijan Romih. Funk-
cionar različnih športnih zvrsti, starosta avto-moto športa tako 
doma kot v tujini. Za svoje delo je prejel veliko priznanj in odli-
kovanj. Imenovan je bil tudi za častnega člana in častnega pred-
sednika AMD Tržič.

Marijan je postal član AMD Tržič leta 1956 in kot osemnajstletnik 
opravil tudi vozniški izpit. Že v otroških letih je v njem klila želja 
po motorjih, tudi zaradi očeta Maksa. Njihova hiša je bila večkrat 
dom za ljubeljske dirkače. 

DKW 125 ccm je bil eden izmed prvih, s katerim je tekmoval v Kočev-
ju, Trbovljah, Jelendolu, Šenčurju, Sarajevu in Beogradu. Po odslu-
ženju vojaškega roka se je 1960. leta zopet aktivno vključil v AMD kot 
mlad perspektiven kader, športni sodelavec AMD. AMD ga je potrdil 
z izpitom v društvu, na ravni republike, zvezni ravni ter kasneje za 
potrebe organizacije svetovnih prvenstev v moto krosu ranga FIM.

Do leta 1968 je bilo njegovo življenje posvečeno dirkam svetovnih 
prvenstev. V društvu je bil predsednik športne komisije, »star-
ter-finišer«, delal je vse, kar je bilo potrebno.

Vedno je bil del organizacijskega odbora dirk (organizacija, fi-
nance, propaganda, ideje, pravila). Njegovi varovanci so bili do-
mači tekmovalci, ki so nastopali na dirkah doma in v tujini. Po 
Marijanovi zaslugi je AMD Tržič ime kluba ponesel tudi na Češko, 
v Avstrijo, Nemčijo, Italijo, Hrvaško in v druge dežele. Znanje je 
prenašal tudi na druge organizatorje motokrosa in ostalih dirk. 

Leta 1989 se je motokros v Podljubelju zaključil. Cesta na vrh 
Ljubelja je ponovno oživela leta 1993 zaradi vožnje »Rolls-Royce 
Alpenfahrt« čez Ljubelj.

Člani AMTK Ljubljana so leta 1994 v sodelovanju s člani AMD Tr-
žič organizirali gorski preizkus starodobnikov na vrh Ljubelja. Po 
treh letih so dirko na Ljubelj prevzeli člani AMD Tržič pod vod-
stvom Marjana Romiha. Tako je bil leta 1997 1. Hrastov memorial, 
ki se je ohranil vse do sedaj. Marijan Romih je bil dolga leta uspe-
šen predsednik AMD Tržič in direktor dirke.

Bil je človek besed in dejanj, inovativen in direkten, človek načel 
in odgovornosti, zlasti tudi motivator. Takšno je bilo tudi njego-
vo družinsko življenje, posvečeno avto-moto športu. Marijan je 
bil preprosto z dušo in telesom celo življenje zapisan avto-moto 
športu.

Marijan, hvala ti za vse in tudi za to, da smo lahko bili s teboj.

Ogled filma Nebeška lilija
MIRKO MEGLIČ, ZA ŽUPNIJO SV. MARIJE GORETTI TRŽIČ - BISTRICA

Ob praznovanju 50-letnice ustanovitve Župnije sv. Ma-
rije Goretti Tržič - Bistrica vas v nedeljo, 21. marca 2021, 
ob 19.30 vabimo k premiernemu ogledu filma z naslo-
vom Nebeška lilija režiserja Juana Juvančiča, ki nam s 
pomočjo domačih igralcev iz župnij v Bistrici in Dupljah 
predstavi življenje svetnice Marije Goretti. Ogled bo 
možen na šestih lokacijah, in sicer v Kulturnem domu 
Tržič, Gasilskem domu in župnijski kapeli v Bistrici, v 
Domu krajanov in cerkvi v Dupljah ter v cerkvi v Lešah. 
Število gledalcev bo zaradi zdravstvenih ukrepov ome-
jeno. V primeru, da zaradi poostritve ukrepov ali prek-
lica soglasja NIJZ predstavitev v živo ne bo možna, bo v 
istem terminu izvedena po spletu (https://www.facebo-
ok.com/z.marijegoretti.2). Na navedeni spletni poveza-
vi si boste film lahko ogledali tudi na praznik v četrtek,  
25. marca 2021, ob 20. uri. Vse informacije in obvezne 
prijave sprejema Župnijski urad sv. Marije Goretti Bis-
trica pri Tržiču.
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koledar dogodkov

Marec 2021
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 

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

Razstave
 od 5. 3. do 2. 4. 2021 
galerija Atrij 
Razstava ob Gregorjevem 
Tržiški muzej

 od 18. 3. do 30. 4. 2021 
Galerija Paviljon
Razstava Braneta Povaleyja Bipolar
Tržiški muzej

Dogodki
 vsak četrtek 
17.00 splet
Pravljice iz knjižnice
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 ponedeljek, 1. 3. 
10.00 splet
Družabna angleščina z Eleno
Ljudska univerza Tržič

 petek, 5. 3. 
18.00 splet
Virtualno potopisno predavanje: Piran
Ljudska univerza Tržič

 od petka, 5. 3. do četrtka 11.3. 
mestno jedro
Razstave na temo Gregorjevega
Tržiški muzej, Vrtec Tržič in Občina Tržič

 torek, 9. 3. 
19.00 splet
Predstavitev veličastne monografije o 
Michelangelu
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17.00 splet
Natečaj za najboljšo poslovno idejo  
Tržič 2021
Ljudska univerza Tržič

 petek, 12. 3. 
splet
Virtualno potopisno predavanje:  
Hrastovlje
Ljudska univerza Tržič

 ponedeljek, 15. 3. 
17.00 splet
Tečaj mozaika
Ljudska univerza Tržič

 torek, 15. 3. 
splet
UŽU- Knjige so zame: Življenjska vodila
Ljudska univerza Tržič

 petek, 19. 3. 
18.00 splet
Virtualno potopisno predavanje: Idrija
Ljudska univerza Tržič

Splet (posneto predavanje)
Pomen velike noči in izdelava butarce
Ljudska univerza Tržič

 sobota, 20. 3. 
iz Križev
Planinski pohod na Korošico 
Planinsko društvo Križe

 nedelja, 21. 3. 
11.00 Kulturni center Tržič ali preko spleta: 
https://www.facebook.com/z.marijegoretti.2
Predvajanje filma: Nebeška lilija
Župnija svete Marije Goretti Bistrica

 sobota 27. 3. 
10.15 Tržič
14. Tek po ulicah Tržiča in državno  
prvenstvo policije v teku
Športna zveza Tržič, Vrtec Tržič in Krajevna skupnost 
Tržič ob podpori Občine Tržič in Fundacije za šport.

 sreda, 31. 3. 
19.00 splet
Pogovor z akademskim slikarjem 
Jožetom Trobcem
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

April 2021

Razstave
 do 2. 4. 2021 
galerija Atrij 
Razstava ob Gregorjevem 
Tržiški muzej

 od 8. 4. do 30. 4. 2021 
galerija Atrij 
Razstava ob 150. obletnici Vrtca Tržič
Tržiški muzej

Dogodki
 vsak četrtek 
17.00 splet
Pravljice iz knjižnice
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 četrtek, 1. 4. 
17.00 knjižnica dr. Toneta Pretnarja (ali splet)
Andersenov dan, mednarodni dan knjig 
za otroke
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 petek, 16. 4. 
17.00 knjižnica dr. Toneta Pretnarja (ali splet)
Zaključek bralne značke za otroke v 
Jurčičevem letu: 
Teater Cizamo, Kozlovska sodba v Višnji gori
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sobota, 17. 4. 
iz Križev
Planinski pohod po Primorski
Planinsko društvo Križe

 ponedeljek, 19. 4. 
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (ali splet)
Predstavitev knjige Kolesar, novinarja 
Marka Radmiloviča
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 četrtek, 22. 4. 
pred Dvorano tržiških olimpijcev
Slovenska bakla na poti v Tokio
Športna zveza Tržič in Občina Tržič

 petek, 23. 4. 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (ali splet)
Svetovni dan knjige in avtorskih pravic
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 ponedeljek, 26. 4. 
7.00 – 13.00 Sokolnica
Krvodajalska akcija
Območno združenje rdečega križa

 od srede, 28. do petka, 30. 4. 
10.00 – 12.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Delavnice iz knjižnice: Papirna sled
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Dogodki in prireditve bodo izvedene v skladu 
z ukrepi NIJZ, za preprečevanje  širjenja virusa 
COVID- 19. Ažurirani podatki bodo objavljeni na 
spletni strani Občine Tržič, pod rubriko koledar 
dogodkov.
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Prošnja gasilcev GZ Tržič za vse občane Tržiča
MANCA AHAČIČ, VGČI, FOTO: LUKA RENER, ARHIV PGD TRŽIČ

V zadnjih letih gasilci opažamo, da obča-
ni zmeraj pogosteje parkirajo vozila pred 
fizičnimi ovirami ali celo pred garažnimi 
vrati gasilskih domov, kljub temu da so 
postavljeni znaki PREPOVEDANO PARKI-
RANJE ter da je označeno s talnimi rume-
nimi črtami. Dobimo različne izgovore ob-
čanov: »Samo za 5 minut,« rečejo. Ali pa: 

»Saj sem samo hitro skočil po opravkih in 
bom takoj nazaj.«

Pri intervencijah vsaka sekunda šteje in 
je še kako dragocena, zato vse občanke in 
občane Tržiča naprošamo, da pred par-
kiranjem vozila na teh mestih pomislite, 
kaj bi bilo, če bi se ravno v tem času zgo-

dil požar v vašem domu ali pa bi prišlo do 
prometne nesreče in bi bili v vozilu ujeti 
vaši najbližji.

INTERVENCIJSKE POTI MORAJO BITI 
VEDNO PROSTE!

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

PRVA
SLOVENSKA

MONOGRAFIJA
O OBUTVI

Bojan Knific
OBUTVENA DEDIŠČINA NA SLOVENSKEM 
O škornjih, čevljih, coklah, opankah, copatah in drugih obuvalih

Avtor v knjigi ob več kot 500 upodobitvah in
fotografijah bralcu prijazno in v povezavi z 
mnogimi zanimivostmi, pregovori, pesmimi,
spomini … razkriva, kako se je razvijalo
obuvanje na Slovenskem. 

428 strani | trda vezava | prek 500 fotografij in upodobitev | velikost: 22 x 28 cm

žKnjiga, ki bi jo moral imeti vsak Tržican
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Tekaška prireditev za vse generacije v Tržiču
BISERKA DRINOVEC, SEKRETARKA ŠZ TRŽIČ, FOTO: ARHIV ŠZ TRŽIČ

Organizatorja 14. Teka po ulicah Tržiča, 
Športna zveza Tržič in Vrtec Tržič, bos-
ta v soboto, 27. marca 2021, izpeljala tek, 
na katerem bodo združene vse generacije. 
Tekli bodo otroci iz vrtcev, njihovi starši, 

PROŠNJA

Foto utrinki s koncerta vokalne skupine Plamen iz Toronta
Vokalna skupina Plamen iz Toronta, ki jo sestavljajo dekleta in žene slovenskega rodu, letos praznuje 30. obletnico obstoja. 
Skupino že od njihove ustanovitve vodi Tržičanka Marija Ahačič Pollak, ki ob jubileju pripravlja knjigo o njihovih nastopih 
in koncertih. Na vas pa se obrača s prošnjo za fotografije s koncertov v Tržiču, in sicer junija 1994 v Osnovni šoli Bistrica in 
avgusta 1997 na sv. Jožefu. 

V kolikor imate v svojih arhivih fotografije z omenjenih nastopov, se prosim obrnite na Petro Hladnik (04 597 15 24 ali  
petra.hladnik@trzic.si).

Za pomoč pri pripravi knjige se vam ga. Marija že vnaprej najlepše zahvaljuje.

POZIV ZA IZBOR NAJ ŠPORTNIKA OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2020

Športna zveza Tržič (ŠZT) bo v sodelovanju z Občino Tržič organizirala proglasitev naj športnika in naj perspektivnega šport-
nika Tržiča za leto 2020. 

Na tej prireditvi bomo podelili tudi priznanja vsem državnim prvakom iz tega leta. Zato pozivamo predvsem vse tiste obča-
ne, ki trenirajo v društvih ter klubih izven naše občine in so postali državni prvaki, da nas o tem obvestijo.

Po določilih Pravilnika o priznanjih se za razglasitev upoštevajo izključno rezultati, doseženi od 1. 1. do 31. 12. 2020.

Zato vas prosimo, da nam najkasneje do 28. februarja 2021 posredujete najboljših 5 rezultatov, doseženih v omenjenem 
obdobju, tistih športnikov, ki sodijo v izbor v skladu s Pravilnikom o priznanjih Športne zveze Tržič. Pravilnik je objavljen na 
spletni strani ŠZT.  

Podatke posredujte na Športno zvezo Tržič, Cankarjeva 1, Tržič ali na e-naslov sportna.zveza.trzic@t-2net.

Športna zveza Tržič
Boris Tomazin, predsednik

osnovnošolci, člani in veterani. Hkrati bo 
potekalo tudi državno prvenstvo policije v 
teku. Start teka bo ob 10. uri. Tekmovanje 
šteje za serijo Gorenjska, moj planet in za 
točke Tržiškega pokala.

Tekmovanje bo potekalo ob podpori Obči-
ne Tržič in Fundacije za šport. Izvedeno bo 
ob ugodni epidemiološki sliki in v skladu z 
navodili NIJZ.
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kamnoseštvo

VURNIK
• spomeniki, izdelovanje napisov
• okenske police, stopnice
• kuhinjski in kopalniški pulti

www.kamnosestvo-vurnik.si

Vurnik Franci s.p.
Gradiška pot 6a
4240 Radovljica
TEL: 041 423 161

preverite ponudbo na:

Deteljica

Pregled
in

očala
hitreje in ceneje
kot na napotnico

do 111.- eur ceneje

Deteljica | 04 592 28 02
Odprto vsak danOptika Plus
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veldrona@siol.net
http://veldrona.si

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

Kontakt: 041 863 440
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Obvestilo
V prejšnji številki občinskega glasila smo v rubriki »iz prete-
klosti« objavili fotografijo  z nepravilnim podnapisom, da je 
na njej gospod Mihael Godnov. Za napako se opravičujemo. 
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Brezplačno in hitro s spletno aplikacijo ECE Sonce. 

Na ece.si lahko s spletno aplikacijo ECE Sonce z nekaj 
kliki pridobite izčrpno poročilo s celostnim vpogledom v 
energetske potrebe svojega objekta in konkretno rešitvijo 
za sončno elektrarno ter ogrevalni sistem. Odgovorimo 
vam na vprašanja o potrebni moči elektrarne, predvideni 
letni proizvodnji, denarnih prihrankih, višini naložbe in 
njeni dobi vračanja ter višini subvencije Eko sklada.

Brezplačni informativni izračun za lastno sočno elektrarno je 
lahko v vašem e-nabiralniku že danes.

Izračunajte,  
koliko bi prihranili  
z lastno sončno 
elektrarno. 
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lje

Dodatne informacije in pogoji za pridobitev informativnega izračuna so dosegljivi na www.ece.si.  
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KOROTAN, d.o.o. Kranj,
www.korotan-kranj.si

KMETIJSKA TRGOVINA, Stru`evo 20, Kranj
Odprto: 8-18, sobota 8-13,

tel.: 04/23 68 710

VSE ZA VRTI^KARJE!
- Zemlja 200 l za presajanje

balkonskih rož 16,50 EUR

Zemlja za balkonske rože in visoke grede-
U

go
dno!

U
go

dno!
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OPEL Zafira 
Life Edition L 2.0D AT8

OPEL Crossland X
1.2 Turbo Innovation

Kombinirana poraba goriva (po WLTP-ciklu): 4,7–6,1 l/100km in izpusti CO2: 124–137 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d-TEMP. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0226–0,0374 g/km. Trdi delci: 0,00048–0,00073 g/
km in število delcev: 0,03–0,34 * 1011/km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. *Več informacij je na voljo pri prodajnih svetovalcih Avtotehne VIS. Cene in podatki veljajo na dan poslane objave 
v tisk. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe ali napake v tisku. Reprezentativni primer finančnega lizinga za mesečno odplačevanje: Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation; vrednost predmeta financiranja znaša 
17.630 € z DDV. Število obrokov je 84 (mesecev), polog pa znaša 40% (7.052 €). Mesečni obrok znaša 165 €. Obrestna mera znaša 7 %. Stroški obdelave in posla so vključeni v plačila na začetku. Morebitni dodatni stroški, ki 
nastanejo v primeru, da stranka ne izpolnjuje pogodbe, niso vključeni v izračun. Jamstvo zadovoljstva s povratnim odkupom velja za vsa nova, nepoškodovana osebna vozila Opel, za katera je od izročitve novega vozila kupcu 
minilo manj kot 30 dni oziroma je bilo z vozilom prevoženih manj kot 2.000 km – katerikoli pogoj je prvi izpolnjen. Jamstvo zadovoljstva oz. garancija povratnega odkupa ni na voljo za vozila, ki so upravičena do subvencij 
Eko sklada za nakup električnih vozil, zaradi pogojev za pridobitev subvencij. Pridržujemo si pravico do spremembe ali ukinitve ponudbe. Slike so simbolične, navedena oprema je odvisna od različice in stopnje opremljenosti.

PE LJUBLJANA   01 58 18 510       info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ   04 281 71 70       info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA   04 502 40 00    info.skl@avtotehna-vis.si

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.si

OPEL Astra 
Sports Tourer 1.2 Turbo

H VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

BIG DEAL ZA MLADE OPLE – 3 brezplačni servisi in 7-letno jamstvo*

172 €
na mesec

373 €
na mesec

JAMSTVO ZADOVOLJSTVA
VŠEČ VAM BO!ČE NE, GA PRIPELJITE NAZAJ.

OPLOVA 
BLISKOVITA
PONUDBA

DARILO: zimske pnevmatike + vinjeta DARILO: zimske pnevmatike + vinjeta DARILO: zimske pnevmatike + vinjeta165 €
na mesec

8 sedežev

pl
ač

an
 o

gl
as

pl
ač

an
 o

gl
as


