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Gregorjevo

Tine Tomazin

Mladinska svetovna
prvaka v sankanju
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uvodnik

Marec
JANJA NEMC, FOTO: OSEBNI ARHIV

Marec je za mnoge od nas prav poseben

Prava.

mesec, saj so dnevi vse daljši in toplejši,

In ena sama.

zunaj razigrano prepevajo ptički, vsi smo

Za vse življenje.

v pričakovanju pomladi. V mesecu marcu

25. marca je za mnoge ženske tudi prav posebni praznik. Mama je

obeležujemo kar nekaj posebnih praznikov,
ki so nam še posebej pri srcu. Prvi, ki ga obe
ležujemo, je 8. marec, dan žena, ki ga praz
nujejo v približno 100 državah po svetu. Za
enakopravnost žensk se je začela bojevati Clara Zetkin leta 1889,

ena sama, zato ne pozabite, da se večkrat spomnite nanje, jih obja
mete in jim poveste, da jih imate radi. Vsaka drobna pozornost šteje.
Ob tej priložnosti pa izrekam čestitke vsem ženskam, mamam in se
veda tudi moškim, ki svoj praznik obeležujete 10. marca!

medtem ko je pobudo za dan, posvečen vsem ženskam, dala na dru

Še en praznik povezan s pomladjo, ki se ga še posebej veselijo otroci

gi mednarodni konferenci socialističnih žensk leta 1910. Prvič so ga

je Gregorjevo – Vuč v vodo, ko z izdelovanjem gregorčkov pokažejo

praznovali leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem. Tudi

svojo umetniško žilico in komaj čakajo, da njihova hišica odplava

v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost žensk. Že leta 1897 je

po reki. Po enoletnem premoru, vas vabimo na odprtje razstave na

začel izhajati ženski časnik Slovenka, prvo žensko društvo pa je bilo

temo Gregorjevega in spuščanje gregorčkov po Tržiški Bistrici. V

ustanovljeno leto kasneje. Zanimivo je, da smo ženske dobile volilno

nadaljevanju glasila lahko preberete, kaj zanimivega tokrat pri

pravico in s tem enakopravnost šele po drugi svetovni vojni.

pravljajo organizatorji. V tokratni številki si lahko preberete tudi o

Tone Pavček je zapisal:
Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Odgovorna urednica: Maja Tekavec
Pomočnica odgovorne urednice: Jelena Dolenc
Člani uredništva: Tanja Ahačič, Janja Nemc, Mateja Nosan,
Zvonka Pretnar, Vesna Tišler Sušnik, Laura Turk in
Romana Turk.
Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino le-teh ter za
avtorske pravice fotografij. Uredništvo si pridržuje pravico
do krajšanja člankov v skladu z uredniško politiko.
Lektoriranje, tisk in prelom: Specom d.o.o.
Naslov uredništva: Občinsko glasilo »Tržičan«,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, urednistvo.trzican@gmail.com

zgodbah in uspehih nedavno preminulega častnega občana Tineta
Tomazina, o podjetju Intec MKD, ki uspešno nadaljuje gradnjo svo
jih novih prostorov na Loki, v rubriki Tržičani po svetu smo tokrat
obiskali Kanado in še marsikaj zanimivega bi se našlo.

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 Tržičanu je omejen,
zato skušamo objaviti čim več prispevkov. Če boste upoštevali dano omejitev, bomo lahko objavili kar največ prejetih
besedil. Ko oddajate besedilo, ga skušajte čim manj oblikovati, nikoli pa v Wordov dokument ne vstavljajte fotografij.
Pod vsakim besedilom naj bo jasno naveden avtor prispevka
in organizacija, v imenu katere oddajate prispevek.

tel. 04 59 71 536

Za članke z obsežnejšo vsebino je potrebna rezervacija prostora v glasilu in bodo objavljeni po predhodnem
dogovoru z uredništvom.

www.trzic.si/trzican

FOTOGRAFIJE

Glasilo »Tržičan« je brezplačno

Fotografije za objavo v Tržičanu naj bodo čim boljše kvalitete. To pomeni, da ne oddajajte pomanjšanih fotografij ali
fotografij, ki jih samodejno zmanjša vaš odjemalec elektronske pošte.

Trženje oglasnega prostora: bojan.rauh@specom.si ali
040 202 384
Naklada: 5.980 izvodov
Javno glasilo »Tržičan« je vpisano v razvid medijev, ki ga
vodi Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 353.
ISSN 1581 - 4831
Naslednji Tržičan izide 29. aprila 2022.
Datum za oddajo prispevkov je 15. april 2022. Po tem roku
članki ne bodo obravnavani.

Na naslovnici: Pomlad. FOTO: Jani Kolman
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Najbolje je, da nam pošljete fotografije, ki ste jih prenesli
naravnost s fotoaparata, v originalni velikosti in resoluciji
(najmanj 1 Mb). Vsako fotografijo nam pošljite kot posebno
datoteko v formatih JPG, PDF ali TIFF. Fotografije, ki ste jih
prenesli s spleta, niso primerne kakovosti za objavo v tisku.
Vse pisce in avtorje člankov naprošamo, da upoštevate rok
oddaje, saj lahko na ta način skupaj zagotovimo kvalitetno
pripravo glasila. Rok za oddajo je do 15. dneva v mesecu.
Arhiv Tržičanov v PDF dokumentih najdete na portalu
www.trzic.si/mediji/.

župan z nami

3

Spoštovane, spoštovani.

Življenje v naši skupnosti je vedno zaznamovano s številnimi aktivnostmi in dogajanji. Ključ in srce vsega pa smo vedno
ljudje.
Nekaj dni po kulturnem prazniku smo pod sončno Kriško goro
ob pesmi o Triglavu in slovenski lipi k počitku pospremili tovariša, pričevalca, domoljuba in svetovljana Tineta Tomazina
(1925–2022).

Za izjemen uspeh v več kot stoletni zgodovini sankanja v Podljubelju čestitam
mladima tekmovalcema, društvu, trenerju, staršem in podpornikom. Tako
začenjajo in se kalijo bodoči olimpijci. (FOTO: arhiv Občine Tržič)

Tine Tomazin je bil človek vrednot, ki je živel in verjel, da če ohranjaš red, on
ohrani tebe. (FOTO: arhiv Občine Tržič)

Ponosen podeželski sin, tkalec, partizan, direktor BPT, župan
Občine Tržič, častni občan Tržiča in Sainte-Marie-aux-Minesa, prejemnik visokega francoskega državnega priznanja je
bil večen upornik z željo po spremembah, dobrem, poštenem
in razvoju na boljše. Prvi je z življenjskim motom odkritega
pogleda in čvrstega stiska roke uspešno in trajno zapečatil
še danes aktivno pobratenje s prijatelji v Alzaciji. Ponosnemu rojaku želim z veliko hvaležnosti in spoštovanja miren
počitek v domači zemlji. Vsem, ki smo ga spoštovali in imeli
radi, pa želim ohranjanje večnega spomina nanj, posnemanje
v dejanjih in življenje v njegovih vrednotah. Slava mu.
Po kulturnem prazniku se zima poslavlja. Za veliko navdušenja in veselja so poskrbeli podljubeljski sankači. Matevž
Vertelj in Vid Kralj sta postala mladinska svetovna prvaka v
dvosedu. Podljubeljskim sankaškim navdušencem se zahvaljujem za ureditev in gradnjo izjemne naravne sankaške proge, ki je odprta tudi za rekreativno javnost. Ponosen sem na
naše dobro sodelovanje. To so zgledi, kako se iz enega evra
javnih sredstev ustvari dodana vrednost treh.
Zagotavljanje poplavne varnosti je pri nas v Tržiču stalna naloga. Zadovoljstvo po uspešni sanaciji je nadomestilo našo
skrb za usodo ogrožene Brusove in Dovžanove domačije, katerih brežino je spodkopavala hudourniška Bistrica. Hvala
državi, koncesionarju in vsem vodarjem za uspešno izvedeno
sanacijo, ki jo je sofinancirala tudi Občina Tržič.

Sanacija v Dolini (FOTO: arhiv Občine Tržič)

Snakovo v Križah z odprtjem izjemno zahtevnega gradbišča
vstopa na pot izgradnje pločnika, obnove dela državne ceste,
novega vodovoda ter meteorne in fekalne kanalizacije. Vse v
sosedstvu gradbišča naprošam za razumevanje, strpnost in
sodelovanje. Gre za pomembne skupne pridobitve. Številna
uspešno zaključena gradbišča v zadnjem desetletju dokazujejo, da je za napredek vredno potrpeti. Hvala. Skupaj zmoremo.

Naša skupna varnost bo večja, življenje pa prijetnejše.
(FOTO: arhiv Občine Tržič)
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ZBRALA: SAŠA PIVK AVSEC

GRADIMO BOLJŠI TRŽIČ – DELA NA PROJEKTU DRR2
SO V POLNEM TEKU
Gradbena dela v sklopu operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne
vode v porečju zgornje Save – občina Tržič (DRR2)« so v polnem
teku. Dela so skoraj zaključena na odsekih Pod skalco, Praproše,
Slograd–Sokolnica, Loka–ICL in Na Logu. Na odsekih Mlaka–
Trio in Retnje spodaj se vgrajujeta črpališči. Sledi priključevanje
le-teh na električno omrežje, za kar se pridobiva soglasja distributerja.
Dela potekajo na treh večjih odsekih gradbišč: Snakovška cesta,
Loka – ulice in Kovor (Cesta na Brdo, Iženkovo, Pod gozdom,
Srednja pot). Na Snakovški cesti je med 21. 2. in 14. 3. 2022 zaradi vgrajevanja kinete za meteorne vode popolna zapora ceste,
v nadaljevanju pa bo zaradi del polovična zapora. Asfaltiranje že
izvedenih odsekov se bo glede na temperaturne razmere nadaljevalo marca. Gradbena dela se načrtuje tako, da bi v kar najmanjši
možni meri vplivala na vsakodnevno rutino prebivalcev ter da bi
se čim prej zaključila. Predvsem popolna zapora Snakovške ceste
predstavlja veliko omejitev za vse udeležence v prometu, zato se
že vnaprej zahvaljujemo za strpnost in razumevanje.

Gradbišče na Loki (FOTO: arhiv Občine Tržič)

GRAD NEUHAUS DOBIVA LEPŠO PODOBO
Energetska sanacija gradu Neuhaus dobro napreduje. Zunanje
stene objekta so skladno s smernicami energetske sanacije v celoti pripravljene za izdelavo nove fasade. Počakati je potrebno
še na vgradnjo vseh novih oken in ustrezne vremenske razmere.
Ostrešje objekta z vsemi frčadami je obnovljeno v celoti, strešne
obrobe so v celoti izdelane, streha je krita z bobrovci.
V zaključni fazi so izdelava in obdelava predvidenih suhomontažnih površin in slikopleskarska obdelava vseh obstoječih

predelnih sten. V vseh prostorih je povsem na novo izvedena
inštalacija za električno napeljavo in telekomunikacijsko povezavo. Kurilnica objekta je zidarsko obnovljena in pripravljena za
montažo ogrevalnega sistema. Priključek zemeljskega plina je že
v objektu, izvedba strojnih inštalacij z novimi radiatorji v celotnem objektu je v zaključni fazi. V prvem in drugem nadstropju so
zamenjana okna. Kmalu bo grad Neuhaus, tržiški biser, zasijal v
vsej svoji lepoti.

ZARADI POVEČANJA INVESTICIJ JE BIL POTREBEN
REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2022
Rebalans proračuna Občine Tržič za leto 2022 je bil potreben predvsem zaradi spremembe časovne dinamike gradnje kanalizacije in
spremljajoče infrastrukture v aglomeraciji Loka (projekt DRR2) ter
spremenjene časovne dinamike pri energetski sanaciji gradu Neuhaus. Pri obeh projektih namreč v letu 2021 niso bile izvedene vse
načrtovane aktivnosti in te se sedaj prenašajo v leto 2022. Pri projektu DRR2 so se v letu 2021 dela zamaknila na kasnejši čas zaradi
vloženega revizijskega zahtevka neizbranega ponudnika. V letu
2022 pa se kaže tako hitra dinamika del, da se bodo dela, planirana za leti 2021 in 2022 ter delno tudi 2023, izvedla že v letu 2022.
Poleg tega z rebalansom v proračun za leto 2022 uvrščamo nove
projekte, in sicer: Pametni prometni sistem Gorenjske (odprt že
v rebalansu proračuna za leto 2021), ekološki otoki, Rane ekrana,
Žive legende, dozidava OŠ Helene Puhar Kranj, Zelena sprehajalna
pot ter prenova gradu Neuhaus in njegove okolice.
Med vsemi odhodki se v primerjavi s sprejetim proračunom za
leto 2022 najbolj povečujejo odhodki za komunalno in cestno
dejavnost ter investicije, sledijo odhodki za energetsko sanacijo gradu Neuhaus, odhodki za nove EU projekte LAS Gorenjska
košarica, dejavnost skupne občinske uprave, dejavnost vrtca ter
razvoj turizma. Poleg povečanj predvidevamo tudi zmanjšanja
odhodkov, največ za projekt Izobraževalno in športno središče
Križe, kjer je predviden časovni zamik začetka gradnje prizidka. Znižujejo se tudi odhodki za programe na področju zdravstva
(ukinjamo postavko zdravstveno zavarovanje brezposelnih, ker
te odhodke po Zakonu o finančni razbremenitvi občin prevzema
državni proračun).
SKUPNI ODHODKI se z rebalansom proračuna za leto 2022 povečujejo za dobrih 3,5 mio EUR.

POVIŠANJE CEN PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO
VZGOJO V OBČINI TRŽIČ, KI KLJUB TEMU OSTAJAJO
MED NIŽJIMI V REGIJI
Na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič so svetnice in
svetniki med drugim sprejeli Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič. Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za razliko med ceno
programov in plačilom staršev. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oziroma ima stalno
prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev.
Cena vrtca se je s 1. 2. 2022 zvišala zaradi naslednjih razlogov:
- napredovanje delavcev v plačne razrede s 1. 12. 2021,
- dvig minimalne plače s 1. 1. 2022,
- povečanje stroškov regresa za letni dopust v višini 1.133,34
EUR,

Grad Neuhaus dobiva lepšo podobo. (FOTO: arhiv Občine Tržič)
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- povečanje stroškov nadomeščanja delavcev na krajši bolniški
odsotnosti in odsotnosti delavcev zaradi posledic epidemije
covida-19,
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- povečanje stroškov energije,
- povečanje stroškov materiala in storitev,
- pričetek izplačevanja nagrad dijakom za opravljeno praktično
delo.
Izkušnje kažejo, da na ceno programov zelo pomembno vpliva
tudi starostna struktura otrok, ki so vključeni v vrtec. Starši za
izvajanje programov v Vrtcu Tržič v povprečju plačujejo 34 %
cene programov, Občina Tržič pa 66 % cene programa. Starši,
ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni, strošek njihovega deleža prevzame država.
Trenutno so otroci razporejeni v 32 oddelkov, in sicer v 11 oddelkov starosti 1–3 let, 13 oddelkov starosti 3–6 let ter 8 kombiniranih oddelkov in oddelkov starosti 3–4 let. Na dan 30. 11. 2021 je
bilo vključenih 541 otrok.
Cena za prvo starostno obdobje se v primerjavi z obstoječo zvišuje za 9,69 % in po novem znaša 532,00 EUR. Za drugo starostno obdobje se predlagana cena zvišuje za 4,45 %, torej na
399,00 EUR. Za kombinirani oddelek in oddelek 3–4 let se predlagana cena zvišuje za 7,32 %, na 440,00 EUR.
Cene vrtca v Tržiču tudi s temi podražitvami ostajajo nižje, kot so
cene na Bledu in v Kranju. Primerljive so s cenami v Radovljici in
Škofji Loki, čeprav imata ti dve občini takšne cene že od leta 2020.
Številne sosednje občine so že pristopile k zvišanju cen vrtcev. Z
dobrim upravljanjem stroškov tako cene vrtca v Tržiču ostajajo med najnižjimi glede na primerljive občine. Normative, plače, program itd. v vrtcih predpisuje država, tako da je manevrski
prostor vodstev vrtcev in občin pri oblikovanju cen relativno
majhen.
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Zaradi tega zvišanja cen bo morala Občina Tržič v proračunu za
leto 2022 zagotoviti dodatnih 74.082,00 EUR.

OBVESTILO ZAVEZANCEM ZA PLAČILO NUSZ
ZA LETO 2022
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ne glede na naslov stalnega prebivališča ali registracije, ki je lastnik ali
uporabnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe na območju
občine Tržič (torej posredni ali neposredni posestnik stavbnega
zemljišča, stavbe ali dela stavbe na območju občine Tržič).
Skladno s 5. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Tržič (Uradni list RS, št. 74/2016) so
zavezanci dolžni sporočiti Občini Tržič vse spremembe podatkov v roku 30 dni od nastanka le-teh.
Občina Tržič poziva zavezance za plačilo NUSZ, da do 15. 3. 2022
posredujejo vse spremembe podatkov, ki se nanašajo na zavezanca za plačilo NUSZ, vrsto dejavnosti ali namembnosti stavbe,
površino stavbe oz. dela stavbe, na e-naslov: obcina@trzic.si ali
pošljejo po pošti na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
Na ta način želimo z zavezanci predhodno uskladiti podatke za
odmero NUSZ za leto 2022. V nasprotnem primeru se bodo pri
evidentiranju sprememb uporabili podatki iz javnih evidenc.
Za informacije in dodatna pojasnila smo vam na voljo v času
uradnih ur na tel. št. 04 59 71 543.

Obvestilo o zapori ceste
Zaradi izvedbe gradbenih del projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save
- občina Tržič (DRR2)« in izgradnje pločnika ob državni cesti je potrebna zapora državne ceste R2410 Križe–Senično–Golnik na odseku Snakovška cesta (od uvoza Pod Pogovco do uvoza Snakovška
c. 68–72).
Zapora se izvaja v 3 fazah:
1. faza – delna zapora od 9. 2. 2022 od 7. ure do 21. 2. 2022 do 7. ure; promet bo urejen izmenično enosmerno.
2. faza – popolna zapora (od uvoza Pod Pogovco do uvoza v Vrtno ulico) od 21. 2. 2022 od 7. ure do 14. 3. 2022 do 19. ure;
obvoz voden Križe–Zadraga–Naklo–Mlaka–Golnik–Senično in obratno.
3. faza – delna zapora od 14. 3. 2022 od 19. ure do 27. 5. 2022 do 19. ure; promet bo urejen izmenično enosmerno.
Praviloma so izvozi na Snakovško cesto z ulic odprti in je dovoz oz. izvoz možen tudi med popolno zaporo vsaj na eno stran – proti
Križam ali proti Seničnem. Popolne zapore uvozov so le v času, ko se dejansko dela na lokaciji posameznega izvoza/uvoza. Izvaja
se torej pomična popolna zapora. Ker gre za slepe ulice, obvoz v tem času ni možen, občane pa naprošamo, da svoja vozila za čas
trajanja take zapore parkirajo na parkirišču pri pokopališču ter na parkirišču pri teniškem igrišču v Križah.
Ker se dela opravljajo na državni cesti, so tudi obvozi določeni po državnih normativih. Gozdne ceste in privatne poti ne morejo
biti določene za uradne obvozne poti (so pa prevozne).
V času popolne zapore je prehod čez gradbišče za pešce mogoč ob spremstvu osebja na gradbišču. Šolski prevozi so organizirani
do zapore, prehod čez gradbišče za šolarje je organiziran v spremstvu.
Avtobusi rednih linij Tržič–Golnik med popolno zaporo vozijo iz Tržiča preko Križev v Kranj ter z redno linijo na Golnik in obratno.
Glede na potek del se vozni red in način odvoza odpadkov prilagajata in spreminjata, o čemer bodo prebivalci obveščeni.
Aktualne podatke o zapori objavljamo na spletni strani Občine Tržič in na njenem Facebook profilu.

marec 2022

6

iz dela občinske uprave

(O)krasimo skupaj
GAŠPER GOLMAJER, FOTO: JOŠT GANTAR

Drage občanke in dragi občani občine Tržič. Prosimo vas in obenem pozivamo, da se v letu 2022 pridružite Občini Tržič pri nadgrajevanju izgleda Tržiškega, še posebej pa starega mestnega
jedra Tržiča. Pilotno smo se odločili, da v letošnjem letu najprej
damo priložnost prebivalcem osrčja starega mestnega jedra oz.
Trga svobode. Vse, ki stanujete na omenjeni lokaciji, prosimo, da
se z obrazcem, ki ga najdete na spletni strani Občine Tržič (pod
rubriko aktualno), prijavite za brezplačen prevzem okenskih korit z že zasajenimi cvetlicami. Korita boste lahko prevzeli v soboto, 14. maja 2022, v sklopu Majskega tržnega dne, ki bo klasično
potekal na tržnici. Vse potrebne dodatne informacije najdete na

omenjenem obrazcu. Le-tega izpolnite in pošljite po elektronski
pošti na informacije@trzic.si ali pa ga prinesite fizično v TPIC
Tržič (Trg svobode 18) najkasneje do ponedeljka, 21. marca,
do 17. ure. Poleg tega je Občina Tržič združila moči z vsemi tremi
osnovnimi šolami, ki delujejo na našem območju. Dogovorili smo
se, da je vsaka izmed njih v določenem letnem času zadolžena
za krasitev treh mostov mestnega jedra. Spomladi bo krasila OŠ
Križe, poleti OŠ Tržič, jeseni pa OŠ Bistrica. Kraj smo ljudje, ki
smo z našo okolico ogledalo družbe. Poskrbimo, da bo odsev v
njem lep. Zahvaljujemo se vsem, ki že sodelujete pri projektu, in
vsem, ki še boste.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za
redne volitve v Državni zbor Republike Slovenije
Občina Tržič na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D,
11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in Odloka o razpisu rednih volitev v državni zbor (Uradni list RS, št. 16/22) objavlja naslednje
Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za
redne volitve v Državni zbor Republike Slovenije
1. Občina Tržič zagotavlja brezplačna plakatna mesta organizatorjem volilne kampanje za redne volitve v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo v nedeljo, 24. aprila 2022. Brezplačna plakatna mesta se zagotavljajo na tablah, ki bodo za ta
namen razporejene na območju občine Tržič.
2. Organizatorji volilne kampanje morajo vloge za dodelitev
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brezplačnih plakatnih mest poslati najkasneje do vključno
petka, 4. 3. 2022, na e-naslov: obcina@trzic.si ali na naslov:
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, s pripisom »VOLILNA
KAMPANJA«.
3. Občina Tržič bo vloge organizatorjev volilne kampanje
zbrala in po načelu enakopravnosti, z žrebom, določila lokacijo brezplačnih plakatnih mest. Izvajalec dejavnosti oglaševanja za potrebe volilne kampanje je družba Komunala Tržič
d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič, kontaktna oseba: g. Jure
Zadnikar: 04/ 597 13 17.
4. Plakatiranje na določenih mestih bo mogoče od dneva pridobitve obvestila dalje, za potrebe plakatiranja pa je organizator volilne kampanje dolžan zagotoviti plakate dimenzij
B1 (višina 100 cm, širina 70 cm) v pokončni obliki ter v zadostnem številu.

spremljamo, poročamo
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Fotografski natečaj Koščki raja s Tržiškega
GAŠPER GOLMAJER, SLUŽBA TURIZEM TRŽIČ, FOTO: ANŽE ZUPANČIČ

Tokrat vam predstavljamo prvo nagrajeno fotografijo meseca februarja, ki smo jo poimenovali »Večerna smuka nad Zelenico«.
Na letnem koledarju bo krasila mesec februar. Avtor zmagovalne
fotografije, ki prejme 100 €, je Anže Zupančič.
Za prihodnja dva meseca bomo v Službi turizem Tržič upoštevali samo fotografije, ki bodo poslane na naš elektronski naslov

informacije@trzic.si do 15. dne v mesecu za vsak tekoči mesec (za
naslednji mesec je torej rok oddaje 15. marec, za april pa 15. april).
Pravila natečaja najdete na spletni strani https://www.visit-trzic.com/. Zahvaljujemo se vam za dozdajšnje sodelovanje in že
nestrpno pričakujemo pomladanske fotografije.

Večerna smuka nad Zelenico

Tudi grb Občine Tržič za Guinnessov rekord
ZLATA KLEINDINST, FOTO: ARHIV ZLATE KLEINDINST

V Sloveniji je potekal vseslovenski projekt »Slovenija kvačka grbe
slovenskih občin«. Projekt je stekel na pobudo Jadranke Smiljić, ki je že Guinnessova rekorderka v neprekinjenem 24-urnem
kvačkanju.
Izziv ji je pomagalo izpolniti 211 kvačkaric in en kvačkar. Projekt
je podprl predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je prevzel častno pokroviteljstvo nad projektom.
K projektu so bili povabljeni tudi župani slovenskih občin, ki so
lahko z odkupom grba finančno podprli projekt. Na Gorenjskem
se je odzvalo 6 občin, odgovore ostalih še čakamo.
Kvačkarice so z delom pričele 15. septembra in zaključile 26. decembra na dan samostojnosti in enotnosti.
26. januarja 2022 je bilo 212 grbov in še 988 izdelkov v c2c tehniki
(iz kota v kot, ang. corner to corner, op. lekt.) prijavljenih za Guinnessov rekord, in sicer za največjo zbirko izdelkov v c2c tehniki.

Nad projektom bdi Zavod USTVARJALNO SRCE, ustanovljen za
promocijo kvačkanja. S kvačko se poleg oblačil lahko ustvarja tudi
igrače, rože in ne nazadnje tudi grafično oblikovane slike.

Projekt lahko spremljate na spletni strani Slovenija kvačka
(https://www.ustvarjalnosrce.si/), kjer so predstavljeni grbi vseh
slovenskih občin in kvačkarice, ki so jih kvačkale. Na Facebook
profilu Slovenija kvačka (https://www.facebook.com/slovenijakvacka) pa lahko spremljate dejavnosti v zvezi s projektom.

Kvačkarice in kvačkar imajo tudi kvačkarsko himno, pod katero
se je podpisal Adi Smolar, zapela pa jo je Dunja Vrhovnik.

Gorenjski grbi bodo razstavljeni na regionalni razstavi, ki bo
predvidoma spomladi.

Del zbirke, ki kandidira za Guinnessov rekord, je tudi grb Občine
Tržič. Kvačkala ga je Tina Kleindinst Meglič. Kvačkanje ji predstavlja sprostitev in rada kvačka, predvsem igračke. Grb Občine
Tržič je kvačkan v c2c tehniki, velik je 130 × 110 cm. Grb je Tina
izdelovala približno 130 ur, porabila je 1020 g volne.

marec 2022
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Vuč v vodo 2022
ERNA MEGLIČ, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

Vuč u vodo sodi med najpomembnejše tržiške turistične prireditve. Z njo obeležujemo praznovanje gregorjevega. V osnovnih
šolah, vrtcih in zavodih izdelujemo gregorčke, ki bodo po vodi
zaplavali 11. marca. Dogodek pripravlja Občina Tržič, ob njej sta
glavna nosilca Osnovna šola Križe in Tržiški muzej. Letos smo
za vsebinski okvir prireditev in razstav izbrali dobrotnika Tržičanov – feldmaršala Radetskega. Letos namreč mineva 215 let,
odkar je kupil tržiško posest, in 170 let, odkar je zadnjič obiskal
Tržič. Dve leti po njegovem zadnjem obisku je nastalo tudi prvo
doslej znano pisno poročilo o spuščanju luči po vodi na Slovenskem, čeprav je znano, da ima šega bistveno globlje korenine.
Učenci in učitelji Osnovne šole Križe bodo okrasili mostove in izložbe trgovin v mestnem jedru. V Galeriji Atrij bo 11. marca odprta skupna razstava Tržiškega muzeja in Osnovne šole Križe.
Glavna slovesnost bo 11. marca, ko bodo gregorčki zaplavali po
Tržiški Bistrici. V Tržiču se boste od 16. ure dalje lahko ude-

ležili delavnic in drugih dogodkov. V Kurnikovi hiši bo manjša razstava gregorčkov Osnovne šole Križe, od 16. ure dalje bo
pod mentorstvom učiteljev Osnovne šole Križe in v sodelovanju
s Tržiškim muzejem potekala delavnica peke ptičkov v krušni
peči. Prav tako si boste lahko od 16. ure dalje ob mentorstvu učiteljev Osnovne šole Križe v preddverju Kulturnega centra Tržič
izdelali svojega gregorčka.
Osrednji dogodek, ki ga pripravlja Osnovna šola Križe, bo potekal v atriju Občine Tržič ob 18. uri. V programu bodo sodelovali mlajši otroški zbor Čebelice in starejši otroški zbor Čebele,
učenci 6. razreda, harmonikaš Jaka Selan ter Pihalni orkester
Tržič. V spremstvu tržiškega pihalnega orkestra bo po končanem kulturnem programu krenil sprevod, ki se bo zaključil z
dejanjem, ki je v tržiškem praznovanju gregorjevega ključen –
vuč bo šla v vodo.

Priznanje CAF EPI za Upravno enoto Tržič
MAG. ALENKA MARŠIČ, NAČELNICA UE TRŽIČ, FOTO: OSEBNI ARHIV UE TRŽIČ

Upravna enota Tržič je prejela priznanje ministra za javno upravo g. Boštjana Koritnika za uspešno opravljeno zunanjo povratno
informacijo CAF EPI za leto 2021. Skupni ocenjevalni okvir CAF
(Common Assessment Framework) je na evropski ravni prepoznan kot orodje uvajanja izboljšav v javni upravi. Omogoča
izmenjavo dobrih praks in vključevanje zaposlenih v predlaganje in izvajanje sprememb. To pripomore k večjemu vključevanju, sodelovanju, soodločanju, preglednosti odločitev in notranji
koheziji. Omogoča vpogled v prednosti že obstoječih načinov delovanja in prepoznava področja za izboljšave z ukrepi za njihovo uresničitev: kaj delamo dobro in kje se lahko še izboljšamo.
Ključni rezultat samoocene je akcijski načrt ukrepov za izboljšanje delovanja organizacije. Ko so ukrepi uresničeni, je čas za novo
samooceno in nove ukrepe.
V letu 2019 je Upravna enota Tržič pristopila k projektu samoocenjevanja in pridobila naziv »Uporabnik CAF«, lansko leto pa smo
z naslednjim samoocenjevanjem dosegli višjo stopnjo in postali
»Uspešen uporabnik CAF«. Obenem smo bili tudi vpisani v evidenco prejemnikov naziva ECU (Effective CAF User) pri Evropskem inštitutu za javno upravo. Samoocena predstavlja ogledalo
dela upravne enote, akcijski načrt ukrepov pa gonilo napredka
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tako pri notranji organizaciji kot tudi sodelovanju z deležniki.
Izmed 58 upravnih enot jih je v letu 2021 le 5 dobilo to priznanje,
seveda med njimi tudi tržiška upravna enota.

spremljamo, poročamo
V končnem poročilu zunanjih presojevalcev je bilo ugotovljeno,
da je upravna enota zavezana svojim strankam in okolju, v katerem deluje, da je kultura kakovosti poslovanja prisotna že od
uvedbe sistema kakovosti ISO 9001 ter da je zaznana podpora
vodstva za izvajanje samoocenjevanja. Ključne prednosti so, da
upravna enota izkazuje proaktiven pristop na področju kakovos
ti svojega delovanja, da je prepoznana proaktivnost vodstva za
pridobitev povratne informacije o delovanju od zaposlenih ter
da upravna enota izkazuje kakovost sistema dokumentiranosti
postopka samoocenjevanja in tudi drugih postopkov svojega delovanja. Upravna enota se je lotila procesa samoocenjevanja kot
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orodja vodenja, da bi spodbudila zavedanje zaposlenih in proaktivnost zaposlenih za izboljševanje delovanja upravne enote.
Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je povedal, da brez
dvoma lahko odslej trdimo, da model CAF dokazano vpliva na
organizacijsko kulturo z boljšo interno komunikacijo, več timskega dela in večjim fokusom na potrebe zaposlenih. Omogoča
tudi večjo učinkovitost upravljanja z zaposlenimi z izboljšanimi
kompetencami ljudi in posledično večjim zadovoljstvom uporabnikov storitev.

Gradnja in vzpostavitev enote za začasne namestitve v Domu
Petra Uzarja
TINA GATEJ, DIPL. DEL., FOTO: ARHIV DPU

V Domu Petra Uzarja Tržič potekajo intenzivna gradbena dela.
Njihov cilj je vzpostavitev enote za začasne namestitve. Projekt je
sofinanciran v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj
v infrastrukturo, namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v
zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti
glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih
storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje
kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.

za začasne namestitve, ki bo sprejela do 11 oseb. Enota bo omogočala osnovno in bolnišnično postavitev postelje z upoštevanjem
funkcionalnih površin za osebje ZNO. V enoti se bo izvajal socialnovarstveni program začasnih namestitev starejših od 65 let s
poudarkom na skupnostnih storitvah s ciljem deinstitucionalizacije socialnovarstvenih storitev.
Projekt bo prinesel širše družbenoekonomske koristi in uresničeval cilje razvojnih strategij in programov na ravni občine, države
in Evropske unije.

Namen projekta je izgradnja in vzpostavitev enote za začasne
namestitve v občini Tržič za osebe, starejše od 65 let. To bo izvedeno z rekonstrukcijo obstoječega objekta Doma Petra Uzarja
tako, da bo primeren za opravljanje tovrstne dejavnosti. Vzpostavitev enote bo omilila posledice, ki jih prinaša trend staranja
prebivalstva. Z izgradnjo ustrezne infrastrukture se bosta povečala obseg in kakovost skupnostnih, neinstitucionalnih storitev
oskrbe starostnikov in posledično tudi deinstitucionalizacija socialnovarstvenih storitev v Sloveniji. Rezultat projekta bo enota
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Gradnja nove tovarne Intec MKD se bliža koncu
GORAZD KRIŽAJ, DIREKTOR, FOTO: GORAZD KRIŽAJ

INTEC MKD deluje na področju razvoja in izdelave kovinskih
delov, konstrukcij in kompleksnih ohišij za industrijske elektronske naprave, stroje in opreme. Podjetje izvozi več kot 95 %
vseh proizvodov, največ na nemško govoreče trge, sledijo Italija
in skandinavske države, kot sistemski dobavitelj velikim globalnim proizvajalcem pa izvaža tudi na Kitajsko, v Indijo in ZDA
(Danfoss, Siemens …).
Podjetje oskrbuje z ohišji in kovinskimi sestavnimi deli zelo širok
nabor različnih industrij:
• industrijska elektronika in avtomatizacija,
• industrija medicinskih naprav in pripomočkov,
• živilska in farmacevtska industrija,
• strojegradnja iz lahke pločevine,
• transport,
• IKT tehnologija.
Zanesljivost, kakovost in partnersko sodelovanje s ključnimi
kupci so nas pripeljali do situacije, ko je trenutna lokacija v Ret
njah postala bistveno premajhna. V letu 2018 smo pričeli s pos
topkom pridobivanja gradbene dokumentacije za novo tovarno v
industrijski coni Loka in leta 2021 pričeli z gradbenimi deli. Vodja projekta gradnje g. Boštjan Aljančič ocenjuje, da bo večina del
zaključenih v juniju 2022. Zima nam je nekoliko prekrižala račune, saj smo planirali, da bi zunanjo ureditev zaključili do decembra 2021, vendar nam ni uspelo. Za nastali gradbeni hrup se
iskreno opravičujemo sovaščanom in sosedom. Upamo, da bomo
čim prej prišli do konca gradnje in s tem tudi hrupa.
Gradnja je zasnovana po najnovejših standardih tako, da bodo
vplivi na okolje minimalni. Že v osnovi smo izbrali gradnjo, ki
močno zmanjšuje prehod zvoka v okolje (armiranobetonska
gradnja). Približno tretjina tlorisa proizvodnje je lociranega pod
zemljo, kar dodatno omejuje prehajanje hrupa v okolico. Okolico
tovarne bomo ozelenili in zasadili tudi drevesa, da bo vse skupaj
čim bolj prijetno (tudi za oko). Na novi lokaciji bo približno 8.600
m2 uporabne površine z možnostjo širitve na skupno 10.000 m2,
kar je 2,5-krat več kot na trenutni lokaciji. Zaposlovali bomo lahko več kot 200 sodelavcev.
Investicija je vredna približno 6,1 mio EUR. Poleg investicije v
novo tovarno bomo dodatno investirali tudi v širši obseg poslovanja:
• v zaposlene (izobraževanje, delovni pogoji, varnost …),
• v digitalizacijo poslovanja,
• v sisteme in procese za zagotavljanje kakovosti,
• v učinkovite logistične procese,
• v ukrepe za zmanjševanje vplivov na okolje,
• v proizvodnjo opreme.
Podjetje z novo investicijo ne stremi samo k povečanju kapacitet in bistvenemu izboljšanju finančnih in prodajnih rezultatov,
temveč ima za cilj tudi doseganje dolgoročne konkurenčnosti in
stabilnosti poslovanja ter ustvarjanje kakovostnih delovnih mest
v lokalnem okolju (tako visoko izobraženega kadra kot tudi težje
zaposljivih sodelavcev). Z novo investicijo bomo tudi zmanjšali
vplive na okolje.
Naša vizija ostaja, da INTEC MKD postane vodilno regijsko podjetje na področju razvoja in izdelave kovinskih delov, konstruk-
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cij in kompleksnih ohišij za industrijske elektronske naprave,
stroje in opreme. Podjetje še naprej utrjuje svojo vizijo s sistemsko oskrbo naših kupcev in zagotavljanjem pričakovane kakovosti, zanesljivosti in visoke tehnološke kompetentnosti. Vse
to pa dosega s kompetentnimi, inovativnimi in motiviranimi
sodelavci. Zaradi širitve poslovanja vse, ki vas zanima sodelovanje z nami, vabimo, da se nam oglasite in bomo skupaj preverili
možnosti zaposlitve v podjetju INTEC MKD.

spremljamo, poročamo
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Humanitarno društvo ADRA Slovenija v občini Tržič
DRUŠTVO ADRA SLOVENIJA, FOTO: ARHIV DRUŠTVA ADRA SLOVENIJA

ADRA Slovenija ima kot del mednarodne mreže med drugimi
programi pomoči tudi aktivnosti za odziv ob naravnih katas
trofah in nesrečah. Pri odzivu na posledice covida-19 se je aktivno vključila tudi v občini Tržič.
»V prvih tednih in prvi fazi odziva na covid-19 smo pomoč ponudili civilni zaščiti, različnim občinam ter neposredno po krajevnih skupnostih,« pojasni predsednica Katja Kotnik, ki je sicer
tudi občanka Tržiča.
Od začetka epidemije so pomagali več kot 4000 uporabnikom
s solidarnostnimi paketi, več kot 800 družinam s šolskimi
potrebščinami in računalniško opremo ter več kot 1200 osebam
z izobraževalnimi delavnicami, med drugimi tudi na področju
mentalnega zdravja.
V občini Tržič so se odzvali na različne izražene potrebe:
1. Dodeljevanje 'Košarice zdravja' za zaposlene in oskrbovance v
Domu Petra Uzarja. Pri nakupih izdelkov so vključili lokalne pridelovalce (npr. kmetijo Princ na Hudem).
2. Dodeljevanje pomoči ranljivim osebam v sodelovanju s CSD
Tržič, kjer so priskrbeli higienske pakete in vrednostne kartice za
nakup zdrave dopolnilne prehrane.
3. Doniranje računalnikov za otroke, ki se v tem času učijo na daljavo, in dodeljevanje šolskih potrebščin za družine v stiski v sodelovanju z OŠ Bistrica in CSD Tržič.
4. V okviru projekta Povezani na daljavo so sodelovali z medgeneracijsko skupino Leske in Ljudsko univerzo Tržič, kjer so nudili
izobraževalne delavnice in aktivnosti za psihosocialno podporo.

»Ko smo na terenu, so zgodbe ljudi tisto, kar nas še bolj žene, da
ne odnehamo, da pomagamo, kolikor se da! Hvala vsem, ki z nami
pomagate, delite svoje zgodbe in ki podpirate naše delovanje.«
Če bi radi podprli Humanitarno društvo ADRA Slovenija, lahko
obiščete www.ADRA.si ali pišete na info@adra.si.
Celoten članek je objavljen na spletni strani
www.trzic.si/mediji.

Medgeneracijska skupina Leske deluje že več kot 12 let
DRUŠTVO ADRA SLOVENIJA IN SKUPINA LESKE, FOTO: ARHIV DRUŠTVA ADRA SLOVENIJA

Zaradi epidemije so bile posebej izpostavljene starejše osebe.
Medgeneracijska skupina Leske je zato v sodelovanju s Humanitarnim društvom ADRA Slovenija kot odziv na posledice covida-19 zagotovila številne kvalitetne aktivnosti za starejše.

druženji boljše psihofizično stanje, saj potrebujemo druženje. Še
posebej smo veseli, ko lahko skupaj praznujemo rojstne dni.«
Skupaj so mnenja, da jim skupno druženje omogoča, da se veselijo prihodnosti.

V okviru projekta Povezani na daljavo so v Humantiranem društ
vu ADRA Slovenija s skupino Leske izvedli izobraževalne delavnice, usposabljanje za delo po spletu in uporabo pametnih naprav,
nudili psihosocialno podporo ter aktivnosti za ohranjanje socialnih stikov. Člani skupine so bili še posebej veseli obdarovanja ob
novem letu.
Vodja medgeneracijske skupine Leske Metka Kokalj, ki je bila v
preteklosti tudi predsednica Krajevne skupnosti Leše, je glede
skupine povedala: »Skupina Leske je bila leta 2010 ustanovljena z
namenom, da lokalna skupnost poskrbi za starejše in za njihovo
bolj kakovostno preživljanje časa v tretjem življenjskem obdobju.
Naši torki so polni dobre volje, to so res naši zlati časi.«
Članice skupine Ivanka, Francka, Rezka, Dragica, Gizela, Mici
in Tinca so povedale, da je to čas, ko se pogovarjajo, nasmejijo,
izmenjujejo izkušnje, zapojejo in kam skupaj gredo. Pogovarjajo
se o zdravju, pripravljajo čaj, obujajo stare običaje in spomine v
času odraščanja in tudi vojne. Za konec so dodale, da imajo zaradi
srečanj več energije, so dobre volje in ne obžalujejo preteklosti.
Pavel, Janez in Lojze, ki je z 92 leti najstarejši član skupine, so
spregovorili o tem, kaj jim je pomembno: »Da smo samostojni,
da ne obremenjujemo ‘tamladih’. Zavedamo se, da imamo s temi
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spremljamo, poročamo

Skulptura »NEPOZABLJEN – NEZLOMLJEN«, posvečena spominu
na ljubeljske jetnike
JANA BABŠEK, FOTO: SUZANA KOKALJ

Ob letošnjem kulturnem prazniku smo na platoju pred ljubeljskim
predorom odkrili skulpturo japonskega umetnika Seijija Kimota.
Enaka skulptura (dvojček) je bila leta 2019 odkrita na avstrijski
strani. Postavljeni sta, da bi simbolno povezovali Slovenijo in
Avstrijo ter njune ljudi, pa tudi ljudi nasploh v skupnem prizadevanju za mir, povezovanje, medsebojno razumevanje in ohranjanje demokratičnih evropskih vrednot.
Prisotne sta pozdravila župan mag. Borut Sajovic in predstavnica Ministrstva za kulturo, mag. Marija Brus. Umetnik se odprtja
zaradi zdravstvenega stanja ni mogel udeležiti, namesto njega
sta spregovorili njegova hči Haruka Kimoto in vnukinja Himika Kimoto. Kot pobudnika sva o projektu spregovorila skupaj s
prof. Gstettnerjem.
S tem projektom želimo, da bi se ohranil spomin na trpljenje
jetnikov, ki so med junijem 1943 in majem 1945 v nečloveških
razmerah gradili predor na Ljubelju. Jetniki trinajstih različnih
evropskih narodnosti so bili zaprti v esesovsko nacistično koncentracijsko taborišče Ljubelj (Loibl), zunanje taborišče Mauthausna. Gradili so predor, ki je predstavljal strateško pomembno
prometno infrastrukturo za tretji rajh.
Postavitev skulpture sta finančno omogočila Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Občina Tržič, podpornica postavitve
je tudi nemška zvezna dežela Posarje.
Kipar Kimoto je že leta 2016, ko smo gostili njegovo razstavo, izdelal lesena kipa, posvečena ljubeljskim jetnikom. Podaril ju je Tržiškemu muzeju. Takrat se je tudi utrnila ideja in so nastale prve
skice dveh skulptur, ki bi stali na Ljubelju – ena na slovenski in
druga na avstrijski strani predora. Sodelovali smo Tržiški muzej
(zanj Jana Babšek), Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška (zanj
prof. Peter Gstettner) in umetnik Seiji Kimoto. Izvedbeni del projekta je vodil sodelavec muzeja Anže Bizjak. Izdelava je bila v celoti
v rokah tržiških podjetij, temelje je izdelalo podjetje Elektrolift,
kovinsko konstrukcijo pa Ključavničarstvo Mitja Švegelj.
O svojem delu umetnik pravi: »Umetnost nas mora ganiti in v nas
pustiti sledi.« Seiji Kimoto se je rodil leta 1937 v Osaki. Na Japonskem je študiral notranje oblikovanje in zen slikarstvo. Leta
1967 je prišel v Nemčijo, od takrat živi v Posarju kot svobodni

umetnik. Kot otrok je na
Japonskem doživel drugo
svetovno vojno in uničujoča bombardiranja. To ga
je zaznamovalo kot človeka in kot umetnika. Odziva
se na teptanje človeškega
dostojanstva in človečnosti. Pri tem ne izreka zgolj
kritike, pač pa ima pogum,
da prav na mestih nekdanjega nasilja spregovori s
svojimi umetniškimi deli,
zlasti v nekdanjih koncentracijskih taboriščih, doslej
v Auschwitzu, Mauthausnu,
Bergen-Belsnu, Natzweiler-Struthofu in ne nazadnje na Ljubelju.
Skulptura »Nepozabljen –
nezlomljen« nosi številna
sporočila. Na sredini je roka, dvignjena za zaščito človeka ali za
uničujoči udarec, na eni strani te dominantne roke je upodobljen
zasužnjen človek, do kraja telesno izčrpan. Zdi se, da se v zaukazanem teku giblje skozi prostor, skozi kamenje. Duhovno in
telesno pa je ta človek »nezlomljiv«, kar nakazuje dvignjena glava. Na drugi strani so velika vrata, podobna vhodu v predor, očitno izrezana iz podlahti »velike roke«. Krila teh vrat so priprta.
Odprtina bi utegnila vabiti k pobegu v svobodo, vendar pobeg ni
mogoč, saj so to vrata v koncentracijsko taborišče. Njihova krila
so nazobčana, kot bodeča žica. So rdeča, kar je barva življena, pa
tudi smrti.
Zapis bi zaključila z mislijo Elija Wiesela, ki je preživel pekel uničevalnih taborišč, za svoje delo pa zatem med drugim prejel tudi
Nobelovo nagrado za mir.
Misel, ki morda govori tudi o dlani na naši novi ljubeljski skulpturi, se glasi: »Življenje ni pest. Je odprta dlan, ki čaka, da vanjo
zdrsne druga dlan.«

Drage članice in dragi člani PD Križe
VODNIKI A. GRADIŠAR, F. HROVAT, M. KRALJ, A. LAVTAR, A. ROZMAN, B. P. STRNAD IN L. VEBER

Od občnega zbora (OZ) planinskega društva (PD) se je zgodilo še
nekaj stvari, o katerih bi vas radi obvestili. Zadevo najbolje osvetli članek »Nesoglasja v PD Križe«, objavljen v Gorenjskem glasu
4. 1. 2022 (str. 6). Avtorica je o naših očitkih vodstvu PD korektno
pridobila mnenji dolgoletnega člana PD A. Lavtarja in predsednika PD. V razlagi slednjega se odprejo vsa aroganca, lažnivost in
nezakonitost postopanja predsednika PD.
Ključna za dojemanje kršitev vodstva PD je izjava načelnice Vesič, ki nam jo je namenila pred sklicanim OZ. Iz nje veje vsa oholost vodstva v prepričanju, da lahko počne, kar se mu zahoče. V
mailu nam je zabrusila: »Na zadnjem sestanku vodnikov 18. 5.
2021 je bilo govora o volilnem letu in novem kandidatu za načelnika vodniškega odseka. Začutila sem, da si me želite zamenjati. Vendar je moja želja, da ostanem na tem položaju še en
mandat. Kljub temu, da nimam dovolj podpore večine v vodniš
kem odseku, mislim, da o tem odločata upravni odbor in pred-
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sednik društva.« Jasno je, da načelnica Vesič ni (bila) delovna in
povezovalna, poleg tega pa je tudi brezsramno kršila akte PD. O
tem, kako je predsednik PD na OZ kršil volilna pravila PD, kako
je šikaniral A. Lavtarja kot dolgoletnega člana PD in overovatelja zapisnika ter kako predsedstvo PZS ni hotelo poseči v kršitve
demokratičnih postopkov in pravil, čeprav bi lahko prek I. Mrak
izvedlo vsaj mediacijo, vas zaradi pomanjkanja prostora ne moremo obvestiti drugače kot z dodatnim elektronskim sporočilom,
ki vam ga bomo poslali.
Čeprav smo prepričani, da so veljavni akti PD in Zakon o društvih
na naši strani, in ker pregovorno pametnejši odneha, smo se odločili, da primera ne bomo predali sodišču. Ker želimo nadaljevati
s prostovoljnim delom, to odslej počnemo v PD Tržič, kjer so nas
sprejeli z odprtimi rokami. Tja na naše nove izlete vabimo tudi
tiste dosedanje članice in člane PD Križe, ki jim je mar. S planinskimi pozdravi!

med ljudmi
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TRŽIČANI PO SVETU

Marin Kožulović
JELENA DOLENC, FOTO: ARHIV MARINA KOŽULOVIĆA

Marina Kožulovića, otroka imigrantov in diplomiranega geografa, je že v rani mladosti mamila misel o živ
ljenju v tujini. Kot mladostnik je rad hodil v hribe in plezal. Sodeloval je s KUD-om Načeta paleta, s katerim so
ustvarili kar nekaj projektov v Tržiču in drugod po Sloveniji. Tako ga je kot človeka mnogih interesov življenje
pripeljalo do potovanj, s katerimi je začel premagovati meje, ki mu jih je privzgojila socializacija. »Ko potuješ,
spoznaš nove kulture, različne ljudi. Situacije se pokažejo z različnih zornih kotov, naučiš se sprejemati ljudi
ne glede na raso, nacionalnost, spolno usmerjenost, vero in družbeni status.«
Za začetek mi povejte, kje smo vas ujeli? Kje počitnikujete?
Trenutno sem v Tržiču pri svojih domačih. Sicer pa sem počitnikoval v Belgiji, Sloveniji, na Hrvaškem in v Grčiji.

Kanada slovi po čudoviti naravi, pa vendar se tudi v Sloveniji lahko pohvalimo s primerljivo bogato naravno dediščino. Kateri vzgibi so vas spodbudili za selitev ravno v Kanado, natančneje v Vancouver, kasneje v Victorio?
Po končanem študiju v Sloveniji nisem dobil službe, zato sem se
odločil, da poskusim v tujini. Kar se tiče narave, se mi v Kanadi
zdi še lepša kot v Sloveniji. Živim v provinci Britanska Kolumbija
(ang. British Columbia), kjer je hladna mediteranska klima, kar
mi nadvse odgovarja. Sicer sem se za selitev odločil, ker Kanada
nudi spoštovanje osnovnih človekovih pravic, več svobode v izražanju identitete, podpiranje kakršnekoli spolne usmerjenosti in
boljše pogoje za službo ter občutek, da si kot delavec spoštovan.
Menim, da je v Kanadi manj korupcije kot v Sloveniji.

Bi izbrali isto destinacijo, če bi se v tujino selili še enkrat?
Ko sem se odločal za selitev iz Slovenije, sem imel odprti dve
opciji, Kanado in Avstralijo. Če bi se odločal še enkrat, bi morda
tokrat izbral Avstralijo, zgolj zaradi podnebja. Vendar pa v Kanadi
nimamo strupenih živali (smeh).

Kaj se vam zdi v Kanadi bolj prijazno, bolj funkcionalno kot
v Sloveniji? Kaj bi se lahko Kanadčani naučili od nas?
Nasploh je kolektivna zavest Kanadčanov naravnana bolj pozitivno kot pri nas. Menim, da je sistem zaposlovanja in posledično
življenja v Kanadi bolj funkcionalen kot v Sloveniji. Eden izmed
pokazateljev funkcionalnosti sistema je pretežno visok življenjski standard, kar seveda botruje vsesplošnemu zadovoljstvu naroda.
Se mi pa zdi, da so Slovenci bolj funkcionalno uredili problem
bolniške odsotnosti tako v javnem kot v zasebnem sektorju.

Imamo v Sloveniji kaj posebnega, kar v Kanadi pogrešate?
Občasno pogrešam to, da so v Sloveniji vse storitve bliže oziroma
hitreje dostopne. Sicer pa najbolj pogrešam svoje domače.

Zaključili ste študij geografije, zaposleni ste kot vrtnar.
Kako ste zadovoljni z delovnim mestom v Victorii?
Zaposlen sem kot vrtnar za povprečno 35 ur na teden. Pozimi sem
prost tri ali celo štiri mesece, ki jih pogosto namenim potovanjem. Nimam občutka, da bi bil izpostavljen kakršnemukoli stresu, odgovarja mi, da večino časa preživim na prostem. Naj omenim, da odkar delam kot vrtnar, nisem bil prehlajen, očitno prija
tudi mojemu imunskemu sistemu. Nikakršne želje nimam, da bi
to delo zamenjal za delo v pisarni, kjer bi ves delovnik strmel v
zaslon in se ukvarjal z ljudmi in njihovimi zahtevami. Ne, hvala.

Kako bi primerjali preživljanje prostega časa v Sloveniji in
v Kanadi?
V Sloveniji ljudje veliko prostega časa preživijo v lokalih, česar v

Britanski Kolumbiji nikakor ne prakticiramo. V Vancouvru in Victorii prosti čas najpogosteje preživljamo v parku, na plaži, kajaku ipd. Procentualno se mi ljudje v Britanski Kolumbiji zdijo bolj
športno aktivni kot v Sloveniji. Ni pa tako po vsej Kanadi.

Kako je selitev v tujino botrovala oblikovanju vaše
osebnosti?
Končno sem se lahko osvobodil in začel izražati sebe in svojo
spolno usmerjenost. V Sloveniji svoje spolne usmerjenosti nisem
obešal na veliki zvon, bilo mi je neprijetno. Ne predstavljam si, da
bi se sprehodil skozi center kateregakoli slovenskega mesta in se
s partnerjem držal za roke, da o poljubu niti ne govorim. V bistvu
me je tega strah. Selitev me je osrečila.

So se vam pred selitvijo morda porajala vprašanja glede
osamljenosti, ki jo selitev v tujino nemalokrat prinese?
Vsekakor. Ko se preseliš tako daleč stran od družine in prijateljev, se ti nedvomno porajajo vprašanja glede osamljenosti. Pa vendar sem čutil,
da bo to zame dobro in tudi
je.

Kaj vam Victoria pomeni?
Kakšno mesto zaseda v
vašem srcu?
Victoria je moj dom. Menim,
da to pove vse.

Kako ohranjate stik z domačimi?
Večinoma prek družbenih omrežij: Facebooka in
Whatsappa. Včasih pošljem
kakšen paket po pošti, sicer
pa pridem na obisk na pri
bližno leto in pol.
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Mladinska svetovna prvaka v sankanju: Matevž Vertelj in Vid Kralj
MAJA TEKAVEC, FOTO: IVICA URBANC IN ARHIV ŠD PODLJUBELJ

Mlad sankaški dvojec Matevž Vertelj in Vid Kralj je v začetku februarja v italijanskem Val di Giovoju za Slo
venijo osvojil prvo zlato medaljo na mladinskih svetovnih prvenstvih v tem športu. Šlo je sicer za prvenstvo na
naravnih progah, ki se razlikuje od olimpijske različice tega športa, ki poteka na umetnih progah.
Koliko časa se že ukvarjata s sankanjem?
Vid: Rekreativno 13 let, tekmovalno pa 7 let.
Matevž: Sankanje me v bistvu spremlja vse življenje, vendar pa
sem se z resnim tekmovanjem začel ukvarjati nekje pri šestih letih, s sankanjem na koleščkih in s športnimi sanmi. S sankanjem
na naravnih progah na ledu pa se ukvarjam zadnjih šest let.

Kdo vaju je navdušil za ta šport?
Vid: V naši družini gre sankanje iz roda v rod.
Matevž: Za sankanje sem se navdušil sam, saj so ravno mimo
moje hiše prirejali treninge in sem si zaželel še samega sebe preizkusiti v tem športu.

Kaj vse sodi med sankaško opremo in za kakšno športno
disciplino dejansko gre?
Vid: Sankanje na naravnih progah je športna panoga, pri kateri se
tekmovalec spusti po ledeni ploskvi, ki je obdana z leseno ogrado.
Za ta šport potrebujemo čevlje s špicami, dres, rokavice, čelado,
očala in ščitnike za gležnje. Kar se tiče sani, pa imamo sani z leseno krivino, platnenim sedalom in drsno ploskvijo.

Tudi sankanje zahteva nekaj financ, so se sponzorji morda
že oglasili?
Matevž: Kakšen sponzor se je že oglasil. Ob koncu sezone se bo
potrebno malo pomeniti.

Zimske olimpijske igre so za nami. Sta kdaj razmišljala, da
bi presedlala na umetne proge in nastopila na olimpijskih
igrah?
Vid: Na olimpijskih igrah se vidim le, če bo naša panoga prišla na
olimpijske igre.
Matevž: Ne razmišljam, da bi presedlal na umetne proge. Če bo
sankanje na naravnih progah sprejeto na olimpijskih igrah, pa
upajmo, tako kot je dejal že Vid, tudi na nastop.

Kako in kje pa potekajo treningi in kako je za ta šport
poskrbljeno v Sloveniji?
Vid: V Sloveniji na žalost še nimamo zaledenele sankaške steze.

Nam najbližja je 2 uri vožnje oddaljena steza v Avstriji, in sicer v
Winterleitnu. Pozimi vozimo po progah, na katerih bodo tekme.
Poleti pa imamo kondicijske in tehnične treninge.

Kot smo povedali, sta mladinska svetovna prvaka. Vodila
sta že po prvi vožnji. Kako sta prenesla ta pritisk vodstva in
kako vaju je sprejela močna konkurenca?
Vid: Po prvi vožnji smo bili zelo na kupu. Pred drugo vožnjo pa sva
rekla, kar bo, pa bo, dajva vse od sebe, pa bomo videli. In nama
je tudi uspelo. 2. in 3. uvrščeni Rusi so bili prav tako zadovoljni s
svojimi uvrstitvami, zato smo se tudi skupaj malo poveselili.
Matevž: Z rezultatom se sploh nisva obremenjevala, bil je kot
trening. Mislim, da jih je presenetilo, saj nama je trener Joža
Marn že po uradnem treningu dejal, da sva lahko četrta ali pa favorita za zmago.

Kot sta dejala, nista ravno ciljala na zmago, čeprav so bili
treningi večkrat zelo dobro izpeljani. Je morda ravno ta vajina neobremenjenost v primerjavi z ostalimi državami pripomogla k temu, da sta na koncu premagala čisto vse?
Vid: Ja, Italijana, ki sta bila po prvi vožnji 4., sta pod pritiskom za
boljši uspeh storila napako in zaostala eno sekundo. Rusi pa niso
popustili pod pritiskom in so prav tako odlično odpeljali drugo
vožnjo.
Matevž: Je pa tudi težak ta naziv favorita in zato nama je vožnja
brez kakršnega koli stresa veliko pripomogla.

Je pa ob vsem tem podpora društva in bližnjih še kako
pomembna …
Vid: Zelo veliko nama je pomagal ŠD Podljubelj, glavni trener in
serviser Joža Marn, seveda pa je zelo pomembna tudi podpora
družine. Hvala vsem, ki so nama pomagali doseči tak uspeh in so
verjeli v naju.
Vid Kralj, Borut Kralj (Vidov oče in trener), Joža Marn (glavni trener) in
Matevž Vertelj
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Matevž: Podpora družine in bližnjih je tisti osnovni pogoj za
ukvarjanje s športom, kaj šele doseganje vrhunskih rezultatov.
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Kakšni pa so vajini cilji v prihodnosti?
Vid: Še čim več dobrih rezultatov.
Matevž: Doseganje čim boljših rezultatov in mogoče nastop na
olimpijskih igrah v tem športu.

Kateri šport bi izbrala, če ne bi bila sankača?
Vid: Ker sem visok, bi se verjetno odločil za košarko ali odbojko.
Matevž: Nekaj v zvezi s hribi, pohodništvo, plezanje ali pa motokros, saj me motorji navdušujejo.

Kdo je vajin vzornik?
Vid: Moj oče.
Matevž: V Podljubelju ima sankanje bogato zgodovino in s tem
tudi veliko dobrih sankačev. Zato bi lahko rekel, da me navdušujejo kar vsi. Majhen kraj, ampak veliko srce.

V Sebenjah okronali občinske prvake v skokih
URBAN SUŠNIK, FOTO: ARHIV NSK TRŽIČ FMG

NSK Tržič FMG je v sredo, 2. februarja, uspešno izpeljal občinsko
prvenstvo v smučarskih skokih. Na povsem naravni skakalnici,
narejeni iz snega v skakalnem centru Sebenje, se je zbralo 17 otrok iz treh tržiških osnovnih šol. Nastopali so otroci od prvega do
četrtega razreda, ki so skakali z alpskimi smučkami. Na voljo so
imeli tri skoke, v seštevek pa sta se štela dva najboljša. V kategoriji dečkov 1. razred (letnik 2005) je nastopil le Janez Škerjanc
iz OŠ Križe, ki je v seštevku zbral skoka, dolga 4,5 m in 4,75 m.
Najmlajših deklic ni bilo na startu, zato pa je v kategoriji deklice 2. razred (letnik 2004) nastopila Špela Papler iz OŠ Tržič. V

isti starostni skupini pri dečkih je bil najboljši Cene Markič iz
OŠ Bistrica. Pri še leto starejših dečkih je Adam Madany prehitel
Petjo Godnova. Oba nastopajoča sta zastopala OŠ Bistrica. Najbolj številno zastopana kategorija je bila pri dečkih 4. razred (let
nik 2012), v kateri je nastopilo šest otrok. Do zmage je z najdaljšim skokom dneva, dolgim 5 m, prišel Rok Klemenčič iz OŠ Križe.
Patrik Krašovec iz OŠ Tržič je bil drugi, tretji pa Ožbej Aljančič iz
OŠ Križe. Iskrene čestitke si zaslužijo tudi vsi ostali nastopajoči
na občinskem prvenstvu. Vsi lepo vabljeni, da se klubu pridružite
tudi na pravem treningu smučarskih skokov.
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v središču

Poslovil se je gospod Tine Tomazin
DR. HERMAN BERČIČ, FOTO: IZTOK TOMAZIN

Nedavno tega se je od nas poslovil človek izjemnih sposobnosti in plemenitega
duha, ki je v Tržič in njegov širši okoliš
prinesel veliko svežine v razvoj in napredek – ne le kot župan in direktor, marveč
tudi kot strokovnjak ter človek širših horizontov.
Kot vemo, se je pred časom iztekla TV oddaja »Spomini«, v kateri je pred slovensko javnostjo razgrinjal svoje spomine in
izjem
no življenjsko pot preminuli klen
Slovenec Tine Tomazin. Kljub poznejšim
letom je vse do konca svojega življenja ostajal človek iskrivega uma in duha, napreden in prodoren v vseh obdobjih svojega
življenja in predvsem nenehno željan uka
in znanja. Danes ob njegovem slovesu in v
njegov spomin razgrinjamo vse to, kar je
tako rad živel.
Tine Tomazin se je skozi vsa življenjska
obdobja kazal kot neuklonljiv in pokončen Slovenec z visoko postavljenim vred
nostnim sistemom, s kristalno čistimi in
jasno postavljenimi etičnimi normami in
vrednotami ter z izjemnim posluhom za
sočloveka in sodelavce. Tak nam je bil in
je še danes lahko zgled in vodilo, kam in
kako naj se v prihodnje razvojno usmerja
Slovenija in kako naj skrbi za sedanji rod
ter še bolj za prihodnje rodove.
Več je bilo poudarkov in pomembnih dogodkov. Prvi odločujoč dogodek, ki je segel v globino njegove fantovske duše, se
je odvijal v kranjskem katoliškem hramu.
Tja se je zatekel iskat pravico (kot nekdaj
Cankarjev hlapec Jernej) potem, ko je številčna družina nenadejano izgubila očeta
in ostala skoraj brez finančnih sredstev za
preživljanje. Tam ni bil uslišan. Kako rad
je Tine hodil v šolo in kako »lačen« je bil
znanja, kot je povedal, se je pokazalo takrat, ko je moral prekiniti šolanje v meš
čanski šoli in še večkrat kasneje.
Ko so se nad takratno Jugoslavijo in tudi
Slovenijo že zgrinjali črni oblaki in mladeniča Tineta potegnili v pogubni vrtinec, je
njegov svobodni in napredni duh iskal pot
k drugače mislečim. Želel je oditi k partizanom, vendar mu v začetku to ni uspelo.
Nemško kolesje se je že zavrtelo in ga po-

tegnilo v vojno vihro. Po prisilni
mobilizaciji je pobegnil in se priključil slovenskim partizanskim
enotam. Zaradi izjemnega vojaš
kega znanja, ki ga je pridobil v
nemški vojski, je pogosto reševal
svojo enoto. Mislil je s svojo glavo, kar ni bilo povšeči nekaterim
komisarjem in komandantom.
Med soborci je ves čas izstopal
njegov čut za pravičnost, poštenost, resnicoljubnost, tovarištvo
in nesebično medsebojno pomoč,
kar je predstavljalo celovito piramido njegovih moralno-etičnih
vrednot. Tak je ostal vse svoje
plodno življenje.
Tine Tomazin je previharil viharje in v svobodi sledil svojim željam po izobraževanju in pridobivanju znanja, najprej v vojaškem
ustroju in potem tudi izven njega.
Kot pred katoliškim veljakom v
Kranju se tudi kasneje ni uklonil
številnim poskusom (čas informbiroja in poklicnega delovanja
tudi na vodilnih položajih), da bi
spremenil svojo pokončno držo in se kakorkoli ravnal po »vetru« v neskladju s
svojimi moralno-etičnimi vrednotami in
normami. Njihovo letvico je postavil zelo
visoko tako zase kot tudi za številne svoje
sodelavce.
Navedimo še nekaj kratkih poudarkov iz
njegovega zanimivega in občudovanja
vrednega življenja ter delovanja. Po študiju je svoja prizadevanja sklenil z direktorskim mestom v tedaj uspešni tekstilni
tovarni, Bombažni predilnici in tkalnici v
Tržiču. Še v pravem času si je prizadeval
za prestrukturiranje proizvodnje v izdelke Kevlerja oz. v izdelovanje specialnih
tkanin. Ni uspel. To je bil začetek konca
enega izmed ponosov takratne industrije
Tržiča. In ob tem smo si še za časa njegovega življenja večkrat zastavili vprašanje,
ali vemo, koliko »Tomazinov« je z odličnimi predlogi širom Slovenije, žal, odšlo,
ne da bi njihovi sodelavci prepoznali vizionarstvo in sodobno usmeritev? Zaradi
svojega znanja, sposobnosti in ugleda je

Tine Tomazin postal tudi predsednik (danes župan) Občine Tržič in med drugim v
Franciji in pod Ljubeljem stkal tesne vezi
ob pobratenju z malim rudarskim mestom
Sainte-Marie-aux-Mines.
Njegov izjemno pomemben življenjski
mejnik je bila njegova družina, žena, sin
Iztok in hči Daša. Zelo pomembna in pomenljiva je bila njegova izrečena misel:
»Moja družina, sin in hči – to sta bila moja
uteha,« ko se je za vedno poslovil od žene
in v teh dneh žal tudi od nas.
Tržič se poslavlja od svojega vzornika in
vizionarja, človeka mnogoterih sposobnosti, ki je postavljene etične norme in
vrednote živel vsak dan ter jih udejanjal
v različnih okoljih in življenjskih pogojih. Zaoral je globoko in pustil vidne sledi.
Kolikor je to najbolj mogoče, sledimo njegovemu humanemu izročilu in ohranjajmo njegov spomin – ne le med sedanjimi
in prihajajočimi tržiškimi rodovi, marveč
tudi med rodovi širom Slovenije.

DUŠAN BODLAJ, PODŽUPAN OBČINE TRŽIČ

Tine Tomazin se je rodil v kmečki družini
v Križah. Življenje ga je skalilo v izjemnega človeka, ki je s predanim delom pomembno zaznamoval občino Tržič.
Ko je dopolnil 18 let, je bil na silo mobiliziran v nemško vojsko in odpeljan na bojišča po Evropi. V manj kot letu dni mu je
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uspelo pobegniti iz okupatorskih vrst in se
priključiti partizanom. Najprej je bil borec
3. kranjske čete, nato mitraljezec 2. bataljona gorenjskega odreda. Kot inštruktor
vezistov Prešernove brigade je bil v bitki
v Poljanski dolini tudi ranjen. Svobodo je
dočakal kot zastavnik – inštruktor za veze
v diviziji Vladimirja Gortana. Tine je bil

v partizanskih vrstah zelo priljubljen in
spoštovan, saj je kot nemški vojak pridobil veliko znanja o vojskovanju in taktiki
nemške vojske. To svoje znanje in izkušnje
pa je s pridom uporabljal in prenašal na
soborce partizane.
Po koncu druge svetovne vojne se je Tine

v središču
Tomazin zaposlil v tovarni BPT Tržič. Od
leta 1965 do 1967 je opravljal funkcijo župana Občine Tržič, od leta 1978 do 1982 pa
je bil direktor tovarne BPT.
Leta 1976 je bil proglašen za častnega
občana mesta Sainte-Marie-aux-Mines,
francoski parlament pa mu je leta 2006
podelil plaketo za zasluge pri pobratenju
in mednarodnem sodelovanju.
Tine je bil tudi po odhodu v pokoj še naprej zelo aktiven kot tajnik turističnega
društva. V tem času je bil izdan prvi turis
tični katalog Tržiča, že v času njegovega
županovanja pa je bil leta 1966 posnet prvi
turistični film v Jugoslaviji – Tržič, biser
med gorami.
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Po osamosvojitvi Slovenije je pomagal izpeljati postopke za ustanovitev Agrarne
skupnosti Polana in Pašne skupnosti Tegošče, sodeloval pa je tudi v KS Križe in KO
ZZB NOB, ki jo je nekaj časa tudi vodil.
Tine Tomazin, ki je praktično vse svoje
življenje posvetil razvoju občine Tržič, je
leta 2015 prejel naziv častnega občana občine Tržič, ki pa ni bil podeljen zgolj kot
skromna zahvala, temveč kot poklon za
življenjsko delo znotraj občine Tržič. Tovariša Tineta bomo večno hranili v naših
mislih in srcih. Počivaj v miru pod svojo
ljubo Kriško goro.
Celoten članek najdete na
www.trzic.si/mediji

SAINTE-MARIE-AUX-MINES
J.L. KIEFFER, FOTO: DENIS MASSON

Iz Slovenije smo v torek prejeli žalostno
novico o smrti sedemindevetdesetletnega
Tineta Tomazina. Vest je njegove prijatelje in večji del prebivalcev mesta SainteMarie
-aux-Mines ovila v globoko žalost.
Zadnja velika osebnost našega pobratenja zadnjih petdesetih let se je v večnosti
pridružila prijateljem iz Sainte-Marieaux-Minesa, s katerimi je ustvarila trajno
pobratenje: Paulu Baumannu, Armandu
Flecku, Andréju Lagaisseu, Jeanu Paulu
Kuhnu in Rolandu Mercieru.
Claude Abel, bivši podžupan in župan:
»Tine Tomazin je s svojo prisotnostjo in
pozornostjo vedno bdel nad pobratenjem
in vzdrževal dobre odnose med mestoma.
Vedno se mi je bilo v zadovoljstvo srečati in razpravljati z njim. Živahnost njegovega duha je bila presenetljiva, srečanja
pa vedno polna prijateljstva, preprostosti
in odločnosti. Njegov odhod pušča veliko
praznino. Z mislimi sem z njegovo družino
in prijatelji.«
Pour Raymond Kuhn, predsednik pobratenja: »Tine je bil predvsem glavni gradnik
pobratenja med Tržičem in Sainte-Marie-aux-Minesom. Bil je gostoljuben, zvest
prijatelj in zelo navezan na naše mesto,
kjer je imel ogromno prijateljev. Tine je bil
direktor Bombažne predilnice in tkalnice
Tržič in je veliko sodeloval z Jeanom Paulom Kuhnom, direktorjem tovarne Baumgartner. Ostal nam bo v velikem spominu.
Nikoli ne bomo pozabili, kaj je storil za naši
mesti.«
Charles Reibel, častni predsednik zveze pobratenih mest: »Tine Tomazin je bil
preprost človek s treznim načinom življenja in govora, zaradi česar je užival ugled.
Ob njem si se takoj počutil sproščeno. Začutil si njegovo zadovoljstvo ob srečanju s

prebivalci našega
mesta. Tine je
bil tudi uspešen športnik, ki
je ljubil gore in
je prijateljem iz
Sainte-Marieaux-Minesa rad
predstavil
nepozabne kotičke svoje dežele.
Tako se še dobro
spominjam leta
1998, ko se je s
francosko delegacijo ob slovenskem državnem
prazniku povzpel
do izvira Soče,
ene najlepših rek
v Evropi.«
Denis Masson, pomemben član komiteja
za pobratenje: »V spominu mi je ostal topel sprejem ob najinem prvem srečanju na
njegovem domu leta 1976. Zdelo se je, da
sva že dolgo prijatelja. Nikdar ne bom pozabil najinih številnih, plodnih pogovorov,
predvsem pa njegovih pobud za krepitev
prijateljskih odnosov med prebivalci obeh
mest, ko sem bil kot podpredsednik zadolžen za odnose s Tržičem. Prav posebna
čustva pa so me prevzela, ko me je na enem
izmed številnih obiskov v Sainte-Marieaux-Minesu prosil, naj ga spremim na lokalna pokopališča. Zavedel sem se, kako je
ostal zvest spominu na prijatelje iz pobratenega mesta, ki so nas že zapustili. Razveselile so ga tudi šolske izmenjave, ki smo
jih vpeljali leta 2015.«
Josiane Antenat, podpredsednica pobratenja, zadolžena za Slovenijo: »Med mesečnimi telefonskimi pogovori je pogosto

govoril o svojem dnevnem ritualu. Najprej
je skozi okno pogledal proti vrhu Triglava
(2864 m), ki ga je sam tudi večkrat osvojil,
nato pa se je ob pogledu na fotografijo, posneto na prelazu Bagenelles, v mislih pridružil svojim prijateljem v Sainte-Marie
-aux-Minesu, mestu, ki je imelo posebno
mesto v njegovem srcu. Njegova največja
želja je bila, da bi se pobratenje ohranilo.«
Noëllie Hestin, županja mesta Sainte-Marie-aux-Mines: »Sama nisem imela
priložnosti spoznati Tineta Tomazina. Bil
je gradnik zveze naših dveh mest in goreč
zagovornik pobratenja. S komitejem za
pobratenje nam je v čast, da ohranjamo to
vez. Z mislimi smo pri Tinetu Tomazinu, pa
tudi pri vseh prebivalcih obeh občin. Želimo si, da bi lahko kmalu našli novo priložnost za deljenje prijateljskih in prazničnih
trenutkov.«
Onkraj žalosti bomo vsi ohranili spomin na
vse, kar je Tine Tomazin storil za obe mesti.
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kultura

Kultura je tudi povezovanje
FRANCKA GLOBOČNIK, FOTO: ALEŠ AHČIN

Leto se je komaj začelo, tržiški likovniki pa
smo že kar nekaj načrtovanih aktivnosti
za leto 2022 spravili pod streho. Tudi nam
nagaja trenutna situacija, ampak z upoš
tevanjem priporočil za omejevanje širjenja koronavirusa iščemo poti in odpiramo
vrata tudi tam, kjer bi bila drugače zaprta.

deo, s katerim smo se v duhu kulturnega
praznika povezali in sodelovali ZKO Tržič, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Občina
Tržič in Ljudska univerza Tržič. Prazniku
primerno vsebino smo prispevali recitatorji: predsednik ZKO Tržič David Ahačič,
bibliotekar Nejc Perko, župan Občine Tr-

žič mag. Borut Sajovic in predsednica KD
tržiških likovnikov Francka Globočnik.
Posnetek, ki je dobil naslov Prešerno na
PREŠERNOVO, je posnel in zmontiral Aleš
Ahčin iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja. K
ogledu vabimo na spletni strani ZKO Tržič
in Knjižnice dr. Toneta Pretnarja.

17. januarja 2022 smo se odpravili izven
tržiških meja, v občino Šenčur, kjer smo se
predstavili s svojo razstavo Alpsko cvetje v
očeh slikarja in pesnika, ki smo jo v Tržiču že predstavili. Razstava je bila na ogled
do 6. februarja 2022. Dan kasneje smo v
Domu Petra Uzarja postavili razstavo Tržiške ljudske pripovedi. Kljub omejenemu
številu zunanjih obiskovalcev sva se s Stanetom Bitežnikom in njegovimi citrami
izredno potrudila, da sva stanovalcem in
obiskovalcem doma polepšala dan. Minila
je že ura, pa kar nihče ni želel vstati. Ujeli
smo se v neverjeten občutek, ki si ga vsak
lahko le želi večkrat doživeti.
Že drugo leto zapored pa smo tržiški likovniki slikali portrete Franceta Prešerna
in jih razstavili po izložbah v Tržiču. Letos
smo v soboto, 6. februarja, posneli tudi vi-

Predstavitev knjige dr. Iztoka Tomazina Na meji
JELENA DOLENC, FOTO: ARHIV KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA

Na kulturni praznik, 8. februarja 2022,
je v prostorih Knjižnice dr. Toneta Pretnarja potekala predstavitev novonastale
knjige dr. Iztoka Tomazina, ki jo je posvetil svojemu očetu, podporniku njegovih
mejaških in ilegalnih prestopov. Dr. Iztoka Tomazina, sicer zdravnika, alpinista, gorskega reševalca, predavatelja,
publicista, letalca, človeka mnogoterih
zanimanj in dobitnika dolge vrste nagrad, v Tržiču dobro poznamo. Tokrat se je
predstavil s svojo novo knjigo Na meji. Že
naslovnica knjige nam konkretno prikaže
avtorja, ki stoji točno na meji med Slovenijo in Avstrijo. Gre za zanimivo igro senc,
zajetih v fotografiji, ki v podtonu subtilno
nakazuje na simboličen pomen vseh vrst
meja, ki nas skušajo v življenju. Dr. Iztok
Tomazin se v knjigi posveti raziskovanju
meja. Opisuje zgodbe, ki so se zgodile ljudem v časih okrog druge svetovne vojne,
ko so bile meje še konkretno začrtane in
so graničarji vestno in indoktrinirano opravljali svoje poslanstvo. Nato se preseli
v osebno izpoved. Raziskuje konkretne in
simbolične meje, vseživljenjske projekte,
ki se mu dogajajo. Pove zanimivo anekdoto, ko je preko meje z Avstrijo čez Zelenico
pretihotapil tridesetkilogramskega zmaja
in kasneje z njim postal državni prvak. V
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drugem delu predstavitve se je z avtorjem
knjige pogovarjal Tomo Virk, njegov prijatelj in kolega. V vlogi spraševanca je dr.
Iztok Tomazin predstavil svoje aspekte
na doživljanje in raziskovanje konkretnih
in simboličnih meja. Predstavil je zanimive situacije, ki so se mu zgodile tekom

avanturističnega življenja, tako doma kot
v tujini. Prehaja od konkretnega k abstraktnemu, v bistvu že iracionalnemu,
saj pove, da se nekaterih odzivov in odgovorov v izrednih in izjemnih situacijah ne
da razumsko razložiti. Knjiga je sklenjena
z epilogom Na vrhu, na meji.

literarna stran
Brez zamere. SMS poezija.

Misel meseca 2

ANTON JANŠA

VESNA TIŠLER SUŠNIK

GREGORJEVO

Je človek mar izgubil vrline?

Na Gregorjevo sta se dva ptička zaljubila.

S krvjo prepojene so doline.

Za darilo prekrasno sta hišico dobila.

Ohrani ljubezen do domovine!

Običaj vuč v vodo. Strela jasna!
In odplavala je hišica prekrasna.
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Obriši solze,
obudi spomine, skomine,
verjemi,
ljubezen nikoli ne mine!

OSMI MAREC
… nekoč: Mladim puncam sto sreč.
Starim mamam nagelj rdeč.
… danes: Mladim puncam, da službo bi imele.
Starim mamam, da bi s penzijo nekako
sebe in še vnuke preživele.

ŠTIRIDESET MUČENCEV
Mučenci, srečni ste. Opravi, potešeni,
vsaj trikrat na dan ste siti.
Ženske vas imajo rade. Tako kot pajke,
tako kot miši, kot požar v hiši.
Čez most v pomlad. AVTORICA in FOTO: Kristina Lindav.

FOTO: Vili Vogelnik
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intervju

Kliki Eve Moškon
MAJA TEKAVEC, FOTO: OSEBNI ARHIV EVE MOŠKON

1. Na EMI ste se predstavili s pesmijo
»Kliki«. O čem govori skladba?
Kliki niso dotiki, »lajki« niso poljubi. Kliki
so nostalgična in družbeno-kritična pesem. Hrepenimo po časih, ko telefon ni
bil naš najboljši prijatelj, ampak človek
človeku. Po časih, ko je tisto, kar smo se
dogovorili, veljalo, ne da nič kolikokrat
prekličemo, ker imamo to možnost. Po časih, ko smo se več družili skupaj v resničnem svetu ...

2. Bo luč sveta ugledal tudi videospot?
Želela bi si, ampak se moramo glede tega
uskladiti s celotno ekipo. Trenutno je pesem za poslušanje in na ogled možna preko Youtube kanala v sklopu drugega predizbora EME. V prihodnjih dneh bo pesem
že lahko predvajana na radijskih postajah,
ki jo bodo želele predvajati.

3. Ste bili presenečeni, ko vas je izbrala
strokovna komisija?
Smo počaščeni, da smo jih prepričali.
Hvaležni za priložnost, da smo našo odlično pop rock pesem lahko predstavili na
slovenskem predizboru za pesem Evrovizije in prenesli dobro sporočilo v svet.

4. Zaradi zdravstvenih razmer glasbeniki kar nekaj časa niste mogli stopiti
na oder. Kako je bilo po dolgem času
nastopati?
Ne glede na zdravstvene razmere na oder
EME ne stopiš vsako leto. Nazadnje sem
bila na EMI leta 2007 s pesmijo Ljubim
se. Letošnja priložnost je bila zaradi obeh
omenjenih razlogov še toliko bolj dragocena in krasna. Na tem mestu se še enkrat
zahvaljujem strokovni žiriji, svoji ekipi in
vsem podpornikom, ki jih je naša pesem
prepričala.

5. Nam lahko zaupate, kaj pripravljate
še v tem letu? Kje vas bo še moč srečati?
V tem trenutku lahko rečem, da še naprej
kot del podporne ekipe v različnih ustvar-

jalno-glasbenih projektih v Pionirskem
domu – centru za kulturo mladih, kjer
sem zaposlena. Obeta se duet s Tržičanom
Joštom Urbancem, ki ga poznamo tudi pod
umetniškim imenom Joe Joe, ter z Nerminom Puškarjem, ki je napisal glasbo za
pesem Kliki. Koncertiranje z zasedbo The
Dreams, kjer sem v vlogi spremljevalne
vokalistke in s katero smo ravnokar izdali prvenec z naslovom Soul Joub, je že na
voljo za poslušanje na svetovnem spletu
(Soundcloud, Tidal ...).

6. Kot ste omenili, ste zaposleni v ljub
ljanskem Pionirskem domu kot učiteljica petja otrok in mladostnikov. Se
ambicije današnjih otrok in najstnikov
kaj razlikujejo? Jih veliko sanja o udeležbi na televizijskih šovih talentov?

Glede na poplavo in trend tovrstnih šovov
v zadnjem desetletju bi si upala trditi, da
ima več otrok in mladostnikov umetno
ustvarjeno potrebo po tem, kot jo v resnici res čutijo in potrebujejo sami. Obdobje
najstništva je že tako ranljivo na področju
samopotrjevanja. Morajo te potrditi vrst
niki, ki pa danes večinoma gledajo tovrst
ne šove, saj je to trenutno najbolj popularen oder. Generacija otrok Nirvane se bo
morala ponovno roditi (smeh).

7. Nekoč ste dejali, da se najbolje počutite, ko je vse okrog vas preprosto. Je še
vedno tako?
Še vedno. Z leti se mi je še bolj potrdilo, da
je preprostost največja veličina, ki jo premoremo. Preprostost je preprosto najbolj
osupljiva. Tudi zame …

Klara Jazbec
Sodelovanje na EMI 2022 je bilo čisto nekaj drugega kot v letu 2020. Že odločitev
za prijavo je bila čisto spontana in v zadnjem trenutku, zato niti nisem pričakovala, da bom tako hitro spet stala na tem
odru. Celotnega projekta sem se lotila
veliko bolj sproščeno, brez pričakovanj
in z mislijo, da uživam v vsakem koraku.
Točno to sem tudi naredila. Mislim, da se
je to videlo že na TV ekranih.
Hvaležna in vesela sem, da sem se ponovno lahko predstavila Sloveniji s

marec 2022

skladbo, ki je čutna, nežna in iskrena.
Skladba, ki predstavlja mojo zgodbo in
občutke. Pesem Vse kar imam govori o
tisti pravi, pristni in iskreni ljubezni. Od
trenutka, ko se zavemo, da smo jo našli,
da več od tega ni. To je vse, kar imamo,
tisto najbolj pomembno.
Letošnja EMA mi je ponovno vlila ogromno moči in motivacije za naprej. V
naslednjih mesecih načrtujem izdajo
pesmi in videospota za pesem Vse kar
imam. Zagotovo me boste letos še slišali.

FOTO: Neo Visuals
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Naša šola je tudi pogumna
ANDREJA KOSEC, FOTO: ARHIV OŠ BISTRICA

Ni res, da je šola nepriljubljena in ne drži,
da učenci ne marajo hoditi v šolo. Te trditve so stereotipne. Osmošolci OŠ Bistrica
v tem šolskem letu dokazujejo, da je šola
pomemben del življenja in želijo v njej sodelovati – le drugače, kot so vajeni v vsakodnevni rutini.
Na začetku šolskega leta smo se 8. b
in razredničarka odločili, da – malo iz
hvaležnosti, ker smo dobesedno »back to
school«, malo za boljšo motivacijo – v
okviru projekta Pogum prenovimo matično učilnico. Ure oddelčne skupnosti so
postale pravi delovni sestanki. Stikali smo
glave, ugotavljali, kaj si želimo in katere
želje so uresničljive: prebeliti učilnico, zamenjati gradivo na stenah, imeti svoj kotiček za sprostitev in še kaj je na seznamu. In
smo se pogumno lotili – sestavili delovne
ekipe, postavili časovnico, določili naloge ekip in odraslih, predvsem tehničnega
kadra šole, katerega pomoč potrebujemo.
Za beljenje učilnice smo izbrali konec ted
na. Od prvotnih šest učencev na seznamu
jih je prišlo deset. V takšnem zanosu in delovni vnemi učilnica slovenščine gotovo še
ni dihala, saj so se samostojno organizirali in z dogovorom lotili dela. V soboto se

je v učilnici zbralo šestnajst
in ne samo šest učencev. Ob
tem se nam je kar smejalo.
Ne le prepleskali, tudi očistili smo vse sledi delovnega
konca tedna, zraven pa se še
zabavali z glasbo, šalami in
prigrizki.
V ponedeljek smo prišli v šolo
drugačni – umirjeni, ponosni, žarele so oči, ko je prišla
ravnateljica pogledat rezultate dela. Bili smo ekipa, ki ve,
kaj hoče in to tudi naredi – v
šoli se počutiti kot doma, torej
sproščeno in aktivno, ter početi kaj novega na svoj način.
Pripravljenost za delo ne
pojenja in iz začetnih idej
ter želja že snujemo nove.
Nastaja kotiček s sedalnimi
vrečami, na steni kotička je
osnutek poslikave, želimo si
še rož, preprostih iger in pripomočkov, s katerimi urimo
miselne, čustvene in socialne veščine. Naše vodilo je biti
vedno boljši.

Junaki 3. nadstropja
URŠA SMOLEJ, FOTO: URŠA SMOLEJ

Na OŠ Križe smo 15. 2. 2022 obeležili mednarodni dan boja proti otroškemu raku.
Gre za svetovno dejavnost, pri nas pa na
ta dan poteka vseslovenska akcija ozaveščanja o raku pri otrocih in mladostnikih.
Akcijo organizira društvo Junaki 3. nadstropja, ki so ga ustanovili starši otrok z
rakom. Simbol boja proti otroškemu raku
je zlata pentlja, zato smo si jo pripeli tudi
vsi učenci in učitelji na naši šoli. S tem smo
izkazali podporo otrokom, ki se pogumno
spopadajo s to boleznijo, vsem, ki so jo
že premagali, in tudi tistim, ki so žal boj
z njo izgubili. V šolski avli smo pripravili
razstavo, na kateri lahko preberemo nekaj
dejstev in mitov o raku. Obesili smo tudi
veliko zlato pentljo ter pobarvanke, ki jih
je za mlajše otroke pripravilo omenjeno
društvo. Starejši učenci so si pri pouku
naravoslovja in biologije ogledali krajši
film, v katerem oboleli in ozdravljeni otroci ter mladostniki predstavijo bolezen in
stiske, ki so jih doživljali ob zdravljenju.
Pri obeleževanju tega dne smo sodelovali
vsi učenci in učitelji, saj se nam zdi pomembno, da pri učencih krepimo zavedanje o problematiki in spodbujamo empatijo.

Učenci 1. b z učiteljico Urško Bajželj in ravnateljico Erno Meglič.
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Prešernov dan v enoti Deteljica
MONIKA PERHOČ IN ANDREJKA RAMPRE, VRTEC TRŽIČ, ENOTA DETELJICA, FOTO: ARHIV VRTCA TRŽIČ

Postati kulturen, ostati kulturen, razvijati
kulturo v sebi, v svojem ožjem in širšem
okolju je pomembno poslanstvo vsakega
odraslega. Zato je posredovanje kulturnih
dobrin zelo pomembno poslanstvo vrtca. Veliko je dejavnosti, ki to spodbujajo
skozi celo leto. Prav posebno dejavnost pa
smo v enoti Deteljica pripravile strokovne
delavke 8. februarja, ko praznujemo slovenski kulturni praznik našega največjega
pesnika.
Pripravile smo »Škatlo kulture«. V njej so
bile različne dejavnosti, s katerimi so otroci spoznavali življenje in delo pesnika
Franceta Prešerna. Vsak oddelek je dobil
svojo škatlo z enako vsebino. Vas zanima,
kaj vse je »Škatla kulture« vsebovala?
V njej so bili portret našega pesnika, slo-

venska zastava in grb. Zraven sta bila priložena krep papir in barvni papir, s katerima so izdelali pravo slovensko zastavo.
V škatli sta se skrivala tudi pero in tuš, s
katerima so otroci lahko poskušali pisati
tako kot nekoč. Poleg je bil priložen tudi
list, na katerem so otroci preizkusili veš
čine grafomotorike tako, da so povezovali
različne fotografije, ki ponazarjajo slovenski kulturni praznik. Tudi na glasbo
nismo pozabile, saj je bila zraven priložena lutkovna uprizoritev Povodnega moža.
Iz igralnic je odmevala tudi slovenska
himna, 7. kitica zelo poznane Zdravljice.
Pri tem smo obnovili protokol poslušanja
himne. Nekaterim otrokom je bilo to že
poznano, predvsem starejšim. Za piko na
i in malo zabave pa je poskrbela igra Prešernov spomin. Po tej igri otroci še ved-

no zelo radi posegajo, saj so igro izdelale
strokovne delavke.
Otroci so bili zelo veseli tudi fig, ki so jih
čakale v škatli. Z njimi so se posladkali,
obenem pa povedali, da bi tudi oni našega
pesnika, Franceta, klicali »dr. Fig«. Dejavnost je potekala v sproščenem vzdušju, čeprav zaradi trenutnih razmer ni bila
tradicionalno izvedena v obliki skupne
prireditve.

Gozdni kotiček – ko naravni material nadomesti igrače
NEŽA OMAN, MARIJA OSTERMAN, ELIZABETA KAVČIČ KURNIK, FOTO: ANITA PERKO

V našem vrtcu z otroki veliko časa preživimo v naravi. Otroci se še posebej veselijo
gozdnih obiskov, saj je to prostor, poln izzivov, ki jih uspešno premagujejo. Želimo
jih naučiti, da razvijajo občutek odgovornosti do narave, da jo bolj cenijo in varujejo. Otroci kažejo zanimanje in interes za
igro v gozdu, zato smo gozdni kotiček prenesli v notranje prostore. Kotiček je zavzel
prazen prostor v delu garderobe. Pri opremi kotička so aktivno sodelovali otroci:
izdelali so številke izzivov in napis gozdni
kotiček iz naravnih materialov, nabirali
materiale v gozdu, starejši oddelki pa so
sodelovali pri pripravi in izbiri gozd
nih
izzivov. V vsaki omarici se skriva po en izziv z dodanimi naravnimi materiali. Otrok

preko izziva z naravnimi materiali razvršča,
klasificira, oblikuje risbe, se igra z ogledali,
manipulira, posluša zgodbe o gozdu, rešuje
pripravljene vzorce, razlikuje materiale po
barvi, strukturi, obliki … Podoba gozdnega kotička in vsebina se skozi letne čase
nenehno spreminjata in s tem tudi naša
ustvarjalna, raziskovalna in sproščena
igra v njem. Z različnimi vsakodnevnimi
aktivnostmi, tako v naravi kot v igralnici in kotičku, želimo otrokom približati
naravo in spoznanje, kaj vse nam ponuja.
Naravo v popolnosti lahko izkusimo le, ko
se izurimo v čuječnosti. Zato vpeljujemo
različne tehnike in igre, ki otrokom nudijo čutenje narave, okolice in spoznavanje
samega sebe.

Veseli dan kulture v enoti Palček Vrtca Tržič
ELMA BEGANOVIĆ IN JELENA DOLENC, FOTO: ARHIV ENOTE PALČEK VRTCA TRŽIČ

8. februar je slovenski kulturni praznik, ki
ga v spomin na našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna imenujemo tudi
Prešernov dan. Ob obletnici smrti slovenskega pesnika se kot praznik slovenske
kulture praznuje že od leta 1945, državni
praznik je od leta 1946, dela prost dan pa
je od leta 1991. Na ta dan po vsej državi
prirejamo razne prireditve in dogodke.
Tudi v enoti Palček smo priredili slavnostno prireditev. Letošnji kulturni dan je
bil poln organiziranih delavnic in dobrot.
Z delavnicami smo vzgojitelji želeli otrokom približati kulturne vsebine. Prireditev
smo odprli s slovensko himno in pogovorom, ki nas je popeljal v čas, ko je živel naš
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največji pesnik. Ugotovili smo, da v tistem
času niso imeli takšnih pisal, kot jih imamo sedaj. Otroci so se zato lahko preizkusili v pisanju s peresom in tako na malo
drugačen način urili grafomotoriko. Spoznali smo pesnikovo balado Povodni mož,
ki so jo otroci uprizorili z lutkami. Pritegnile so jih igre, zasnovane na temo kulturnih vsebin, in ustvarjanje portretov dr.
Franceta Prešerna. Misli dneva smo strnili
ob sladkanju s figami, prav takšnimi, kot
jih je delil dr. Fig. Tekom tedna smo se veliko ukvarjali z oblikovanjem dejavnosti v
povezavi s kulturo. Kaj skupaj zmoremo, je
dokazala skupna razstava, ki krasi naš vrtec. Ob tovrstnem druženju in doživljanju

kulture v vsej njeni raznolikosti smo preživeli nepozaben dan.
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Gregorčkova
G R E križanka
GORČKOVA KRIŽANKA
LAURA TURK
1
2

3

4
5

6
7
8

9

VODORAVNO
2

Skozi katero mesto tečeta reki Mošenik in Tržiška Bistrica?

6

Kdo je včasih izdeloval gregorčke?

7

Peharju ali košari rečemo tudi __________ .

8

Kaj na gregorjevo spuščamo po vodi?

9

Gregorjevo je tudi praznik __________ .

NAVPIČNO

"Vuč u vodo" praznujemo na god sv. __________ .

4

S čim so vajenci včasih napolnili camboh?

5

Domača beseda za službo.

REŠITVE

3

P
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I
G
Č
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R
K
B
Š
V A J E N C I
L
I
G
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G R E G O R Č K E
N
T
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C
J U B E Z N I
A

Kdo se ženi na gregorjevo?

L

1
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iz naše preteklosti

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

V postnem času so se ljudje pripravljali na veliko noč, ki, vsaj
kar se tiče ragljanja, še danes predstavlja svojevrstno posebnost. Že Franc Vavpetič, ki je bil kaplan v Tržiču med letoma 1920 in 1924, je v svojih spominih, objavljenih leta 1936
v Cerkvenem glasniku za tržiško župnijo, zapisal, da so se stare
cerkvene tradicije »ohranile v Tržiču, kakor malokod! Tržiške br
žole in tržiške novoletne kolednice so prava tržiška špecialiteta!

Tako nekaj idiličnega se mi je zdela tržiška godba z ragljami, ki
je nastopala vsako leto na veliki teden. Še sedaj (leta 1936 je bil
župnik v Šenčurju) vsakikrat, ko zavežejo zvonove, mislim na te
tržiške male godbenike, kako so se navdušeno zbirali pred cerkvijo
ter v štiristopih korakali po ulicah in z ragljami vabili k žalni služ
bi božji velikega tedna«.

Tržiški ragljači na Trgu svobode med svetovnima vojnama

Zapišimo spomine
SITKA TEPEH, FOTO: ARHIV ZAVODA DOBRA POT

Zavod Dobra pot med 14. in 25. marcem organizira vseslovensko akcijo zapisovanja
spominov starejših: ZAPIŠIMO SPOMINE!
Zavod Dobra pot, ki že vrsto let osvešča o naravni in kulturni
dediščini ter skrbi za njuno ohranjanje, letos pripravlja prvo
vseslovensko akcijo zapisovanja spominov starejših. S pobudo,
ki jo bodo izvedli s pomočjo svoje aplikacije Zapisi spomina,
želijo opomniti na vlogo, ki jo imajo starejši kot nosilci spomina, hkrati pa spodbuditi zanimanje za dediščino ter jo predstaviti na nov, sodoben način.
Starejši so zakladnica modrosti, izkušenj in spominov, s svojimi zgodbami pa pogosto gradijo mostove med preteklostjo in
prihodnostjo. Kljub temu se številni znajdejo v situacijah, ko ne
morejo izkoristiti svojega potenciala, saj se soočajo z osamljenostjo in odrinjenostjo na rob družbe. Po drugi strani pa mladi
niso več v stiku z dediščino našega prostora, mnogi običaji izginjajo. Prav ta medgeneracijski prepad naslavlja Zavod Dobra
pot, ki s svojo aplikacijo Zapisi spomina omogoča beleženje in
objavljanje védenj, pričevanj ter zgodb starejših o različnih vidikih življenja v preteklih obdobjih.
V akcijo zapisovanja spominov vabijo širšo slovensko javnost,
tako posameznike kot tudi osnovne in srednje šole, medgeneracijske centre, društva in druge organizacije. Cilj akcije je
namreč obuditi medgeneracijske pogovore in vezi ter ustvariti prostor za tiste čarobne trenutke, ko se znanje in vrednote
prenašajo iz generacije v generacijo. V ekipi organizatorjev so
prepričani, da bo ta skupnostna akcija ne samo obogatila življenja vsem vključenim, temveč tudi ogromno prispevala v skupno
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zakladnico ohranjenega spomina, torej k digitalizaciji in ohranitvi našega kulturnega izročila.
»Navdušeni smo, da se v akcijo že prijavljajo tako posamezniki kot
tudi šole in večgeneracijski centri. To je po eni strani dokaz, da je za
nimanja za dediščino oz. njeno digitalizacijo veliko, po drugi strani
pa kaže tudi na potencial, da akcija postane vsakoletna, tradicional
na. Resnično upamo, da se v teh dveh tednih po celi Sloveniji zgo
di veliko trenutkov, ki bodo poglobili vezi med ljudmi,« pravi Nava
Vardjan, vodja projekta v Zavodu Dobra pot.
V akcijo ZAPIŠIMO SPOMINE! se lahko prijavite kot zapisovalci spomina (tisti, ki bi zgodbe starejših zabeležili oz. posneli in
vnesli v aplikacijo) ali kot pričevalci (starejši, ki bi želeli podeliti
svoje spomine). Prijave potekajo na spletni strani Zavoda Dobra pot (www.dobra pot.si) ali aplikaciji Zapisi spomina (odčitajte QR kodo). Organizatorji sporočajo še, da bo za vse prijavljene
v začetku marca organizirana spletna delavnica, na kateri bodo
podrobneje predstavili potek dvotedenske akcije in odgovorili na
vsa vprašanja.
Zavod Dobra pot, ki prihaja iz Brkinov, sicer že sedmo leto izvaja
najrazličnejše projekte, s katerimi osvešča o naravni in kulturni
dediščini našega prostora ter skrbi za njuno ohranjanje. Dediščino na najrazličnejše načine uporabljajo kot vezivo, ki povezuje
skupnost, s svojo aplikacijo za zapisovanje spominov pa skrbijo
tudi za zmanjševanje digitalnega prepada med generacijami.

naše okolje, v spomin
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Financiranje in sofinanciranje gojitvenih ter varstvenih del
v zasebnih gozdovih
ALJAŽ ČERNE, VODJA KE TRŽIČ, FOTO: KMEČKI GLAS

Gozdovi s svojimi vlogami neposredno koristijo vsej družbi, zato država vsako leto
na podlagi programa vlaganj del proračunskih sredstev nameni tistim lastnikom
gozdov, ki gospodarijo s svojimi gozdovi v
skladu z gozdnogospodarskimi in gozdnogojitvenimi načrti, ki jih izdela Zavod za
gozdove Slovenije (ZGS).
Revirni gozdarji ZGS skupaj z lastnikom
gozda ob ogledu gozda na terenu načrtujemo dela, ki jih uvrstimo v plan. S pripravo plana za leto 2022 smo zaključili v sredini januarja, prvi lastniki so tako že lahko
pričeli z deli. Namesto lastnika gozda lahko dela opravi tudi usposobljen izvajalec,
pomembno pa je, da izvajalec za opravljena dela lastniku izda račun. Izvajalca lahko vsak tudi poišče na spletnem naslovu
www.mojgozdar.si.
Pred samo izvedbo del revirni gozdar izda
odločbo, v kateri je določeno, katero delo,
kako in v kakšnem obsegu mora biti na določeni površini gozda izvedeno. Določi se
tudi rok za izvedbo teh del. Lastnik mora
na ZGS na posebnem obrazcu oddati tudi
nekatere svoje osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo nakazila sredstev. Ko
so dela opravljena, mora lastnik to sporočiti revirnemu gozdarju. Po ogledu objekta
oz. površine na terenu lahko revirni gozdarji opravijo prevzem del, seveda v primeru, da je načrtovano delo ustrezno izvedeno. V nasprotnem primeru ima lastnik
oz. izvajalec možnost delo popraviti. Nato

izdelamo prevzemni zapisnik, ki vsebuje
tudi izračun financiranja oz. sofinanciranja. Prevzemni zapisnik podpiše tudi last
nik gozda.
Treba je vedeti, da država s sofinanciranjem del lastnikom gozdov krije le del
stroškov vlaganj v gozdove. Zato je višina
sredstev, do katerih je lastnik gozda upravičen, odvisna od vrste dela ter javnega

interesa, to je od poudarjenosti ekoloških
in socialnih funkcij gozda.
Če ste torej zainteresirani za delo v gozdu
in če želite za opravljena dela dobiti nekaj
sredstev kot spodbudo in pomoč pri delu
v gozdu, pokličite svojega revirnega gozdarja. Z veseljem vam bomo odgovorili na
vsa vaša vprašanja, pomagali in svetovali.

Odbrana drevesa po redčenju in negovalni sečnji.

Janez Ziblar (1928 - 2022)
VIDA RIBNIKAR, PREDSEDNICA KO ZB NOB KRIŽE, FOTO: DRUŽINSKI ARHIV

Sporočamo vam, da smo se 28. januarja
2022 poslovili od našega dragega člana KO
ZB NOB Križe, tovariša in udeleženca NOB
Janeza Ziblarja. Težko je bilo slovo od človeka, polnega življenjske energije. Vedno
aktiven, pozitiven in nasmejan. Njegove
odločitve so bile drzne, usmerjene v lepšo
prihodnost.
Rodil se je 24. 9. 1928 v pravi tržiški družini, ki je bila znana po pekariji in frizerstvu.
Obiskoval je osnovno šolo in nemško meš
čansko šolo. Kot najstnik je bil aktiven član
mladinske organizacije in maja 1943 je bil
sprejet v SKOJ. Imel je mlado in neustrašno srce. Zaradi kompromitacije skojevcev
se je januarja leta 1944 odločil vstopiti v
kranjsko četo. Njegova partizanska pot se
je nadaljevala v II. bataljonu udarne Prešernove brigade. Med gibanjem je bil ujet

in odpeljan v radovljiški zapor. Gestapovci
so ga tam zasliševali in pretepali, nato pa
iz zapora deportirali v Nemčijo na prisilno
delo. Uspelo mu je pobegniti in se vrniti. Ponovno je vstopil v partizanske vrste
škofjeloškega odreda, od koder je bil premeščen kot kurir na komandno mesto v
Kranj. Bil je tudi udeleženec zadnje velike
bitke na Poreznu.
Po vojni je končal tekstilno šolo. Zaposlil
se je v BPT Tržič in kasneje kot obratovodja
v Gorenjski predilnici v Škofji Loki do leta
1987, ko je dopolnil pogoje za upokojitev.
Veljal je za izvrstnega poznavalca tekstila
in zaposleni so ga imeli radi. Spoštovanja
vredno je bilo njegovo življenje.
Tovariš Janez, hvala ti.
Slava njegovemu spominu!
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koledar dogodkov

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

Razstave
od 11. 3.
Galerija Atrij

Ko luč na vodi še ni bila gregorček: Tržič
in feldmaršal Radetzky
Tržiški muzej

od 31. 3. do 7. 5.
Galerija Paviljon NOB

Razstava: Avgust Černigoj
Tržiški muzej

do torka, 19. 3.
Galerija Paviljon NOB

Tisoč obrazov Vinka Ribnikarja
Tržiški muzej

sobota, 5. 3., in nedelja, 6. 3.
Zelenica

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

CheraHiking

Šola za bodoče starše: uvod v šolo za
starše, komunikacija med staršema

nedelja, 6. 3.

Zimski vzpon na Begunjščico

18.00 Zdravstveni dom Tržič

Zdravstveni dom Tržič

CheraHiking

torek, 15. 3.

7.30 Zelenica

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Društvo za razvoj turnega smučanja

Izobraževanje za uporabo pametnih telefonov
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

4. Zelenica Ski Raid
torek, 8. 3.
18.00 aplikacija Zoom

Delavnica Energijska podpora telesu
Ljudska univerza Tržič

Domoznanski večer Skrita pričevanja o
potresu 1348. leta v slovenskih deželah
(Marija Klobčar)

vsak petek do 18. 3.

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

10.00 telovadnica ZD Tržič

iz Tržiča

Telesna dejavnost – gibanje za zdravo
hrbtenico

Branje s Kobijem

Dvodnevni tečaj zimskega gorništva in
turnega smučanja

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Dogodki

17.30 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17.00 aplikacija Zoom

Coaching – uvajanje sprememb za boljše
življenje
Ljudska univerza Tržič
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Tačke pomagačke

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
17.30 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Branje s Kobijem

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Izlet društva upokojencev: Vitanje,
Noordung center, muzej v Žalcu

18.00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič

Društvo upokojencev Tržič

Zdravstveni dom Tržič

vsak četrtek

sreda, 9. 3.

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.00 Galerija Paviljon NOB

Ljudska univerza Tržič

Ura pravljic

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Zaključna prireditev ob razstavi Tisoč
obrazov Vinka Ribnikarja

Delavnica Živim zdravo

Predstavitev knjige Tadeje Brankovič:
Peta olimpijada
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Tržiški muzej

sreda, 16. 3.

do petka, 11. 3.

17.45 Zdravstveni dom Tržič

Športno društvo Lom pod Storžičem

Prijave na zbor članov Društva invalidov
Tržič

torek, 1. 3.

Društvo invalidov Tržič

Zdravstveni dom Tržič

17.00 Dom društvenih organizacij Lom (Dom
krajanov Lom)

Zimska liga v streljanju

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Literarno-glasbeni performans
Pričevanje Aleša Štegra in Jureta Torija

petek, 11. 3.

Šola za bodoče starše: matične celice,
porod
četrtek, 17. 3.

18.00 Galerija Atrij

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Odprtje razstave Ko luč na vodi še ni bila
gregorček: Tržič in feldmaršal Radetzky

sreda, 2. 3.

Tržiški muzej

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič

Delavnica Tehnike sproščanja
Zdravstveni dom Tržič

četrtek, 3. 3.
16.00 Ljudska univerza Tržič

Izdelajmo sladki šopek za 8. marec
Ljudska univerza Tržič

sobota, 5. 3.
Zelenica

Turno smučanje za »telebane«:
enodnevni tečaj turnega smučanja
za začetnike
CheraHiking

marec 2022

od petka, 11. 3., do nedelje, 13. 3.
iz Tržiča

Najvišji vrh Istre in planinsko potepanje
po otoku Učka in Krk
CheraHiking

nedelja, 13. 3.
10.00 Špica bar Križe

Blagoslov Tomos motorjev
Avto-moto društvo Tržič

ponedeljek, 14. 3.
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Tačke pomagačke

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Izobraževanje za uporabo pametnih
telefonov
18.00 Zdravstveni dom Tržič

Šola za bodoče starše: nega dojenčka
Zdravstveni dom Tržič

sobota, 19. 3.
Planinski pohod Primorska

Planinsko društvo Križe
ponedeljek, 21. 3.
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Recital poezije članov Mladinskega
gledališča Tržič: Dan ljubezni samo za
naju dva
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

koledar dogodkov
torek, 22. 3.
18.00 Zdravstveni dom Tržič

Šola za bodoče starše: rokovanje
z dojenčkom
Zdravstveni dom Tržič
iz Tržiča

Planinski pohod društva upokojencev:
planina Zajamniki
Društvo upokojencev Tržič

April 2022
Razstave
od 31. 3. do 7. 5.
Galerija Paviljon NOB

Razstava: Avgust Černigoj
Tržiški muzej

sreda, 23. 3.

od 7. 4. do 29. 4.

17.30 in 18.30 koncertna dvorana Glasbene šole
Tržič

Galerija Atrij

Nastop prvošolcev ob materinskem
dnevu

Razstava OŠ Križe: Avtoportret je lahko
tudi moj alter ego
Tržiški muzej in OŠ Križe

Glasbena šola Tržič

Delavnica Čebelji produkti in njihova
uporaba
Ljudska univerza Tržič
18.00 Zdravstveni dom Tržič

Popoldansko kopanje v Termah Snovik

petek, 25. 3.

vsak četrtek

10.00

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic

Ljudska univerza Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 29. 3.

petek, 1. 4.

10.00

18.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Izobraževanje za uporabo pametnih
telefonov
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18.00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič

Delavnica Gibam se
Zdravstveni dom Tržič

sreda, 30. 3.
18.00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič

Delavnica Dejavniki tveganja

Andersenov detektivski večer v knjižnici
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
10.00 Ljudska univerza Tržič

Delavnica: Spoprijemanje s stresom
I. del

Izobraževanje za uporabo pametnih
telefonov
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
16.00

Filcanje (ogrlica, copati in torbica)
Ljudska univerza Tržič
18.00 Galerija Paviljon NOB

Razstava Avgust Černigoj
Tržiški muzej

CheraHiking

petek, 8. 4.
10.00 Ljudska univerza Tržič

petek, 15. 4.

Delavnica: Spoprijemanje s stresom
III. del
Ljudska univerza Tržič

sobota, 16. 4.
iz Križev

Planinski pohod: Črni vrh (1291 m),
Cerkljansko hribovje
Planinsko društvo Križe

ponedeljek, 25. 4.
7.00 Sokolnica

Krvodajalska akcija
Območno združenje Rdečega križa Tržič

do ponedeljka, 17. 4. (prijave)
Ljudska univerza Tržič

Ljudska univerza Tržič

Tek po ulicah Tržiča
Športna zveza Tržič in Vrtec Tržič

ponedeljek, 4. 4.
17.00 Ljudska univerza Tržič

Ljudska univerza Tržič

četrtek, 31. 3.

Treking po južnem Velebitu

sobota, 2. 4.

18.00 koncertna dvorana Glasbene šole Tržič

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

iz Tržiča

10.00 Tržič

Zdravstveni dom Tržič

Glasbena šola Tržič

Ljudska univerza Tržič

Delavnica: program Knjige so zame:
zelišča in dišavnice v kulinariki
(samo za zaposlene in brezposelne nad
45 let)

Ljudska univerza Tržič

Delavnica: Izdelajmo velikonočno
voščilnico s serviet tehniko

Javni nastop učencev glasbene šole

Delavnica Tržič na dlani: spominek iz
ulite mase

v aprilu

Izlet v neznano

Društvo invalidov Tržič

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 7. 4., in petek, 8. 4.
17.00 Ljudska univerza Tržič

10.00 Ljudska univerza Tržič

Zdravstveni dom Tržič

Ljudska univerza Tržič

Ljudska univerza Tržič

Ljudska univerza Tržič

Šola za bodoče starše: razvoj in nega
zob, prehrana in bolezni pri dojenčku

Digitalno opismenjevanje – organizacija
izleta

Predavanje in delavnica: Pomen velike
noči in izdelava velikonočne begance

Dogodki
Društvo invalidov Tržič

Delavnica Tehnike sproščanja

18.00 Ljudska univerza Tržič

Delavnica: Spoprijemanje s stresom
II. del

četrtek, 24. 3.
17.00
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torek, 5. 4.
18.00 aplikacija Zoom

Delavnica: Kako izboljšati medsebojne
odnose
Ljudska univerza Tržič

četrtek, 7. 4.
9.00 Galerija Atrij

Razstava OŠ Križe: Avtoportret je lahko
tudi moj alter ego
Tržiški muzej
18.00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič

Delavnica Zdravo jem
Zdravstveni dom Tržič

ponedeljek, 11. 4., in torek, 12. 4.
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Tačke pomagačke

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
17.30 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Branje s Kobijem

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 12. 4.
10.00 Ljudska univerza Tržič

Delavnica: Spoprijemanje s stresom
IV. del
Ljudska univerza Tržič
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Izobraževanje za uporabo pametnih
telefonov
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Obrazi slovenskih pokrajin: Romana in
Lojze Krajnčan
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

marec 2022
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koledar dogodkov, obvestila, vabila

četrtek, 14. 4.

petek, 22. 4.

četrtek, 28. 4., in petek, 29. 4.

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Izobraževanje za uporabo pametnih
telefonov

Noč knjige – nova knjigobežnica na
Balosu 4

sreda, 20. 4.

torek, 26. 4., in četrtek, 28. 4.

18.00 koncertna dvorana Glasbene šole Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Javni nastop učencev glasbene šole
Glasbena šola Tržič

Počitniške delavnice:
V maj prihaja z-maj

Izobraževanje za uporabo pametnih
telefonov
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

MLADINSKO GLEDALIŠČE TRŽIČ
Vas ob svetovnem dnevu poezije,

v ponedeljek, 21. 3. 2022, ob 19. uri

vabi v prostore Knjižnice dr. Toneta Pretnarja na Balosu 4 v Tržiču,
na literarni večer z naslovom

DAN LJUBEZNI SAMO ZA NAJU DVA
Ljubezensko poezijo Jane Kus, Toneta Kramariča, Milana Krsnika in
Davida Ahačiča bodo ob glasbeni spremljavi Tineta Bergerja prebirali:
Marina Bohinc, Maja Gradišar, Janez Kikel in Bojan Veselinovič.
Območna izpostava Tržič
marec 2022
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brezplačna objava

obvestila, vabila

Vabilo
brezplačna objava

Društvo upokojencev in Občina Tržič vabita mlajše
upokojence, da se pridružijo prostovoljnim voznikom v
projektu Prostofer.
Kontakt: Dušan Bodlaj (04 59 71 537) in Andreja Starman (04 59 71 549).

Obvestilo volivcem iz prostorskega okoliša Bistrica II
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA TRŽIČ

Okrajna volilna komisija Tržič je 18. 2. 2022 sprejela Sklep o določitvi volišč in območij volišč na območju občine Tržič.

- doma, ker se zaradi bolezni ne bom mogel osebno zglasiti na
volišču,

Ker je prišlo do spremembe sedeža volišča Bistrica II, volivce iz
tega prostorskega okoliša obveščamo, da bodo na volitvah poslancev v Državni zbor RS, ki bodo 24. 4. 2022, namesto v Domu
Petra Uzarja lahko glasovali v OŠ Bistrica. Tam bosta po novem
organizirani dve volišči, in sicer za prebivalce iz prostorskega
okoliša Bistrica I in Bistrica II.

- po pošti invalidi (enkratno) in po pošti zaradi odrejene izolacije
zaradi okužbe s SARS-CoV-2.

- izven okraja stalnega prebivališča (volišče OMNIA),
- po pošti, ker bom na dan glasovanja v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varsto ali zavodu za
prestajanje zaporne kazni,

Vloga je namenjena volivcem, da izpolnite in oddate vlogo brez
uporabe e-identitete in tako obvestite pristojno volilno komisijo o izbranem posebnem načinu uresničevanja volilne pravice.
Vlogo lahko volivci oddate elektronsko ali po pošti.
Oddaja vlog za posebne oblike glasovanja na volitvah v državni zbor – z e-identiteto
Vloga je namenjena volivcem, da izpolnite in oddate vlogo z
uporabo e-identitete in tako obvestite pristojno volilno komisijo o izbranem posebnem načinu uresničevanja volilne pravice.

brezplačna objava

Na portalu eUprava (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/
vloga.html?id=5626) se pod zavihkom seznam vlog nahajajo
vloge o posebnih oblikah glasovanja:

Oddaja vlog za posebne oblike glasovanja na volitvah v državni zbor – brez e-identitete

marec 2022
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obvestila, vabila

Tekaška prireditev za vse generacije v Tržiču
BISERKA DRINOVEC, SEKRETARKA ŠZ TRŽIČ, FOTO: BISERKA DRINOVEC

teka bo ob 10. uri. Tekmovanje šteje za serijo Gorenjska, moj
planet in za točke tržiškega pokala. Tekmovanje bosta podprla
Občina Tržič in Fundacija za šport. Izvedeno bo ob ugodni epidemiološki sliki in v skladu z navodili NIJZ.

brezplačna objava

Organizatorja 15. Teka po ulicah Tržiča, Športna zveza Tržič
in Vrtec Tržič, bosta v soboto, 2. aprila 2022, izpeljala tek, na
katerem bodo združene vse generacije. Tekli bodo otroci iz
vrtcev, njihovi starši, osnovnošolci, člani in veterani. Start

Vabilo

Vsi člani društva lepo vabljeni.

plačan oglas

plačan oglas

Društvo invalidov Tržič lepo vabi vse svoje člane na redni
zbor članov, združen s praznovanjem dneva žena in materinskega dne. V kolikor bodo epidemiološke razmere dopuščale, bo zbor članov potekal v petek, 18. marca, s pričetkom ob 10. uri v Restavraciji Raj v Tržiču. Prosimo, da se
zainteresirani člani prijavite v društveni pisarni do petka,
11. marca 2022.

brezplačna objava

JOŽI LAHARNAR

marec 2022
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plačan oglas

ALU
OGRAJA

Pregled

PVC
OGRAJA

in

očala

kot na napotnico

Optika Plus

plačan oglas

plačan oglas

do 101.- eur ceneje

Deteljica
| 04 592 28 02
Deteljica

TRGOVINA IN SERVIS RAČUNALNIŠKE OPREME
Preverite našo ponudbo v prenovljeni spletni trgovini
trgovina.melom.si ter izkoristite popuste in akcije.
Veseli bomo tudi vašega obiska v trgovini v Tržiču.

AKCIJA V MARCU ZA VSE SPLETNE NAKUPE

V mesecu marcu smo za prejemnike glasila Tržičan pripravili popust
pri nakupu v spletni trgovini nad 30€.

Melom d. o. o.
Balos 1, 4290 Tržič
www.melom.si

info@melom.si
Tel.: 04 592 50 10
fb.com/melom.si

Preveri na spletni trgovini trgovina.melom.si

plačan oglas

plačan oglas

KODA ZA POPUST: trzican1
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oglasi

NOVA ŠKODA
OCTAVIA

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,9 – 3,9 l/100 km in 113 – 91 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx):
0,0461 – 0,0291 g/km, trdi delci: 0,00038 – 0,00012 g/km, število delcev: 2,14 – 0,04 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

plačan oglas

AVTOHIŠA VRTAČ, Šuceva ulica 28, Kranj, tel.: 04 270 02 35

PEUGEOT 3008
ČISTO SVEŽA ZALOGA
BENCIN, DIZEL ali PRIKLJUČNI HIBRID

peugeot.si

PIKA NA i
ZIMSKE PNEVMATIKE
S PREMONTAŽO*
plačan oglas

*Akcija velja samo za fizične osebe. Vrednost
zimskih pnevmatik s premontažo ob dobavi novega vozila Peugeot 3008 je 500 EUR (z
DDV). Akcija velja le za nakup in premontažo pnevmatik, ki so kupljene pri pooblaščenih
prodajalcih in serviserjih Peugeot v Sloveniji. Akcija velja ob dobavi novega osebnega
vozila Peugeot 3008 v času od 10.1. do 15 .3.2022 pri pooblaščenem prodajalcu Peugeot,
kjer je bilo vozilo kupljeno in dobavljeno. Vrednosti pnevmatik s premontažo ni možno
zamenjati za gotovino oziroma drug izdelek. Zimske pnevmatike s premontažo niso
prenosljive na drugo osebo. V primeru, da je vrednost zimskih pnevmatik in premontaže
večja od vrednosti 500 EUR, razliko doplača kupec. V primeru, da je vrednost zimskih
pnevmatik in premontaže manjša od vrednosti 500 EUR, se kupcu razlika ne povrne
in je ni možno zamenjati oz. vnovčiti za drug izdelek. Poraba v kombiniranem načinu
vožnje po WLTP ciklu: od 4,6 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 121 do 175 g/km. Emisijska
stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0155 do
0,0507 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00021 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0,04
do 3,24. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 66 60
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