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

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

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

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

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

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

Materinski dan, prav gotovo eden tistih 
praznikov, ko hitimo po vseh cvetličar-
nah in se sprašujemo: »Katere rože že 
obožuje moja mami?« 

Res je, rože so po statistiki še vedno prve 
na spisku daril za materinski dan. Lah-
ko je vaš spisek drugačen in je na vrhu 
kaj drugega. Na koncu pa se prav gotovo 

strinjate, da je največ kar šteje, namen darila za materinski dan. 
Pa četudi je to velik objem in topel poljub na lice.

Slovenci smo edini na zemeljski polobli, ki praznik vseh mam pra-
znujemo 25. marca. Večina držav praznik obeležuje na drugo so-
boto v maju. Praznovanje materinskega dne sicer izvira iz ZDA, 
kjer ga praznujejo od leta 1910, v Evropo pa je navada prišla po 
prvi svetovni vojni. Sprva je bil kot datum praznika določen 15. 
maj, potem pa prestavljen na 25. marec, na praznik Marijinega 
oznanjenja.

Ko govorimo in razmišljamo o materinskem dnevu, ne moremo 
mimo dobro poznanega Pavčkovega reka  »Mama je ena sama, 
dana za srečo in na veselje. Prava. In ena sama. Za vse življenje.« 
In tako tudi je. Zato je poklon njej, ki nas je rodila in vzgojila, vre-
den toliko, kot je  močan sončni žarek na najbolj topel poletni dan. 

S spoštovanjem do vseh mam tega sveta lahko opazimo, da se 
njihova vloga časti prav povsod. Včasih sicer premalo povezano s 
spoštovanjem ženske kot take. Zaveda(j)mo se, kako pomembna 
je vloga mame, ne glede na vzgojno, kulturno, rasno ali versko 
prepričanje. Mama je mama.

Drage mame, vse najlepše za vaš materinski dan. Vzemite si čas 
zase, pa tudi, če si samo nalakirate nohte za boljše počutje. To si 
brez kančka dvoma zaslužite! 

… in draga mami Lili, hvala za vse! 

Naj žive naše mame, najboljše na tem svetu
MAJA TEKAVEC, ODGOVORNA UREDNICA, FOTO: OSEBNI ARHIV
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FOTO: Peter Balantič

uvodnik



3

marec 2023

župan z vami

Spoštovane občanke, cenjeni občani,

menjava občinskega vodstva, če tako od-
ločijo volivci, se vedno zgodi v decembru. 
Ko začneš z delom, se ti to ne zdi najbolj 
primeren čas. In tudi ni. Predaja poslov, 
inventura doseženih rezultatov poslav-
ljajoče se ekipe, cilji nove ekipe, zaključni 
računi, finančne perspektive, nagle odlo-
čitve, da ne bi česa zamudili, spoznavanje 
novih ljudi, veseli december, dopusti, bo-
žič ... Za to, da v miru pretehtaš prve ko-
rake, res ni najbolj primeren čas. Rečeš si, 
ko bodo prazniki mimo, bo pa slika precej 
bolj jasna. In po eni strani tudi je, vendar 
pa dotok izzivov ne pojenja. Ugotoviš, da 

se najbrž ne bo nikoli ustavil in da se ve-
liko stvari ne da obrniti prek noči. Vendar 
to ne pomeni, da se jih ne polotiš. Vsaka 
sprememba, vsaka pot, se začne s prvim 
korakom. Treba ga je narediti, pa čeprav 
izgleda cilj še tako oddaljen. 

V Tržiču je odprtih kar nekaj »front«. 
Vsaka krajevna skupnost ima kakšno pri-
oritetno zadevo, od lukenj v cestah do 
stavb, potrebnih resne sanacije, javnega 
prostora, ki to ni, in neurejenih lastniških 
razmerij, ki zavirajo primerno ukrepanje. 
Tudi projekti, ki imajo pomen za vse ljudi 
v občini, so včasih talci osebnih interesov. 
Ampak ravno zato obstaja javna uprava, 
lokalne službe, katerih glavna naloga je, 

da take stvari uredijo. Zato smo tu in za 
to prejemamo plačo. Seveda pa stvari niso 
enoznačne, ponavadi so primeri komple-
ksni in njihovo reševanje ne prinese zado-
voljstva vsem vpletenim. 

Prevladujejo pa dejanja in ljudje, ki kre-
pijo upanje v boljšo in lepšo prihodnost 
za našo lokalno skupnost. Posamezniki 
in skupine, društva, ljudje, ki jih je zdru-
žil prav določen projekt ali cilj, so bili in 
so še pripravljeni žrtvovati prosti čas in 
tudi lastna sredstva, da se določene zade-
ve uredijo in premaknejo v pravo smer. Da 
se recimo uredijo medsosedska lastniška 
razmerja, da tržiški otroci lahko sankajo, 
drsajo in smučajo, da varno hodijo v šolo, 
da nam ne zmanjka kulture, da se reši po-
nesrečenca ali nekoga, ki se je le izgubil. 
Da se popravi streha, odstrani drevo, da je 
požar že v kali pogašen. In še marsikaj. 

Iskreno želim, da se vsi, ki odločamo, zg-
ledujemo po njih. Prvi dve seji občinske-
ga sveta sta minili v skladu z dogovorom, 
ki smo ga ob izidu volitev sklenili. In ta 
dogovor je, da pustimo ob strani osebne 
interese in zamere, če obstajajo, in od-
ločamo tako, da bo za lokalno skupnost 
najbolje. Nas pa čakajo resne preizkušnje, 
prva taka bo naslednja seja, ko bo občin-
ski svet obravnaval rebalans proračuna. 
Verjamem, da bomo pametno in uspešno 
vstopili v pomlad. 

župan Peter Miklič
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4 iz dela občinske uprave

I. Glasovanje na ponovnih volitvah v sve-
te krajevnih skupnosti Bistrica pri Tržiču, 
Brezje pri Tržiču, Križe, Leše, Ravne in 
Tržič-mesto bo v nedeljo, 12. marca 2023, 
na voliščih:

 - BISTRICA I, Osnovna šola Bistrica, Be-
gunjska cesta 2, 4290 Tržič,

 - BISTRICA II, Osnovna šola Bistrica, 
Begunjska cesta 2, 4290 Tržič,

 - BREZJE, Dom krajanov, Brezje pri Trži-
ču 55, 4290 Tržič,

 - KRIŽE, Osnovna šola Križe, Cesta Kokr-
škega odreda 16, 4294 Križe,

 - LEŠE, Gasilski dom Leše, Leše 3, 4290 
Tržič,

 - RAVNE, Krajevna skupnost Ravne, Pot 
na Zali rovt 3, 4290 Tržič,

 - TRŽIČ I, Galerija Atrij Občine Tržič, Trg 
svobode 18, 4290 Tržič,

 - TRŽIČ II, Društvo upokojencev Tržič, 
Trg svobode 18, 4290 Tržič,

ki bodo odprta med 7. in 19. uro.

II. Predčasno glasovanje bo v sredo, 8. 
marca 2023, med 7. in 19. uro, na pred-
časnem volišču s sedežem v prostorih 
Društva upokojencev Tržič, Trg svobode 
18, 4290 Tržič. 

III. Volivke in volivci (v nadaljnjem bese-
dilu: volivci), ki so v priporu, zavodu za 
prestajanje kazni, v bolnišnici ali v soci-
alnovarstvenem zavodu za institucional-

no varstvo, lahko najpozneje do srede, 
1. marca 2023, sporočijo Občinski volilni 
komisiji Občine Tržič, da želijo glasovati 
po pošti na območju Republike Slovenije. 
Na enak način po pošti lahko glasujejo tudi 
invalidi, če ob obvestilu v zgornjem roku 
predložijo odločbo pristojnega organa o 
priznanju statusa invalida. Na enak način 
po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim 
je odrejena izolacija zaradi okužbe s SAR-
S-C0V-2, pod pogojem, da so v izolaciji 
najpozneje 1. marca 2023 in da ob obvesti-
lu v zgornjem roku predložijo ustrezno 
dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS 
obvestilo o pozitivnem testu). 

Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta 
prostost oziroma so nepredvideno sprejeti 
na zdravljenje v bolnišnico ali pa v insti-
tucionalno varstvo socialnovarstvenega 
zavoda ali so prejeli odločbo o invalidno-
sti po roku iz prejšnjega odstavka, lahko 
glasujejo po pošti, če to sporočijo Občinski 
volilni komisiji Občine Tržič najkasneje do 
ponedeljka, 6. marca 2023 in o tem pri-
ložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali 
odločbo). Na enak način po pošti lahko 
glasujejo tudi volivci, ki jim je po roku iz 
prejšnjega odstavka odrejena izolacija za-
radi okužbe s SARS-C0V-2, pod pogojem, 
da so v izolaciji najpozneje 6. marca 2023 
in da ob obvestilu v zgornjem roku predlo-
žijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem 
testu ali SMS obvestilo o pozitivnem tes-
tu).

Volivci lahko najpozneje do srede, 8. mar-
ca 2023 sporočijo Občinski volilni komi-

siji Občine Tržič, če se zaradi bolezni ne 
morejo osebno zglasiti na volišču in bi 
želeli glasovati pred volilnim odborom na 
svojem domu (glasovanje na domu), pod 
pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno 
zdravniško potrdilo, za katerega se šteje 
vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi npr. 
elektronska pošta), iz katere izhaja, da 
se volivec zaradi bolezni ne more osebno 
zglasiti na volišču. Potrdilo o bolezni lahko 
izda katerikoli zdravnik, ki izpolnjuje po-
goje za opravljanje zdravniške službe (ne 
le osebni zdravnik). Na domu lahko glasu-
jejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji zaradi 
okužbe s SARS-C0V-2, pod pogojem, da to 
sporočijo Občinski volilni komisiji Občine 
Tržič najpozneje do srede, 8. marca 2023 
in da ob obvestilu predložijo ustrezno do-
kazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS 
obvestilo o pozitivnem testu).

IV. Volivec glasuje za največ toliko kan-
didatov, kolikor se jih voli v posamezni 
krajevni skupnosti, pri čemer se v Krajevni 
skupnosti Bistrica pri Tržiču voli devet (9) 
kandidatov, v Krajevni skupnosti Brezje 
pri Tržiču trije (3), v Krajevni skupnosti 
Križe sedem (7), v Krajevni skupnosti Leše 
pet (5), v Krajevni skupnosti Ravne trije 
(3) in v Krajevni skupnosti Tržič-mesto 
trije (3) kandidati. Volivec glasuje tako, da 
na glasovnici obkroži zaporedne številke 
pred imeni kandidatk oziroma kandidatov.

V Krajevni skupnosti Pristava ni bilo kan-
didatur za člane sveta krajevne skupnosti. 

JAVNA OBJAVA SEZNAMA POTRJENIH KANDIDATUR  
PONOVNE VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Bistrica pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Križe, Leše, Pristava,  
Ravne in Tržič-mesto

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih vo-
litvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 
in 93/20 – odl. US) in 61. člena Zakona o 
volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21), v pove-
zavi z drugim odstavkom 74. člena in 114. 
členom Zakona o lokalnih volitvah, Občin-
ska volilna komisija Občine Tržič objavlja 
naslednji

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR
I. Za ponovne volitve članov svetov kra-
jevnih skupnosti Bistrica pri Tržiču, 
Brezje pri Tržiču, Križe, Leše, Pristava, 
Ravne in Tržič-mesto so bile potrjene 
naslednje kandidature:

KRAJEVNA SKUPNOST BISTRICA  
PRI TRŽIČU

1. MARIJA SEDMINEK, roj. 15.10.1953
naslov: Bistrica pri Tržiču, Deteljica 3, 
4290 Tržič
izobrazba: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
delo: UPOKOJENKA
predlagatelj: TOMAŽ MEGLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. ANICA GREGOREC, roj. 20.07.1958
naslov: Bistrica pri Tržiču, Kovorska cesta 
3, 4290 Tržič
izobrazba: PRODAJALKA
delo: UPOKOJENKA
predlagatelj: TOMAŽ MEGLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV
3. MARKO ZAPLOTNIK, roj. 19.04.1958
naslov: Bistrica pri Tržiču, Pod gradom 
5A, 4290 Tržič

izobrazba: ELEKTROINŠTALATER
delo: ELEKTRIČAR
predlagatelj: TOMAŽ MEGLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. BRANKO HERVOL, roj. 14.03.1957
naslov: Bistrica pri Tržiču, Deteljica 8, 
4290 Tržič
izobrazba: STROJNI DELOVODJA
delo: UPOKOJENEC
predlagatelj: TOMAŽ MEGLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. DAMIR BEŠIĆ, roj. 19.03.1972
naslov: Bistrica pri Tržiču, Kovorska cesta 
45, 4290 Tržič
izobrazba: ORGANIZATOR POSLOVANJA
delo: PRODAJA GOSPODARSKIH VOZIL
predlagatelj: TOMAŽ MEGLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV
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6. POLONA DULC, roj. 15.04.1953
naslov: Bistrica pri Tržiču, Deteljica 13, 
4290 Tržič
izobrazba: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
delo: UPOKOJENKA
predlagatelj: TOMAŽ MEGLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

7. JANEZ MAROLT, roj. 28.06.1978
naslov: Bistrica pri Tržiču, Zelenica 12, 
4290 Tržič
izobrazba: AVTOMEHANIK-VOZNIK
delo: VOZNIK
predlagatelj: TOMAŽ MEGLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

8. ZDENKA GRADIŠNIK, roj. 25.04.1949
naslov: Bistrica pri Tržiču, Kovorska cesta 
15, 4290 Tržič
izobrazba: SOCIALNA DELAVKA
delo: UPOKOJENKA
predlagatelj: TOMAŽ MEGLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

9. KLEMEN PUHAR, roj. 13.05.1977
naslov: Bistrica pri Tržiču, Zelenica 8, 
4290 Tržič
izobrazba: GEODETSKI TEHNIK
delo: DIREKTOR
predlagatelj: TOMAŽ MEGLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

10. JANI KLEMENC, roj. 27.09.1977
naslov: Bistrica pri Tržiču, Kovorska cesta 
55, 4290 Tržič
izobrazba: INŽENIR MEHATRONIK
delo: UČITELJ
predlagatelj: BOŠTJAN TERAN IN SKUPI-
NA VOLIVCEV

KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE  
PRI TRŽIČU

1. TANJA SMOLEJ, roj. 01.09.1972
naslov: Brezje pri Tržiču, Brezje pri Tržiču 
5, 4290 Tržič
izobrazba: UNIVERZITETNI DIPLOMIRA-
NI BIBLIOTEKAR
delo: POMOČNICA RAVNATELJA
predlagatelj: TJAŠA SMOLEJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. MARKO GROHAR, roj. 04.04.1979
naslov: Brezje pri Tržiču, Brezje pri Tržiču 
51, 4290 Tržič
izobrazba: UNIVERZITETNI DIPLOMIRA-
NI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE
delo: PRODUKTNI VODJA
predlagatelj: TJAŠA SMOLEJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. NATALIJA PUNGARŠEK, roj. 11.10.1986
naslov: Brezje pri Tržiču, Brezje pri Tržiču 
53, 4290 Tržič
izobrazba: PROFESORICA MATEMATIKE 
IN TEHNIKE
delo: POMOČNICA DIREKTORJA
predlagatelj: TJAŠA SMOLEJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE
1. KATARINA LANGUS, roj. 05.03.1955
naslov: Križe, Planinska pot 34, 4294 Križe
izobrazba: UNIV. DIPL. ING. ARH.
delo: ARHITEKT
predlagatelj: KAJA ŽIBERT IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. MATJAŽ POTOČNIK, roj. 11.04.1967
naslov: Križe, Snakovška cesta 11, 4294 Križe
izobrazba: EKONOMSKI TEHNIK
delo: UPOKOJENEC
predlagatelj: KAJA ŽIBERT IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. JANEZ BEČAN, roj. 26.11.1955
naslov: Križe, Cesta Kokrškega odreda 29, 
4294 Križe
izobrazba: INŽENIR ŽELEZNIČARSTVA
delo: UPOKOJENEC
predlagatelj: KAJA ŽIBERT IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. PIKA ŽIBERT, roj. 31.07.1971
naslov: Križe, Hladnikova ulica 38, 4294 
Križe
izobrazba: EKONOMSKI TEHNIK
delo: PROKURIST
predlagatelj: KAJA ŽIBERT IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. MARIJA MOČNIK, roj. 11.09.1958
naslov: Križe, Hladnikova ulica 48, 4294 
Križe
izobrazba: MEDICINSKA SESTRA
delo: UPOKOJENKA
predlagatelj: KAJA ŽIBERT IN SKUPINA 
VOLIVCEV

6. ŽAN BROVČ, roj. 28.05.1987
naslov: Gozd, Gozd 15, 4294 Križe
izobrazba: DIPLOMIRANI INŽENIR 
STROJNIŠTVA
delo: PROIZVODNI INŽENIR
predlagatelj: KAJA ŽIBERT IN SKUPINA 
VOLIVCEV

7. DANIJEL ŽIBERT, roj. 11.10.1966
naslov: Križe, Hladnikova ulica 38, 4294 Križe
izobrazba: SPAJALEC IN OBLIKOVALEC 
KOVIN
delo: SAMOSTOJNI PODJETNIK
predlagatelj: KAJA ŽIBERT IN SKUPINA 
VOLIVCEV

KRAJEVNA SKUPNOST LEŠE

1. VESNA STARE, roj. 08.11.1971
naslov: Leše, Leše 45, 4290 Tržič
izobrazba: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
delo: PRODAJALKA NA TERENU
predlagatelj: JURE KOKALJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV »ZA DELOVANJE IN RAZVOJ 
PODEŽELJA V KS LEŠE«

2. DARKO KRČ, roj. 27.11.1963
naslov: Leše, Leše 56, 4290 Tržič
izobrazba: TRGOVSKI POSLOVODJA
delo: VODJA MALOPRODAJNIH ENOT
predlagatelj: JURE KOKALJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV »ZA DELOVANJE IN RAZVOJ 
PODEŽELJA V KS LEŠE«

3. UROŠ PERNUŠ, roj. 23.11.1992
naslov: Paloviče, Paloviče 6, 4290 Tržič
izobrazba: DIPLOMIRANI EKONOMIST
delo: REFERENT TELEKOMUNIKACIJSKE 
STORITVE
predlagatelj: JURE KOKALJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV »ZA DELOVANJE IN RAZVOJ 
PODEŽELJA V KS LEŠE«

4. MARIJA STARE, roj. 08.12.1968
naslov: Vadiče, Vadiče 1, 4290 Tržič
izobrazba: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
delo: ČEVLJARKA
predlagatelj: JURE KOKALJ IN SKUPINA 

VOLIVCEV »ZA DELOVANJE IN RAZVOJ 
PODEŽELJA V KS LEŠE«

5. MARJETA (METKA) KOKALJ, roj. 
21.07.1956
naslov: Leše, Leše 1C, 4290 Tržič
izobrazba: ING. KMETIJSTVA
delo: UPOKOJENKA
predlagatelj: JURE KOKALJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV »ZA DELOVANJE IN RAZVOJ 
PODEŽELJA V KS LEŠE«

KRAJEVNA SKUPNOST RAVNE

1. ANDREJ ŠKAPER, roj. 20.02.1966
naslov: Tržič, Ravne 17, 4290 Tržič
izobrazba: ORODJAR
delo: UPOKOJEN - INVALIDSKO
predlagatelj: MIHAEL ROŽIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. NANA PEHARC, roj. 15.07.1965
naslov: Tržič, Za jezom 11, 4290 Tržič
izobrazba: VZGOJITELJICA
delo: VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK
predlagatelj: MIHAEL ROŽIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. MAJDA ULČNIK, roj. 09.08.1947
naslov: Tržič, Koroška cesta 33A, 4290 Tržič
izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
delo: UPOKOJENKA
predlagatelj: MIHAEL ROŽIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIČ-MESTO
1. VIKTOR (VIKI) KIRN, roj. 18.01.1984
naslov: Tržič, Trg svobode 27, 4290 Tržič
izobrazba: OBDELOVALEC LESA
delo: PAKETNI DOSTAVLJALEC/POŠTA 
SLOVENIJE
predlagatelj: VIKTOR KIRN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. FRANC FRANCI CERKOVNIK, roj. 
15.04.1954
naslov: Čadovlje pri Tržiču, Čadovlje pri 
Tržiču 8, 4290 Tržič
izobrazba: ELEKTROTEHNIK
delo: ELEKTROTEHNIK
predlagatelj: JURE MARKIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. JANEZ ČERIN, roj. 02.10.1964
naslov: Tržič, Cankarjeva cesta 4, 4290 
Tržič
izobrazba: OSNOVNA ŠOLA
delo: UPOKOJENEC
predlagatelj: SAMO OVSENEK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

Št. zadeve: 041-1/2023-72

Datum: 16. 2. 2023

Teja Zajec Šolar, l.r.
predsednica Občinske volilne komisije 

Občine Tržič
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ŽUPAN JE OBISKAL STANOVALCE DOMA  
PETRA UZARJA
Župan Peter Miklič je v sklopu praznovanja 8. februarja, sloven-
skega kulturnega praznika, obiskal varovance Doma Petra Uzar-
ja v Tržiču. V nagovoru je poudaril, da bivanje v domu že dolgo 
nima več takšnega predznaka kot nekdaj. Varovanci niso v domu 
zato, ker jih domači ne bi želeli imeti doma, ampak zato, ker je 
v domu za njih zagotovo bolje poskrbljeno kot doma, saj imajo 
vedno na voljo pomoč usposobljenih oseb. S svojo poezijo je va-
rovance razveselila Damjana Kaučič, in sicer z avtorskimi pesmi-
mi Speče mesto, Gospa s kučmo in Metuljev šepet. Ob harmoniki, 
katere meh je raztegnila Andreja Starman, so varovanci zapeli, 
zaploskali, nekateri pa celo zaplesali. Zagotovo je bilo za vse v 
Domu Petra Uzarja to prijetno dopoldne, ki si ga bodo zapomnili. 

Direktor Doma Petra Uzarja si je po končanem kulturnem pro-
gramu vzel čas in županu ter podžupanji razkazal nove prostore, 
ki bodo služili premostitvi (po odpustu iz bolnišnice, poleti), kjer 
bodo varovanci nameščeni največ 3 mesece. Ta del bo sprejel do 
11 varovancev. Razkazal je tudi nov prečni trakt, ki ima sodobno 
prezračevanje, prostori v tem traktu pa bodo služili kot izolacij-
ski prostori v primeru epidemije. Vsi novi prostori so sodobni, 
svetli in zgrajeni po modernih standardih. Predvidoma bodo ura-
dno odprti letos v mesecu aprilu.

SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V 
OBČINI TRŽIČ ZA LETO 2023
Občina Tržič bo v letu 2023 za sofinanciranje letnih programov 
športa iz proračuna namenila 237.500,00 EUR, ki se bodo skla-
dno z Odlokom o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Tržič (Ur.l.RS št. 64/18) razdelili med 
19 športnih društev in organizacij, ki so uspešno kandidirali na 
javnem razpisu, objavljenem na spletni strani Občine dne 30. 11. 
2022. Podpis ustreznih pogodb na podlagi že izdanih odločb je bil 
v sredo, 15. 2. 2023.

JAVNI RAZPIS »POKROVITELJSTVA ŽUPANA«
Odprt je javni razpis za sofinanciranje aktivnosti, ki niso bile 
predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Tržič za 
leto 2023 – Pokroviteljstva župana. Razpis je odprt do 1. oktobra 
2023 oziroma do porabe sredstev, nanj pa se lahko prijavijo kra-
jevne skupnosti, klubi in združenja, ki imajo sedež v občini Tr-
žič, fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Tržič oziroma 
društva, klubi in združenja s sedežem izven občine Tržič, vendar 

ZBRALA: MATEJA NOSAN, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

se aktivnost izvaja na območju občine Tržič oz. vključuje veči-
no udeležencev iz občine Tržič oz. je regijskega pomena. Okvirna 
višina razpisanih sredstev znaša 14.000,00 EUR, najvišji znesek 
sofinanciranja posamezne aktivnosti s strani Občine Tržič pa je 
2.000 EUR. Več o razpisu najdete na spletni strani Občine Tržič: 
https://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/javni-raz-
pis-pokroviteljstva-zupana-2.html. 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NA PODROČJU DE-
LOVANJA VETERANSKIH, ČASTNIŠKIH, OBRAMBNIH 
ALI DRUGIH DOMOLJUBNIH DRUŠTEV, ORGANIZACIJ 
ALI ZDRUŽENJ V LETU 2023
Na spletni strani občine Tržič je objavljen Javni razpis za sofinan-
ciranje na področju delovanja veteranskih, častniških, obrambnih 
ali drugih domoljubnih društev, organizacij ali združenj v letu 2023. 
Nanj se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo programe veteran-
skih, častniških, obrambnih in drugih domoljubnih društev in zdru-
ženj ter izpolnjujejo pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji. 

PROJEKT DRR2 SE NADALJUJE
Nadaljujejo se gradbena dela operacije Odvajanje in čiščenje od-
padne vode v porečju zgornje Save – občina Tržič (DRR2). Konec 
februarja so gradbeniki po zimskem premoru nadaljevali z odse-
kom 20, to je pot na Bistriško planino, začeli pa so tudi z odseko-
ma 1 in 2 (Bistrica – povezava Kalinček in Sukova vila). Zaradi teh 
del je do nadaljnjega zaprta pešpot preko stopnic pri vrtcu Palček, 
saj so jih v prvi fazi porušili.

Predmet razpisa je sofinanciranje spomeniško-varstvenih pro-
jektov na področju ohranjanja nepremičnih spomenikov in njiho-
vih delov. Skupna višina razpoložljivih sredstev je 4.400.000,00 
EUR. Med upravičene stroške sodijo vzdrževalna dela (dela v 
objektu, na ovoju objekta in zasteklitve, na konstrukcijskih ele-
mentih objekta, na gradbeno inženirskih objektih in drugih 
gradbenih posegih, dela v zvezi z zunanjo ureditvijo ob objektu, 
dela za ohranjanje arheološkega spomenika in gradbeni nadzor 

in rekonstrukcija ter konservatorsko-restavratorski posegi po 
Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih 
spomenikih in stavbni dediščini.

Razpis je odprt od 10. 2. 2023 do 13. 3. 2023. Več o razpisu na sple-
tni strani gov.si v zavihku zbirke/javne objave (https://www.gov.
si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-pro-
jektov-na-podrocju-nepremicne-kulturne-dediscine-in/).

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične 
kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije 
najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v 
letih 2023 in 2024
MATEJA NOSAN
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(O)krasimo skupaj 
GAŠPER GOLMAJER, SLUŽBA TURIZEM TRŽIČ, FOTO: GAŠPER GOLMAJER

Drage občanke in dragi občani občine Tržič. Prosimo vas in obe-
nem pozivamo, da se v letu 2023 ponovno pridružite Občini Tr-
žič pri nadgrajevanju izgleda našega kraja, še posebej pa starega 
mestnega jedra Tržiča. Že drugo leto po vrsti smo se odločili, da 
damo priložnost prebivalcem osrčja starega mestnega jedra. Le-
tos bomo območje okrasitve s Trga svobode razširili še na Par-
tizansko ulico in Koroško cesto. Vse, ki stanujete na omenjenih 
lokacijah in vaše okenske police gledajo na ulico, prosimo, da se 
z obrazcem, ki ga najdete na spletni strani Občine Tržič (pod ru-
briko aktualno), prijavite za brezplačen prevzem okenskih korit z 
že zasajenimi cvetlicami. Le-te boste lahko prevzeli v soboto, 13. 
maja 2023, v sklopu Majskega tržnega dne, ki bo kot vedno pote-
kal na tržnici. Vse potrebne dodatne informacije najdete v ome-
njenem obrazcu, ki ga izpolnjenega pošljite preko elektronske 
pošte na informacije@trzic.si, ali pa ga prinesite osebno v TPIC 
Tržič (Trg svobode 18), najkasneje do ponedeljka, 20. marca, do 
17. ure. Poleg tega je Občina Tržič zopet združila moči z vsemi 
tremi osnovnimi šolami, ki delujejo na našem območju. Tako smo 
se dogovorili, da bo vsaka izmed njih v določenem letnem času 
zadolžena za krasitev praznih izložb in treh mostov mestnega 
jedra; tako bo spomladi krasila OŠ Bistrica, poleti OŠ Križe, je-
seni pa OŠ Tržič. Kraj smo ljudje, ki smo z našo okolico ogledalo 
družbe, zato poskrbimo, da bo odsev v njem lep. Zahvaljujemo se 
vsem, ki že sodelujete pri projektu, in vsem, ki še boste. 

spremljamo, poročamo

20. Vomnsk poh 2023
FOTO: DUŠAN PODREKAR
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Zimski planinski tabor mladih tržiških planincev –  
Dom pod Storžičem
MARJA BOHINJEC, FOTO: NINA VOGELNIK

Skupina 55 mladih planincev iz planinskih krožkov OŠ Bistrica, 
PŠ Kovor, OŠ Tržič, POŠ Podljubelj in Lom se je v soboto, 21. ja-
nuarja 2023, v jutranjih urah odpravila po zasneženi pokrajini iz 
Grahovš proti Domu pod Storžičem. Končno smo doživeli pravi 
zimski pohod, ko se ti sneg vdere tudi do nad koleni. V lepo obno-
vljenem Domu pod Storžičem smo imeli toplo zavetje, kjer smo 
se ogreli tudi po igrah in sankanju na bližnji jasi. Ob toliko snega 
pa res nihče ne more biti pri miru, vsi so se sankali, kepali, ko-
pali rove, gradili »bunkerje«… - ena sama zabava. Te aktivnosti 
človeka zlakotijo, na srečo so v kuhinji res zelo dobri kuharji in 
kuharice – za prste obliznit hrano znajo pripraviti. Posebno do-
živetje je tudi spanje na skupnih ležiščih in potem skupno pre-
bujanje v nedeljsko jutro. Tudi nedelja je bila nekaj posebnega, 
poleg odlične hrane in iger na našem snežnem igrišču še spust s 
sankami v dolino. 

Super je bilo, ker so planinci, sploh mladi, krasna družba, in ker 
so taki tudi mentorice in mentorji iz šol ter vodnica in vodniki iz 

Planinskega društva Tržič, ki so skupaj z Mladinskim odsekom 
Planinskega društva Tržič poskrbeli za tehnično organizacijo 
in našo varnost. Vsa pohvala in zahvala pa tudi ekipi Doma pod 
Storžičem, ki je ob hiši, polni obiskovalcev, zares lepo skrbela za 
nas. Pridemo še!

Prostovoljstvo v Domu Petra Uzarja
MANCA BERNIK, DIPL.DEL.TER. – KOORDINATORICA PROSTOVOLJSTVA V DOMU PETRA UZARJA, FOTO: ARHIV DOMA PETRA UZARJA

V Domu že vrsto let potekajo aktivnosti, ki jih vodijo prostovoljci, 
tako individualno družabništvo kot skupinske aktivnosti. Prosto-
voljci s svojo energijo in vloženim trudom ogromno prispevajo k 
izboljšanju kvalitete življenja naših stanovalcev. Stanovalci pod 
taktirko prostovoljcev obiskujejo molitveno skupino Luč, pevsko 
skupino Slavčki, skupino za samopomoč Zimzelen, pa skupine 
Obudimo spomin, Tombola, Branje in kramljanje, Ustvarjalne 
delavnice, Tačke pomagačke. Individualno družabništvo se izvaja 
pri stanovalcih, ki imajo okrnjeno socialno mrežo, so osamljeni 
in potrebujejo malo družbe. Prostovoljci druženje izkoristijo bo-
disi za pogovor v sobi, klepet v kavarni, sprehod po okolici Doma, 
igro šaha, branje zanimivih odlomkov iz knjig. Z individualnim 
pristopom, pri katerem prisluhnemo željam stanovalca in pro-
stovoljca, vedno najdemo skupno rešitev.

V letu 2022 je bilo v delovanje Doma Petra Uzarja vključenih 18 
prostovoljcev, ki so skupaj opravili 725 ur prostovoljnega dela, za 
kar smo jim zelo hvaležni.

Vedno smo veseli novih prostovoljcev, ki bi lahko s svojimi znanji 
in izkušnjami vodili kakšno aktivnost, skupino za samopomoč, 
družabništvo ali pa na kakšen drug način prispevali k kakovosti 
življenja stanovalcev doma. Dobrodošli.

Lomski GVV1 z novo obutvijo
EVA MEGLIČ, FOTO: ARHIV PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA LOM POD STORŽIČEM 

V mesecu januarju je PGD Lom pod Storžičem svoje gasilsko vo-
zilo GVV1 opremilo z novimi pnevmatikami Goodyear UltraGrip 
Cargo. Nove pnevmatike smo kot donacijo dobili od podjetja Go-
odyear Slovenija (zastopnik Marko Perne), brezplačno pa jih je 
zamenjalo Vulkanizerstvo Darko Benedičič s.p. iz Žiganje vasi. 
Obema se iskreno zahvaljujemo. Z novimi pnevmatikami bomo 
predvsem v zahtevnejših pogojih naše delo lahko opravljali bolj 
zanesljivo. 

NA POMOČ!

spremljamo, poročamo
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spremljamo, poročamo

76. zbor članov Čebelarskega društva Tržič
MAG. SAMO COTELJ, FOTO: ARHIV ČEBELARSKEGA DRUŠTVA TRŽIČ

V soboto, 28. januarja 2023, smo čebelarji praznovali 76. zbor 
članov društva. V uvodu je navzoče člane društva in goste poz-
dravil predsednik ČD Tržič Vinko Perne in predstavil delo in 
uspehe društva v preteklem letu. Eden večjih uspehov je tudi to, 
da je društvo prejelo Plaketo Občine Tržič, za kar se je zahvalil 
celotni ekipi, ki je društvo vodila v preteklem mandatu. Posebej 
je čestital vsem prejemnikom priznanj in nagrad za med, ki so jih 
prejeli tržiški čebelarji na regijskem ocenjevanju v Lescah. Še po-
sebej je izpostavil Petra Grudna, ki je s svojim cvetličnim medom 
zmagal tako na regijskem kot državnem tekmovanju. Na koncu 
se je predsednik Vinko Perne vsem zahvalil za dolgoletno sode-
lovanje pri vodenju društva in povedal, da je letošnji zbor članov 
volilni in da bo izvoljeno novo vodstvo društva. Poročilu pred-
sednika so sledila poročila tajnika, blagajničarke in predsednika 
nadzornega odbora. Po obravnavi so bila vsa poročila z glasova-
njem soglasno potrjena. 

V nadaljevanju so dobili besedo gostje. Župan občine Peter Miklič 
je čebelarje naslovil z varuhi čebel in jim zaželel dobro sodelova-
nje in delo društva tudi v prihodnje. Čebelarje je povabil k posadi-
tvi okolice gradu Radetzky z medovitimi rastlinami in podal idejo 
recikliranja kozarcev za med. Mag. Mira Jenko Rogelj je pozdra-
vila zbor članov in pohvalila dobro sodelovanje s čebelarskim 
društvom. Poudarila je, da si na Nacionalnem veterinarskem 
inštitutu nenehno prizadevajo za izboljšanje ukrepov zoper va-
rojo. Odkrili so novo metodo za identifikacijo povzročitelja hude 
gnilobe. Terenski svetovalec Čebelarske zveze Slovenije Tomaž 
Pintar je poudaril pomen dobrega sodelovanja z društvom in če-
belarji društva na terenu in zaželel čebelarjem uspešno delo še 
naprej. V imenu Čebelarske zveze Slovenije in Čebelarske zveze 
Gorenjske je navzoče pozdravil predsednik Čebelarske zveze Go-
renjske Anže Perčič, ki je poudaril pomembnost projektov, ki jih 
društvo izvaja v povezavi oziroma sodelovanju s Čebelarsko zve-
zo Gorenjske in Čebelarsko zvezo Slovenije. Poslanec državnega 
zbora mag. Borut Sajovic, ki sam čebelari že 47 let, je bil vesel 
dobre udeležbe na občnem zboru. Bil je prisoten tudi na podelitvi 
priznanja čebelarju Petru Grudnu za najboljši slovenski cvetlični 
med.. Predvideva, da se bo glede na število panjev izvedla pomoč 
čebelarjem tudi v letošnjem letu. Udeležil se je sestanka poklicnih 
čebelarjev, ki so predstavili svojo plat zgodbe o medenju, češ da 

je Slovenija pregosto naseljena s čebeljimi družinami in da se to 
pozna pri letnih donosih.

Sledile so volitve predsednika, tajnika, blagajnika, upravnega 
odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča za mandat 
štirih let. Za predsednika je bil izvoljen Samo Cotelj, za tajnico 
je bila izvoljena Ida Meglič Žnidaršič, za blagajničarko pa Marija 
Perne. Za člane upravnega odbora so bili izvoljeni Anton Meglič, 
Anton Bešter, Vincenc Perne, Krsnik Franc, Gregor Pungaršek, 
Miha Rakovec, Jerneja Rozman in Bogomir Snedic.

Za člane nadzornega odbora so bili izvoljeni Nace Valjavec, Anže 
Perčič in Ivanka Meglič, za člane častnega razsodišča pa Janez 
Meglič, Jože Ribnikar in Robert Tumpič.

Kot vsako leto so bile tudi letos podeljene nagrade in priznanja 
članom društva za doprinos in delo v Čebelarskem društvu Tr-
žič. Letošnji prejemniki značk zvestobe ČZS za 10 let čebelarjenja 
so: Tanja Perčič Poklukar, Marija Perne in Anže Perčič. Značko 
zvestobe za 40 let čebelarjenja je prejel Janez Meglič. Društvo je 
Čebelarski zvezi Gorenjske podalo predlog za podelitev odlikova-
nje Antona Janše II. stopnje za Ivana Potrebuješa. Čebelarski zve-
zi Sloveniji za odlikovanje Antona Janše I. stopnje pa je društvo 
podalo predlog za Vinka Perneta.

Na koncu se je predsednik Čebelarskega društva Tržič vsem pri-
sotnim članom in vsem vabljenim zahvalil za sodelovanje in dop-
rinos k delu društva ter vse prisotne povabil k druženju.

Seminar za violončelo in komorno glasbo
EVA DUKARIČ, GLASBENA ŠOLA TRŽIČ, FOTO: ARHIV GŠ TRŽIČ

Glasbeno šolo Tržič odlikuje edinstveno kulturno in vzgojno-
-izobraževalno poslanstvo. Za ohranjanje visoke ravni znanja in 
nenehni razvoj se učenci ter učitelji redno udeležujejo izobraže-
vanj in seminarjev. S tem namenom smo na glasbeni šoli orga-
nizirali seminar za violončelo in komorno glasbo. K sodelovanju 
smo povabili izjemno solistko, komorno glasbenico in solo vio-
lončelistko Simfoničnega orkestra RTV Slovenije Marušo Turjak 
Bogataj. Diplomirala je na Akademiji za glasbo v Ljubljani in na 
Visoki šoli za glasbo in umetnost v Münchnu, kjer je tudi z odliko 
zaključila magistrski študij komorne glasbe.

Seminar se je začel z individualnimi urami violončela in nadalje-
val s komornimi skupinami. Predavateljica je z nespornim teh-
ničnim in muzikalnim znanjem na učencem razumljiv, prijeten 
način predajala znanje. Nadarjene mlade glasbenice so z izjemno 
zbranostjo uspešno nadgradile svoje igranje. Vse udeleženke se-
minarja se pripravljajo na državno ter različna mednarodna tek-
movanja. Za izjemnimi in delavnimi talenti stojijo predani uči-
telji, ki ob podpori glasbene šole vsako leto znova navdušujejo. 
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LUKA IN MATEJ, VonDerGech: Tržiške fore #1
MAJA TEKAVEC, FOTO: VONDERGECH

Veseli nas, da bo vsaka nova številka občinskega glasila Tržičan 
vsebovala Tržiški strip, ki ga bosta pripravljala brata Luka in Ma-
tej, katerih skupno ime za digitalno risanje je VonDerGech. V pri-
hodnosti želita sodelovati s čim več ekstremnimi športniki, pri 
pripravi ekstremnih športnih dogodkov ter pri razvoju turizma 
in promociji ekstremnih športov v Sloveniji. Kot zase pravita, že 
sodelujeta z nekaj našimi slovenskimi aduti in se tako korak za 

korakom bližata skupnemu cilju. Luka Geč je sicer oblikovalec za 
luksuzne jahte po svetu, Matej Geč pa razvijalec logistike turizma 
na področju Mtb in Downhill kolesarjenja. 

Za konec o sebi pravita takole: »Zelo sva vesela, da sva lahko del 
revije Tržičan, saj sva po srcu vedno doma v Tržiču!«
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Klavdija Bogataj
JELENA DOLENC, FOTO: OSEBNI ARHIV KLAVDIJE BOGATAJ

Klavdija se poleg slikanja rada potaplja, odpravi v hribe ali se 
posveti ribolovu. Z umetniškim ustvarjanjem se je srečala že v 
svojih rosnih letih. Likovno pot ji je pomagal krojiti znan Tržičan 
Vinko Hlebš. 

1. Kdaj si se prvič srečala z risanjem? Kakšni motivi so te 
sprva zanimali?
Zelo rada sem risala, slikala že od otroštva. Ker sem ljubiteljica 
živali, sem najraje slikala motive iz živalskega sveta. Vedno sem 
kolebala med tem, ali naj nadaljujem šolanje v naravoslovno ali 
umetnostno smer. Nisem si upala niti na sprejemne izpite, saj 
sem mislila, da ne znam dovolj dobro slikati. Rekli so mi, naj na-
redim gimnazijo, nato regularno fakulteto, da slikam še vseeno 
lahko zraven službe. Tako da sem po izobrazbi univ. dipl. inž. zo-
otehnike. Nekaj čase sem bila zaposlena na Biotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani, v genetskem laboratoriju na področju po-
strvi. Potem je nastopila kriza in z njo prepoved zaposlovanja v 
javnem sektorju, tako da je bil projekt, v okviru katerega sem bila 
zaposlena, zaključen. Zatem sem se zaposlila v trgovini z žival-
mi, kasneje sem prodajala na terenu. Ta služba me je navdajala z 
obupom. Zopet sem se bolj intenzivno posvetila slikanju. To mi je 
predstavljalo sprostitev in veselje. Objavljala sem dela na Face-
booku, ljudje so se začeli zanimati zanje in kasneje tudi naročati. 

2. Si se na področju risbe in slikarstva kje izobraževala ali si 
popoln samouk?
Rekla sem si, da je skrajni čas, da se začnem resno ukvarjati s 
slikanjem. Vpisala sem se na tečaj slikanja pri Vinku Hlebšu, na 
Ljudski univerzi Tržič, obiskovala sem ga štiri leta. Hlebš me je 
ogromno naučil, hkrati pa pustil veliko svobode pri ustvarjanju. 
Neizmerno sem mu hvaležna za vse znanje in spodbudo. Bil je 
krasen učitelj, hkrati pa tudi vesel človek s pozitivno energijo, ki 
jo je širil med tečajnike. Lepo smo se imeli. Tudi izven tečaja mi 
je vedno pomagal z nasveti in se, če se je le dalo, udeležil naših 
razstav. 

3. V katerih tehnikah najraje ustvarjaš? Kakšni motivi še 
posebej pritegnejo tvojo pozornost?
Najraje slikam z akrilnimi barvami. Ne samo na platno, ampak 
tudi na papir, kamen in les. Slikam erotične slike, portrete ljudi 
in živali ali na splošno motive po želji stranke. Ustvarjam tudi s 
suhimi pasteli, oljnimi barvami ali akvareli.

Z erotičnimi slikami želim prikazati pozitivno energijo in občutke 
skozi barve. Ujeti ta trenutek, ki se zlije v brezčasnost. Ko sliko s 
tako vsebino obesimo v prostor, ga napolnimo z erotičnim vzduš-
jem, svoja življenja pa z ljubeznijo, strastjo in užitki. Obožujem 

močne barve, predvsem rde-
čo, ki je postala moj zaščitni 
znak.

Kot pravijo stranke, pri sli-
kanju portretov hišnih ljub-
ljenčkov znam ujeti karakter 
živali. 

Izdelujem tudi unikaten po-
slikan nakit iz lesa in kamna. 
Pirografija mi je zelo ljuba, to 
je vžiganje v les, ki ga kom-
biniram z barvami. Opremila 
sem knjigo poezij Štirje letni 
časi (Mark Mandy), ustva-
rila ilustracije za izobraže-
valno slikanico Spoznajmo 

konja (Kk Postojna) in ilustracije za nalepke na medu in zelišč-
nem olju ... Najljubše mi je slikati na kamne, ki jih »spremenim« 
v 3D živali, ki največkrat krasijo kakšno gredico ali vrt. Nastanejo 
sove, ježi, pikapolonice, zajčki, kače, žabe ... Velikokrat na kamne 
naslikam motive svečk. Da tak kamen popestrim, plamen sveče 
obdam z gorami, rožami, metulji, golobi in posvetili. Nastanejo 
žalni kamni, ki pogosto krasijo grobove. Veliko naročil prejmem 
za izdelavo spominskega kamna preminulih hišnih ljubljenčkov. 
Z motivom tačke, silhuete ali portreta živali.

4. Je tvoje delo zgolj ljubiteljsko ali si se morda podala tudi 
v poslovne vode?
Od leta 2013 se ukvarjam z risanjem tudi profesionalno. Najprej 
sem poslovala preko dopolnilne dejavnosti, sedaj pa že več let kot 
samostojna podjetnica. Svoja dela redno objavljam na FB strani: 
Klavdija Bogataj Art - slike po naročilu in na Instagramu: Klav-
dija Bogataj Art ter na spletni strani: https://www.klavdijaboga-
taj-art.si.

5. Kolikokrat si imela priložnost razstaviti svoja dela? Ka-
tera razstava se ti je najbolj vtisnila v spomin? 
Z društvom KUD Načeta paleta smo imeli veliko razstav v Tržiču, 
Kranju in Ljubljani. Sodelovali smo na večjih sejmih. Svoje izdel-
ke pa sem razstavila še na Celjskem sejmu v okviru projekta Pod-
jetnost je ženskega spola. V spomin se mi je najbolj vtisnila raz-
stava Cenzurirano, ki smo jo ustvarili s člani KUD Načeta paleta. 
Na tej razstavi smo svoja dela razstavili brez cenzure. 

6. Sodeluješ z društvom KUD Načeta paleta. Kaj ti predsta-
vlja vključenost v društvo? 
Leta 2014 smo se zbrali tržiški ljubitelji umetnosti, šolani in ama-
terski. Ustanovili smo kulturno društvo Načeta paleta. Po Ma-
tevžu Urbančniku sem bila pet let predsednica, sedaj me je nasle-
dila Jelena Dolenc. Združitev v okvir društva nam je dala poguma, 
da smo svoja dela pokazali javnosti. V društvu si pomagamo, se 
spodbujamo in učimo. Vsak član prida znanje s svojega področja. 
Slikanje, izdelava lesenih izdelkov, kiparstvo, fotografija, pisa-
nje pesmi... Vsako leto naredimo dva skupna projekta. Ponavadi 
ju predstavimo na skupinski razstavi. Sodelujemo tudi na tržiških 
dogodkih kot so Minfos, Šuštarska nedelja, pust in gregorjevo. 
Večkrat smo organizirali in vodili tematske otroške delavnice, 
svoje stojnice smo postavili ob marsikaterem prazniku. 

7. Kakšna je tvoja vizija za naprej?
Zelo sem vesela, da se s slikanjem in ustvarjanjem lahko ukvar-
jam profesionalno. Tako sem združila hobi in poklic. Zadovoljna 
sem, ko s svojimi deli osrečim stranke. Rada slikam po naročilu, 
si pa želim, da bi imela več časa za ustvarjanje slik po lastnem 
navdihu. Idej mi ne zmanjka. 
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Za vsakega nekaj v knjižnici
BIBLIOTEKARJI IZ KNJIŽNICE TRŽIČ, FOTO: ARHIV KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA

V torek, 24. januarja 2023, smo v knjižnici predstavili knjigo 
Jureta Godlerja Doktor Nobody, ki je zadnji del trilogije Spencer. 
Ta prinaša nove, napete in pretresljive pustolovščine, ki v živ-
ljenje nekdanjega agenta MI6 prinaša neporavnane račune in 
peklenski načrt. V zanimivem in deloma hudomušnem pogovoru 
z Gregorjem Zalokarjem sta se dotaknila tudi njegovih prejšnjih 
knjig, prve Casino Banale in druge Vohun, ki me je okužil iz že 
omenjene trilogije ter knjige z naslovom Predsednikova norost. 
Nadalje smo lahko pokukali tudi v zakulisje njegovega televizij-
skega dela in spoznali njegovo ljubezen do Mozarta, igranja golfa 
in vseh lepih stvari, ki ga navdušujejo.

8. februarja 2023 smo poklon kulturi in velikemu poetu ter vi-
zionarju dr. Francetu Prešernu izkazali z njegovo uglasbeno 
Zdravljico v izvedbi violinistke in nekaj recitacijami njegovih del. 
Sledilo je predavanje vrhunskega in mednarodno priznanega fo-
tografa, fotoreporterja, biologa, potapljača, jamarja, predavate-
lja in mentorja Arneja Hodaliča z naslovom Izginjajoče kulture. 
Arne Hodalič je skupaj s Katjo Bidovec v oddaljenih kotičkih sveta 
fotografiral staroselska ljudstva, ki so se po mnenju antropolo-

gov zaradi različnih vzrokov znašla na robu izumrtja. Nekatera 
od njih bodo po predvidevanjih v nekaj letih ali desetletjih posta-
la le še oddaljen spomin. Avtorja sta zato prepričana, da bo njuno 
fotografsko gradivo z leti pridobilo zgodovinsko in antropološko 
vrednost. Fotografije so nastale na težko dostopnih krajih, v tež-
kih razmerah Etiopije, Indije, Namibije in Zahodne Sahare. Do-
godek je bil več kot odlično obiskan, saj je dvorana na Balosu 4 
pokala po šivih. 

Kamnita skulptura Fragment
JELENA DOLENC, FOTO: JOŠT BELHAR

Ljubljančan Jiři Bezlaj je svojo stvaritev poimenoval Fragment. 
Na Akademiji za likovno umetnost, kjer je študiral kiparstvo pri 
Zdenku Kalinu, je diplomiral leta 1974. Od leta 1978 do upokoji-
tve v letu 2010 je bil na Gimnaziji Bežigrad zaposlen kot profe-
sor umetnostne vzgoje. V začetnem obdobju svojega ustvarjanja 
se je rad poigraval z organskimi in totemskimi oblikami v glini, 
lesu in bakru. V sedemdesetih in na začetku osemdesetih let je 
bil med umetniki, ki so oblikovali smer mladega slovenskega 
kiparstva. Leta 1978 se je Bezlaj usmeril v oblikovanje kamna. 
Posvetil se je predvsem organskim formam z vse bolj vidnim 
erotičnim pridihom. Njegove stvaritve so polne protislovij ter 
odnosov med materialnim in duhovnim. Motiviko za svoje stva-
ritve pretežno poišče v mitologiji, ki ji pridaja magične sestavi-
ne umetnosti. Zanima ga arhaična forma v povezavi s sodobno 
umetnostjo. Avtorjevo umetniško delo Fragment je bilo izdelano 

na Formi vivi v Tržiču leta 2001. Skulptura je postavljena na vrtu 
pred Tržiškim muzejem. Gre za del podplata od prstov do polo-
vice narta, ki ga je Bezlaj izdelal s kirurško natančnostjo. Kip je 
velik 145 x 80 x 50 cm. 

Vir: Forma viva v Tržiču, 2001; https://www.slovenska-biografija.
si/oseba/sbi1018330/

Ura pravljic s Folklorno skupino Karavanke
VESNA ROGL, FOTO: ARHIV KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA

V torek, 14. februarja 2023, smo knjižničarji v sodelovanju s 
Folklorno skupino Karavanke pripravili prav posebno uro pra-
vljic. Rdečo nit je predstavljala »Etno skrinca«, družabna igra 
Folklorne skupine Karavanke, ki igralce na zabaven način izobra-
žuje o slovenskem ljudskem izročilu. Pija Japelj, vodja Mladinske 
folklorne skupine ter pevk in pevcev ljudskih pesmi, je obiskovalce 
vodila skozi posamezne tematske sklope igre, tako da je na platno 
projicirala po eno igralno karto iz vsakega sklopa, ki so si jo otroci 
in starši najprej dobro ogledali, nato pa odgovarjali na vprašanja 
na hrbtni strani kartice, ki so se nanašala na sličice na prednji 
strani. Ob posameznih sklopih so se s petjem, plesom, glasbo, 
otroškimi igrami in narodno nošo predstavili člani starejše otro-
ške skupine. Najprej so ob sklopu Slovenske ljudske pesmi zapeli 
pesem Navsezgodaj zjutraj. V okviru sklopa Ljudske igre in igrače 
so demonstrirali igre en kovač konja kuje, miška kašo kuhala in 
pika pika pikica, nato pa so teh iger naučili še obiskovalce. Pri 
sklopu Glasbila in zvočila je Lenart Tišler na harmoniko zaigral 

venček narodnih, ob njegovi spremljavi pa so plesalci nato zaple-
sali še krajcpolko in tako predstavili tudi sklop Slovenskih ljud-
skih plesov. Za konec so folklorniki skupaj z obiskovalci zapeli in 
zaplesali Belo belo lilijo. Knjižničarka je za piko na i iz zakladnice 
slovenskih ljudskih pravljic izbrala pravljico Starka in razbojni-
ki. Ura pravljic je 
bila poučna tako 
za otroke kot 
tudi za starše, ki 
so v prijetnem 
in razigranem 
vzdušju pridobili 
oz. obnovili svoje 
znanje o sloven-
skem ljudskem 
izročilu.
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Ptički iz kvašenega testa
(PRIREJENO PO RECEPTU IZ KNJIGE STARE TRŽIŠKE JEDI, NOVI OKUSI, STRAN 27)

ZBRALA: VESNA TIŠLER SUŠNIK, FOTO: VESNA TIŠLER SUŠNIK

SESTAVINE: 
(če želimo več ptičkov, sestavine podvojimo)

1 kg gladke bele moke
½ l mleka
1 kocka kvasa
1 dl olja
2 jajci
3 žlice sladkorja
1 žlička soli
1 žlička kurkume 
(po želji, če želimo bolj rumene ptičke)
žlica zrn suhega popra ali suhih borovnic
1 jajce (za premaz)

Priprava:

Iz naštetih sestavin (z izjemo jajca za premaz) zamesimo kruš-
no testo in ga pustimo vzhajati. Nato ga pregnetemo in začnemo 

oblikovati ptičke. Iz testa pripravimo svaljke, dolge približno 15 
cm. Vsakega posebej zavežemo (v osnovno zanko), krajši konec 
oblikujemo v kljunček, daljšega pa sploščimo in zarežemo, da do-
bimo rep. Naredimo še oči, nato ptičke polagamo na pekač, oblo-
žen s peki papirjem ter jih pustimo vzhajati. Pomažemo jih s ste-
penim jajcem in spečemo v pečici pri 200°C, da so zlato rumeni.

Pa dober tek!

Speče mesto
DAMJANA KAUČIČ

Priplavajo spomini na brezskrben čas

v malem mestu mojega otroštva

spomini na Tržič

V njem je vse cvetelo

Trgovine 

Kavarne

Slaščičarne 

Tovarne

Ob dveh popoldne

ko je zatulila sirena

so se od vsepovsod vsule množice ljudi

mestece je kipelo od življenja

Najlepši so bili večeri

polni druženja 

zabave

smeha in plesa 

Že dolgo časa je slika čisto drugačna

propadle tovarne

zaprte trgovine 

kavarne

Čas je

čas za spremembe

kot Trnuljčica

se bo Tržič prebudil iz zakletega spanja

izpod odeje

že vrejo dobre ideje

Tržič zmore več

Misli meseca marca
VESNA TIŠLER SUŠNIK

JE RES?

Je res v detelj'ci še sreča,

al' le ˝golj'fiva kača˝?

So res še fantje, pravi fantje

in dekleta, zala dekleta?

Mar res ˝se vse v strup prebrača,

kar srce si sladkega obeta?˝

Dobroto se zatre, zlu vrata se odpre,

kar prav in res je, se vedeti ne sme!

Nas trejo notranji viharji, lažnjiva laž potre,

čas razbija črno-bele tipke, melodijo vso zamre,

vzame ti besedo, jo vrže v vodnjak.

Vzvišen, poln sam sebe, spak, ah, pa tak junak,

brez sramu, prestreže mojo biti, prešerni korak;

čeprav po svobodi hrepenimo, je ni deležen vsak!

Zato misel, da zmoremo več, ni odveč, ni prazen up!

Glej, Slovenec, bodi poln nad in obljub,

saj prihaja zvedava pomlad, vsemu navkljub!
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Tatsiana Jekovec: »Hvaležna sem za vse, za kar sem tvegala in kar 
imam.«
TANJA AHAČIČ, FOTO: ARHIV TATSIANE JEKOVEC

Tatsiana Jekovec se je rodila v Belorusiji. Glavno mesto Beloru-
sije je Minsk (okoli 2.000.000 prebivalcev) in je oddaljeno 1.568 
km od Tržiča. Tatsiana je mladost preživela v Belorusiji, kjer je 
diplomirala iz angleškega jezika in predšolske pedagogike in psi-
hologije. Danes živi z možem in tremi sinovi v Kovorju.

Kdaj sta z Davidom Jekovcem skupaj zaživela, se poročila? 
Zakaj Slovenija? 
V Slovenijo sem prišla leta 2012, zaradi ljubezni, seveda. Prej sva 
se le obiskovala. Odločila sva se poročiti v Sloveniji in ostati tukaj, 
ker je takrat moj bodoči mož, ki je Slovenec, dobil zelo obetavno 
delovno ponudbo tukaj v Sloveniji in eden od naju se je enostavno 
moral odločiti za selitev. Kljub temu, da sem imela dobro službo, 
me je David prepričal, da tvegam, zato sem jo pustila in prišla 
sem, tako da sva takoj začela živeti v Sloveniji.

Ko ste prvič pripotovali v Slovenijo, v Tržič, kaj vas je pre-
senetilo, navdušilo?
Absolutno narava. Na majhni površini je vse, kar si želite od na-
rave. 

Na deželi nisem nikoli opazila želje po razkošju. Arhitektura in 
dizajn bivalnih prostorov sta zelo minimalistična in zadržana, v 
skromnih barvah. Ljudje se oblačijo udobno in športno. Ženske ne 
pretiravajo z ličili, nakitom. Pri nas je to vse malo drugače.

Prav tako mi je všeč športna naravnanost ljudi. Tukaj bolj pogosto 
kot v Belorusiji srečujem ljudi vseh starosti na skirojih, kolesih, 
tekače. Ali s pohodnimi palicami, ki te prehitijo na vzponu ... Lju-
bezen do vseh vrst športov je prisotna tudi pri nas, vendar ne v 
takšnem obsegu. 

Spomnim se, da me je na začetku kar šokiral stisk roke v vsakda-
njem življenju ali pri poslovnem srečanju. Slovenci aktivno upo-
rabljate rokovanje z obveznim pogledom v oči, kar v Belorusiji 
lahko srečate samo med moškimi.

V Sloveniji so nepremičnine zelo drage, če govorimo o stanova-
njih. V Belorusiji imamo več zemlje, posledično več stanovanj, ki 
so cenovno bolj dostopna za delovne ljudi. 

 Nekateri pravijo, da tujci v Sloveniji težko dobijo službo. Verje-
tno sem imela kanček sreče, ker sem našla službo skoraj takoj po 
opravljenem strokovnem izpitu na Ministrstvu za šolstvo.

Kako ste se naučili slovenskega jezika? Med slovenščino in 
beloruščino je kar nekaj enakih besed, ki pa imajo različen 
pomen. Zmeda pri jezikih. Povejte kakšno anekdoto.
Nekaj časa sem bila »neprebojna« kar se tiče učenja jezika, kajti 
slovenščina se mi je zdela še en dodaten stres poleg same selitve, 
zato smo se z možem in njegovimi sorodniki še nekaj časa po se-
litvi pogovarjali angleško. Po štirih mesecih bivanja v Sloveniji 
sem se odločila vključiti v tečaj slovenščine za priseljence.

Po enem letu učenja slovenščine sem dobila občutek, da se je moj 
besednjak povečal. Ko sem dobivala pohvale od moževih sorod-
nikov in prijateljev, me je vse to še bolj motiviralo. Še vedno pa 
se učim. 

Veliko slovenskih besed je zame »zavajajočih«, saj v ruščini po-
menijo povsem drugo stvar, kot na primer beseda »resnica«, ki v 
ruščini pomeni trepalnica.

Spomnim se, da ko sem prvič slišala besedo Tržič, se mi je ta zde-

la zelo zabavna, saj niti v be-
loruščini niti v ruščini v bese-
di nimamo treh soglasnikov 
skupaj, tudi nimamo besed 
brez samoglasnikov. Zato mi 
je izgovorjava podobnih be-
sed kot Tržič, na primer prst, 
vrt, vrv delala težave še ne-
kaj časa. Nisem pa bila edina. 
Enkrat na letališču v Pragi so 
me vprašali, kam potujem in 
ko sem rekla v Tržič, sta me 
carinika pogledala in počasi 
poskusila ponoviti »Kam? V 
Tr...?« in se na glas zasme-
jala. Je pa to še ena zanimi-
vost jezika, na katero sem se 
že navadila, in ki mi ne dela 
več težav, enako kot dvojina, 
ki sem jo morala »rezljati« 
nekaj let, saj te posebnosti 
nisem srečala v nobenem iz-
med jezikov, ki jih poznam. 

V katerem jeziku se pogovarjate doma? Ali vaši otroci go-
vorijo belorusko? Znajo zapeti kakšno belorusko pesmico?
Doma govorim mešano – presežno slovensko. Otroci pa razumejo 
ruščino v večini domačih izrazov, če pa vidim, da ni reakcije, po-
novim v slovenščini. Kdaj pa kdaj preidem tudi na angleščino, ko 
vidim interes, zato podprem pogovor. Jih pa tudi učim belorušči-
no, ampak bolj na nivoju določenih besed, saj z mojimi sorodniki 
komuniciramo samo rusko.

Sedaj živite v Sloveniji. Kako je bilo z urejanjem dokumen-
tov: državljanstvo, nostrifikacija diplome?
Nikoli ni bilo nobenih zapletov in glede na pogosto slišano mne-
nje med priseljenci o počasnem urejanju dokumentov, imam jaz 
povsem nasprotne izkušnje. Vse potrebne dokumente sem zme-
raj imela hitro urejene, za kar lahko pohvalim delo državnih or-
ganov. Za potrebe zaposlitve pa je vedno zadostovalo že stalno 
bivališče, zato nisem šla v nobene drastične spremembe in slo-
venskega državljanstva še nisem sprejela. To, da imam belorusko 
državljanstvo, mi nekako pomaga ohranjati vez z mojo zgodovi-
no in domovino. Sem bila pa vesela, da mi je brez dodatnih izpitov 
in relativno hitro, v roku meseca dni, uspelo urediti tudi nostrifi-
kacijo moje beloruske diplome.

Ste mama trem korenjakom, dva sta šolarja in eden v vrtcu. 
Kakšne so razlike med obveznim šolanjem v Belorusiji in 
Sloveniji?
Belorusija je vključena v skupino držav z zelo visoko stopnjo člo-
vekovega razvoja po klasifikaciji Organizacije združenih narodov 
in ima enega izmed najvišjih razmerij med študenti in prebival-
stvom v Evropi. Osnovno izobraževanje vključuje predšolsko, 
splošno srednje, poklicno, specialno srednje, višje in podiplom-
sko izobraževanje. Imamo dobro razvit sistem predšolske vzgo-
je. In čeprav to ni obvezno, večina otrok obiskuje vrtec, preden 
gredo v šolo. 

Za razliko od Slovenije, kjer je 5-stopenjska ocenjevalna lestvica, 
imamo v Belorusiji 10-stopenjsko. 
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Šolsko izobraževanje v Belorusiji se začne pri šestih letih in 
vključuje dve ravni: splošno osnovno in splošno srednjo. Osnovna 
šola je zasnovana za 9 let, srednja za 11 let. Po uspešno končani 
osnovni šoli imajo mladi možnost nadaljevanja šolanja na višjih 
in strokovnih šolah, kjer se hkrati izobražujejo in usposabljajo za 
poklic, šele po uspešno končanem študiju imajo možnost nadalj-
njega študija na univerzi. Kdor želi, lahko pridobi splošno srednjo 
izobrazbo (11 let šolanja) z nadaljevanjem šolanja na univerzi 
(kar je najbolj popularna odločitev med mladimi, ki sem jo ne-
koč izbrala tudi sama) ali pa na poklicni šoli. Spričevalo o splošni 
srednji ali srednji specializirani izobrazbi je glavni dokument, ki 
daje pravico do vstopa v visokošolsko ustanovo. Sprejemni izpiti 
na univerzah so v obliki centraliziranega testiranja iz štirih di-
sciplin. Za vpis na brezplačni program univerze je potrebno potr-
dilo o uspešno opravljenem testiranju iz štirih predmetov. Redni 
študenti z dobrim uspehom prejemajo štipendijo. 

Slovenski pregovor pravi: Prazna vreča ne stoji pokonci. Ali 
družini skuhate tudi značilne beloruske jedi? Katera slo-
venska jed pa gre vam v slast?
Seveda, še posebej rada kuham, ko se nikamor ne mudi. Veseli me 
preizkušati nove recepte pri peki in kuhi, kombinirati različne 
jedi - slovenske, beloruske, azijske in druge. V beloruski in slo-
venski kuhinji imamo nekatere podobne priljubljene jedi, kot so 
na primer palačinke, pire krompir, čufte. Palačinke včasih rada 
»nadgradim« na beloruski način, dodam sir in salamo ter malo 
popečem z obeh strani, otroci to preprosto obožujejo. Palačinkam 
v Belorusiji poleg sladkih nadevov dodajamo skoraj vse na način 
kebaba, in sicer lahko dodamo pečene gobe v smetani, piščanca z 
zelenjavo in podobno. Številne nacionalne jedi vsebujejo različne 
vrste moke - ovseno kašo, ajdo, grah, rž in njihove mešanice.

Všeč mi je tudi slovenska kuhinja – goveja in gobova juha, bograč, 
kranjska klobasa, gibanica, potica. Upam, da bom kdaj zbrala po-
gum za peko potice, ki je še nisem nikoli naredila sama. Jed, ki pa 
jo preprosto obožujem: sveži štruklji z zabelo iz krušnih drobtin 
v planinski koči. To si zmeraj privoščim za nagrado po utrujajoči 
poti do tja.

Kako ohranjate stike s sorodniki in prijatelji v Belorusiji? 
Se obiskujete?
Belorusijo obiščemo enkrat letno, le v redkih primerih se to spre-
meni. Otroci so vedno navdušeni nad deželo, naravo, hrano, za-
baviščnimi parki za otroke, ki jih imamo tudi v vsakem majhnem 
mestu. Zaradi zdravstvenih težav žal moji starši že več let niso 
bili v Sloveniji, so bili pa tudi navdušeni nad fascinantno naravo 
in gostoljubjem ljudi. Bolj pogosto pa rad pride na obisk moj stric 
z ženo, oba imata rada Slovenijo.

Kaj iz rodne domovine pogrešate?
Seveda starše, sorodnike. Pogrešam občutek veselja ob srečanju z 
njimi, družinske plese. Moj že pokojni dedek je bil glasbenik, igral je 
v krajevni skupini na harmoniko in bobne, oče tudi včasih rad igra 
na harmoniko, doma smo za vse možne žure vedno plesali. Smo na 
splošno zelo plesna nacija. Sama sem uspešno zaključila petletno 
glasbeno šolo klavirja, zato bi rekla, da glasbo vedno nosim v srcu.

Rodila sem se v mestu Brest, ki je glavno mesto regije Brest. Čez 
nekaj let pa smo se preselili v mesto Kobrin, ki je lepo in kariz-
matično mesto v bližini Bresta. Skoraj vsake poletne počitnice pa 
sem rada preživela v naravi, pri starih starših na vasi, na zna-
menitem Polesje – beloruski Amazoniji, ki je močvirnato obmo-
čje na jugu države. Zaradi obilnih močvirij tej regiji tudi rečejo 
»pljuča Evrope«.

Včasih resnično pogrešam poseben vonj beloruske narave - bre-
zovih nasadov, rek, v soncu bleščeče zrcalne gladine modrih je-
zer, državne rezervate z obiljem redkih vrst rastlin in živali, kot 
je na primer evropski bizon in druge, močvirnat vonj gozdov…

Kaj v življenju najbolj cenite? Vaš življenjski moto je …
Mislim, da smo srečni ljudje že zato, ker imamo topel dom, kaj na 
mizi in dobro počutje naših otrok in domačih. Smo še dodatno sreč-
ni, če imamo možnosti za osebnostno rast, izobraževanje in lastno 
realizacijo. Verjamem, da se včasih splača poskusiti nekaj novega 
in potem morda obžalovati, kot pa obžalovati, da nečesa sploh nisi 
poskusil (menim le pozitivne reči, seveda). Če ne bi bilo to res, ne 
bi bila tu. Vse pa mora biti seveda večkrat stehtano in premišljeno. 
Sem pa hvaležna Bogu za vse, za kar sem tvegala in kar imam.

So vsi vajini?
HELENA ROZMAN, FOTO: ARHIV HELENE ROZMAN

Ko so bili najini otroci majhni, sva z možem večkrat slišala to 
vprašanje. Pri treh otrocih, rojenih v treh letih in pol, sem prvič 
začutila poglede občudovanja ali obsojanja, ko sem z njimi uživa-
la na gugalnicah, šla po nakupih ali na sprehod do gozda. Nekega 
dne me je ustavil mimoidoči gospod in ko me je resno vprašal, 
če so vsi ti otroci moji, sem si ga privoščila z odgovorom: »Ne, 
sosedove tri sem pobrala, pa jih malo peljem naokrog.« Zabavno 
je bilo videti njegovo reakcijo. Kasneje sem našla še bolj izviren 
odgovor: »Ja, a to je le polovička, ostali trije so še doma.«

V resnici sva si z možem želela šest otrok in v odgovoru je bila že 
očitna želja. Danes lahko rečem, da nama je bilo danih šest ot-
rok, čeprav zadnjega otroka moje telo ni uspelo donositi, saj se je 
poslovil v 13. tednu nosečnosti, vzgajava pa lahko pet zdravih in 
starševstvo je za naju res krasna dogodivščina življenja.

Ker v tem mesecu praznujemo tako mamice kot očetje, sem moč-
no hvaležna, da se lahko okoli mojega vratu za materinski dan 
obesi pet parov rok, moj najljubši nakit. Hvaležna sem za te uni-
kate, ob katerih se učim, kako umiriti egoizem, jih usmerjati in 
obenem srkati njihovo otroškost ter navdušenost. Učim se biti 
zabavna mamica.

V mesecu marcu beležimo tudi teden družine in materinski dan, 
zato z veseljem opazujem naše družinsko vzdušje, ki ga večkrat 

lovim s kamero, da bi lahko tudi na stara leta podoživljala te dra-
gocene trenutke. Z vsakim otrokom je več smeha, vsak otrok vna-
ša v družino več idile in novih idej … seveda tudi več popraskanih 
kolen. Najbolj pa sva z možem hvaležna, ker sva lahko Božja asi-
stenta, da vzgajava za nebesa in bodo naši odnosi ostali. So zak-
lad, ki ga ne uniči molj in ne razje rja (Mt 6,19). 

In če sem začela z vprašanjem, naj za konec zapišem najnovej-
še vprašanje, ki so ga pred kratkim zastavili možu. Najstarejša 
hčerka je že dosegla mojih 175 cm višine in ko jih je mož peljal 
na adrenalinsko dogodivščino ter želel kupiti eno odraslo karto 
in pet otroških, je gospa začudeno premerila hčerko in vprašala: 
»Aja, a to ni vaša žena?« 
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Različni odtenki ženske ustvarjalnosti
ZBRALA: MAJA TEKAVEC

PETRA ZUPIN, FRIZERKA FOTO: OSEBNI ARHIV

Lepo je biti ženska, ker …
… prepoznamo neizrečene občutke, smo nežne, pozorne, ro-
mantične in zasanjane. Lahko delujemo samostojno, čeprav par 
moških rok pri hiši prav pride. Ženska nič ne spregleda, nič ji ne 
uide. Včasih je to grozno naporno, po drugi strani pa tudi najbolj 
potrebno. 

Od kod črpate moč in energijo za delo in doseganje ciljev? 
Kaj vas navdihuje?
Ženske smo vztrajne in se ne vdamo hitro. Še posebej za nas le-
vinje velja, da dobro vemo, kaj hočemo, pa tudi, kako bomo to 
dosegle. In res je tako. Energijo črpam od pozitivnih ljudi, ki me 
obkrožajo, dela, ki ga opravljam, predvsem pa od družine. Nav-
dihujejo me krasni ljudje, ki znajo ljubiti, odpuščati, čutiti hvale-
žnost, ki se trudijo reševati probleme. Lahko bi rekla, da navdih 
najdem skorajda v vsem, kar nam ponuja življenje. 

Kako usklajujete delavnik z zasebnim življenjem?
Z veliko prilagajanja, usklajevanja … pridejo seveda tudi naporni 
trenutki, ko se vse znajde na kupu, ampak vedno gledamo tudi na 
to, da prosti čas preživimo čim bolj doživeto in polno..

Misel, citat, ki vas vodi …
Izberi si luno za cilj in če zgrešiš, boš še vedno pristal med zvezdami.

MANCA AHAČIČ, KOZMETIČARKA,  
FOTO: OSEBNI ARHIV

Lepo je biti ženska, ker …
… smo edinstvene, močne, borke, po drugi strani pa nežne, ljube-
če, ženstvene in vidimo zadeve drugače.

Od kod črpate moč in energijo za delo in doseganje ciljev? 
Kaj vas navdihuje?
Dobesedno, ne vem. V zadnjih 25 letih sem morala velikokrat za-
četi na novo iz nič zaradi različnih okoliščin, toda tako sem pos-
tala še močnejša. Živim po načelu, da je potrebno izkoristiti in 
biti hvaležen za vsak trenutek ter delati tisto, kar si res želiš de-
lati iz srca. Cilje si zastavljam samo takšne, za katere vem, da sem 
jih sposobna doseči in srčno verjamem vanje. Potem se kar sama 
po sebi najdeta moč in energija za premagovanje vseh preprek na 
poti do cilja.

Moj navdih sta otroka, narava - pohodništvo (različne poho-
dne pešpoti po Sloveniji), dobra knjiga, dobri prijatelji - ki me 
večkrat »brcnejo« iz ustaljenih tirnic in mi dajo misliti, da pog-
ledam zadeve iz drugega zornega kota. V velnesu, ko prihajajo 
stranke fizično in psihično vidno utrujene, po opravljenih stori-
tvah pa zapuščajo velnes vse nasmejane, umirjene, sproščene in 
se tudi vračajo nazaj - to je moj navdih in motivacija, spoznanje, 
da delam prav in da sem na pravi poti za nadaljnji razvoj velnesa. 
Delujem tudi na drugih področjih in tudi takrat, ko delam brez 
kakršnega koli rezultata ali plačila, se nato po določenem času 
vrnejo pozitivni odzivi, objemi otrok, povabila, .... 
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Kako usklajujete delavnik z zasebnim življenjem?
Težko, vendar se da. Moje delo je odvisno od strank, zato si v pri-
meru družinskih obveznosti prilagodim urnik dela. V našem vel-
nesu so stranke do tega razumevajoče.

Tako si tudi z otrokoma vzamem čas za pohajkovanje naokrog. Je 
pa res, da otroka med drugim odraščata tudi v velnesu, čeprav se 
marsikateremu staršu to ne zdi primerno. Otroka sta že sedaj pri-
dobila določene delovne navade in smisel za podjetništvo (imata 
narejen že vsak svoj poslovni načrt) ter da je potrebno trdo delati, 
se prilagajati, odpovedovati in da življenje ni zavito v celofan z 
rdečo pentljo. Čas, ko sem z otrokoma, izkoristim kvalitetno.

DANICA AHAČIČ, CVETLIČARKA, FOTO: OSEBNI ARHIV

Lepo je biti ženska, ker …
… smo neverjetno močne in samozavestne, a hkrati prijazne, 
strastne in nežne.

Od kod črpate moč in energijo za delo in doseganje ciljev? 
Kaj vas navdihuje? 
Iz narave, iz lastne zagnanosti, ker ženske zmoremo vse in še 
več. Pa seveda obvezno iz skodelice kave. Navdihujejo me prijazni 
ljudje, vonj cvetja ter da lahko vsak dan znova uživam življenje.

Kako usklajujete življenje z zasebnim življenjem? 
Ker imam deljen delovnik, mi seveda zase ne ostane veliko časa. S 
podporo družine in domačih je seveda vse mogoče in veliko lažje. 
Delam to, kar me osrečuje, moje delo je moj hobi.

Misel, citat, ki vas vodi … 
Smeh je pol zdravja in imeti rad vse ljudi.

TATJANA ZUPANČIČ, RAČUNOVODKINJA  
FOTO: OSEBNI ARHIV

Lepo je biti ženska, ker …
… je samo nam ženskam dano, da lahko opravljamo stvari, ki jih 
moški spol pač ne more. V mislih imam seveda porod.

Od kod črpate moč in energijo za delo in doseganje ciljev? 
Kaj vas navdihuje? 
Najbolj v življenju me navdihuje hčerka Nika, ki je odlična študentka 
španščine na Filozofski fakulteti. Njen žar in sij v očeh po opravlje-
nem izpitu z najvišjo možno oceno mi da vedeti, da se zaveda, da je 
za kakršenkoli uspeh potrebno delo. Želim si tega tudi v bodoče. Če 
je ona srečna, sem srečna tudi jaz in iz tega črpam moč za vse, kar si 
zadam in se lotim, tako doma kot tudi na delovnem mestu. 

Kako usklajujete delo z zasebnim življenjem? 
Trudim se, da ko zapustim svoje delovno mesto, v pisarni pustim 
tudi misli, povezane s tem. Včasih mi to uspe bolje, drugič slabše. 
Ker imam super sodelavca, z lahkoto uredim kakšno neodložljivo 
obveznost tudi med delovnim časom, tako da se moje delo kar 
lepo usklajuje in dopolnjuje z zasebnim življenjem. 

Misel, citat, ki vas vodi ... 
Za vsakim dežjem posije sonce, naj bodo oblaki še tako črni, se enkrat 
pokaže sonce. Povsod in zmeraj.

Misel, citat, ki vas vodi …
Imam več življenjskih mislih, vendar je misel, ki me vodi že vsa 
leta, naslednja:

Vztrajnost uspe, kjer vse ostalo neha delovati. Če vem, da je nekaj 
pravilno in da je dobro zame ali za dobrobit družbe, vztrajam 
kljub vsem preprekam in daljši poti, da pridem do cilja. Res mo-
raš v ta cilj verjeti in ga imeti tudi v srcu, potem je cilj kljub vsemu 
dosegljiv.
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Zgodovinski uspeh mladih sankačev
TANJA KRALJ, FOTO: MIRRIAM JENNEWEIN 

Minuli teden sta v italijanskem Deutschnofnu (11. in 12. 2. 2023) 
Matevž Vertelj in Vid Kralj prisankala zgodovinski slovenski us-
peh. Dosegla sta prvo medaljo s svetovnega prvenstva in v dvose-
du prisankala Sloveniji tretje mesto. Prvo mesto sta osvojila Ita-
lijana Patrick in Matthias Lambacher. Drugo mesto sta osvojila 
prav tako Italijana Patric Pigneter in Florian Clara, četrta sta bila 
Italijana, peta Slovaka, šesta Čeha. Žigu Kralju je uspel preboj v 
najboljšo deseterico v enosedu, dosegel je deseto mesto.

Na istem prizorišču je potekalo tudi razširjeno mladinsko sve-
tovno prvenstvo U23. Matevž Vertelj in Vid Kralj sta znova pos-
tala svetovna prvaka. Žiga Kralj je na isti tekmi dosegel 3. mesto 
v enosedu. Zmagal je Italijan Fabian Brunner. Za drugouvrščenim 
Avstrijcem Miguel Bruggerjem je Žiga zaostal zgolj 2 stotinki (v 
skupno treh vožnjah).

 V avstrijskem Winterleitnu pa so potekale svetovne igre mladih. 
V najmlajši kategoriji (dečki 1) je bil Ambrož Vizjak drugi, njegov 
starejši brat Jernej Vizjak pa je bil v naslednji kategoriji po sta-
rosti (dečki2) šesti.

Tri medalje za tržiške mladince v Kanadi
URBAN SUŠNIK, FOTO: ARHIV NSK TRŽIČ FMG

NSK Tržič FMG se je ponovno izkazal za klub, ki odlično deluje 
z mladimi tekmovalci. Na nordijskem mladinskem svetovnem 
prvenstvu so tako nastopili kar štirje tekmovalci našega klu-
ba. Z največjim nasmehom pa sta se domov vrnili Taja Bodlaj in 
Ajda Košnjek, ki sta okoli vratu nosili medalje.

Prvo tržiško ime v olimpijskem Whistlerju je bila Ajda Košnjek. 
15-letna Tržičanka je zablestela že na posamični tekmi, ko je 
prišla do izjemnega šestega mesta. Z dobrimi skoki si je pribo-
rila mesto v ženski in mešani ekipi, kjer je dodala pomemben 
prispevek k osvojitvi dveh medalj. Slovenska mešana ekipa, kjer 
so družbo Košnjekovi delali še Nika Prevc, Rok Masle in Maksim 
Bartolj, je postala najboljša na svetu in Ajda Košnjek je s svoji-
mi sotekmovalci na odru za zmagovalce poslušala Zdravljico. Na 
ženski ekipni tekmi, kjer je bila v ekipi tudi Taja Bodlaj, je Slove-
nija za pičlih petnajst točk morala priznati premoč Japonkam in 

tržiški skakalki sta dobili še srebrno odličje. Ajdo Košnjek je po 
odličnih nastopih na mladinskem prvenstvu čakalo še eno lepo 
presenečenje, ko se je vrnila domov. Glavni trener ženske A eki-
pe jo je uvrstil v ekipo za tekme svetovnega pokala v avstrijskem 
Hinzenbachu. Izjemna 15-letnica je odlično izkoristila svojo pri-
ložnost in na drugi tekmi v Avstriji prišla tudi do svojih prvih točk 
v elitnem skakalnem razredu.

Ob Ajdi Košnjek in Taji Bodlaj sta svojo priložnost za dokazovanje 
v Kanadi dobila še skakalec Ožbe Zupan in nordijski kombinatorec 
Matic Hladnik. Zupan je v močni slovenski ekipi dobil priložnost 
na posamični tekmi in dosegel 21. rezultat med vsemi mladinci 
na svetu. Kombinatorec Hladnik pa je nastopil na posamični in 
moški ekipni tekmi. Na tekmi, kjer so združili en skok in 10-kilo-
metrsko tekaško preizkušnjo, je imel Matic Hladnik 24. rezultat, 
ekipno pa je Slovenija zasedla odlično 6. mesto.
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Na gorenjskem prvenstvu skoraj 100 otrok 
URBAN SUŠNIK, FOTO: ARHIV ŠPORTNE ZVEZE TRŽIČ

Športna zveza Tržič in Zavod za šport RS Planica sta v skakal-
nem centru Sebenje organizirala, Nordijski smučarski klub Tr-
žič pa izvedel šolsko področno tekmovanje v smučarskih skokih 
z alpskimi smučmi. Tekmovanje je bilo odlično organizirano in 
izpeljano, tekmovalo pa je kar 95 otrok iz devetih gorenjskih 
osnovnih šol.

Na področnem tekmovanju so lahko nastopali učenci in učenke 
od letnika 2013 do 2016, ki so bili razdeljeni v posamične katego-
rije. Na startu je bilo tako vsega skupaj 95 otrok iz devetih osnov-
nih šol. Otroci so za tekmovanje potrebovali varno smučarsko 
opremo in potrebno zaščitno opremo, nato pa so se spustili po 
skakalnici in skočili kar se da daleč. Tekmovati pa niso smeli tisti, 
ki so že vključeni v sistem treningov v katerem izmed slovenskih 
klubov. V kategoriji prvošolčkov (letnik 2016) je zmaga ostala 
praktično doma, saj je bil najboljši Jaša Bakarič iz osnovne šole 

Križe. Na startu je bilo kar deset najmlajših skakalcev, medtem 
ko se je deklic zbralo pet. Najboljša je bila Ana Iskra iz osnovne 
šole dr. Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici. Najbolj številčni 
sta bili kategoriji letnika 2015 in 2014, kjer je bilo v obeh katego-
rijah na startu preko 30 navdušenih mladih skakalk. Naslovi pa so 
ponovno potovali v Bohinjsko Bistrico (Krek Maša, 2015), Tržič 
oziroma osnovno šolo Bistrica (Oskar Gmajnar, 2015), Žirovnico 
(Krivic Jure, 2014) in Poljane (Alenka Miklavčič). V kategoriji naj-
starejših, to je učencev, ki obiskujejo četrti razred osnovne šole, 
sta zmagala Emmanuel Kafol (Bohinjska Bistrica) in Ajda Bogataj 
(Poljane). Boji za nastope na državnem tekmovanju so bili zelo 
napeti in tesni, najdaljši skok dneva pa je znašal štiri metre. Naj-
boljših deset učencev in najboljših šest učenk se bo pomerilo v 
mesecu marcu na šolskem državnem prvenstvu. 

Delovanje Ženskega rokometnega kluba Tržič
MAGDA MANDELC, ŽENSKI ROKOMETNI KLUB TRŽIČ, FOTO: ARHIV ŽRK TRŽIČ

Veseli nas, da Ženski rokometni klub Tržič (ŽRK Tržič) deluje že 
sedemnajsto leto. V klub je trenutno vključenih več kot 50 deklet, 
delujemo pa tudi na tržiških osnovnih šolah v brezplačni dejav-
nosti »mini rokomet«, ki poteka v telovadnici OŠ Bistrica vsak 
četrtek od 15.15 do 16.30 ure in v telovadnici OŠ Križe, vsak petek 
od 15.00 do 16.15 ure. Lahko pa se nam dekleta pridružijo tudi na 
treningu za najmlajše v dvorani v Tržiču, vsak torek od 16.30 do 
17.45 ure. V letošnji tekmovalni sezoni 2022/2023 naša dekleta 
v državnem prvenstvu Tekmovanje mladih sodelujejo v katego-
rijah za mlajše deklice, starejše deklice in kadetinje. Za nami je 
že prvi del tekmovanj in lahko smo ponosni na vsa dekleta ŽRK 
Tržič. S svojo pridnostjo pri treniranju in borbenostjo na tekmah 
dosegajo lepe rezultate. Prav tako smo ponosni tudi na vse dekli-
ce, ki svojo pot pričenjajo z mini rokometom. V mesecu februarju 
smo se na povabilo RK Krim udeležili turnirja za najmlajše, ki je 
potekal v Stožicah. Rokomet v Tržiču postaja vse bolj popularen 
pri mladih deklicah, ki svoj prosti čas namenijo športu, trenin-
gom in tekmam, zdravemu življenju in druženju s prijateljicami. 
Še vedno vabimo deklice, ki imajo veselje do iger z žogo in želijo 
igrati rokomet, da se nam pridružijo na treningih, ki so organizi-

rani v športni dvorani v Tržiču in  v telovadnicah tržiških osnov-
nih šol (dodatne informacije o klubu in treningih lahko najdete 
na https//zrktrzic.com/. Pa lep rokometni pozdrav.
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Obisk papagaja Nandeta
URŠKA BAJŽELJ, FOTO: NATAŠA DOVŽAN MARKELJ

V petek, 3. 2. 2023, tik pred počitnicami, je 1. b Osnovne šole Križe 
obiskal prav posebni učitelj – papagaj Nande. Nande je junak v 
gradivu, ki ga v 1. b uporabljamo pri pouku, tokrat pa nas je obi-
skal v živo. 

Zelo smo bili veseli njegovih ugank in nalog, z njim smo zapeli 
njegovo pesem in se prav lepo zabavali. Nande, hvala za obisk, 
še kdaj pridi!

Prešernov dan na Osnovni šoli Križe
SIMONA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

V petek, 3. februarja 2023, so učenci naše šole pripravili kulturni 
program ob Prešernovem dnevu. Tokrat smo pozornost nameni-
li ljubezni – tisti mogočni sili, ki te prisili celo v pisanje pesmi. 
Tudi France Prešeren je s poezijo poskušal ogreti ledeno srce Ju-

V pričakovanju gregorjevega
NOVINARJI URŠA, ANA, PATRICIJA, ZOJA IN MENTORICA ANDREJA

Gregorjevo je v Tržiču že kar občinski praznik. Vuč v vodo vrže-
mo, da ponazorimo kulturno dediščino običaja, ko zima preide v 
pomlad in se dnevi daljšajo. Za obrtnike je bil to praznik, saj so 
lahko več delali in tako zaslužili. Na naši šoli smo s pripravami 
na gregorjevo začeli kar dva meseca pred 12. marcem. 

Že decembra smo učenci začeli izdelovati makete naših hišic – 
gregorčkov različnih oblik, vsekakor povezanih s čevljarstvom. 
Uporabili smo naravne materiale, ki smo jih sami nabrali v goz-
du ali prinesli od doma. Glede na starost so bili projekti različ-
no zahtevni, vsi pa smo bili polno zaposleni. V nižjih razredih 
so učenci izdelovali hiške iz papirnatih vreč, starejši iz karto-
na, lesa, lubja, blaga in mahu. Najbolj spretnim so uspele prave 
mojstrovine, s katerimi smo okrasili šolo, razstave v kranjskem 
in tržiškem muzeju, popestrili smo izložbe trgovin, nenazadnje 
pa lahko opazite čudovite tržiške mostove z našimi izdelki. 

Spretni prsti so brusili, rezali, risali, lepili, krasili, vrtali, žagali 
in se ob tem tudi zabavali. Vsaka prosta šolska ura je bila name-
njena misli na praznik. 

Komaj čakamo, da vse svoje umetnije predstavimo na delavnici 
v kulturnem domu z izdelavo gregorčkov, pa tudi v Kurnikovi 
hiši, kjer boste lahko izdelovali okusne ptičke iz testa, ki prav 
tako oznanjujejo pomlad, v sprevodu z lučkami in lanternami 
po Tržiču pa vas bomo popeljali s pesmimi in plesom, ki smo se 
jih naučili.

Za pravo tržiško vzdušje pa bomo učenci pred Kurnikovo hišo 
ponujali rokodelske izdelke s simboliko gregorjevega, da se 
boste posladkali, okrasili svoje domove, polepšali dvorišča in 
nasploh obeležili naš čarobni običaj.

lije Primic. Čeprav mu »osvojitev« Julije ni uspela, pa je ustvaril 
vrhunske pesmi in tako postavil slovensko poezijo ob bok naj-
boljši evropski poeziji tistega časa. Nastopili so učenci 2. in 9. ra-
zredov ter mladinski pevski zbor.
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Čudovito je biti drugačen
TINA LASNIK, VRTEC TRŽIČ, FOTO: MAJDA PINTARIČ

Mesec januar se je v naši igralnici (Vrtec Tržič - enota Križe, ze-
lena igralnica) obarval mavrično. V skupini smo pričeli s projek-
tom Čudovito je biti drugačen. Preko različnih dejavnosti smo 
spoznavali ljudi okoli nas in raziskovali naše podobnosti ter 
razlike. Bogatili smo svojo empatijo in se usmerili v sprejemanje 
drugačnosti. 

Naš projekt se je pričel s spoznavanjem drugačnosti preko foto-
grafij in različnih književnih del za otroke. Opazovali smo razlike 
med nami, se primerjali, v čem smo si podobni in v čem različni. 
Izdelali smo plakate, ustvarjali likovne podobe sebe in drugih. Za 
zaključek našega projekta pa smo obiskali bližnji VDC (Varstveno 
delovni center Kranj, enota Tržič). Skupaj z njihovimi varovanci 
so otroci izdelovali izdelke iz gline (razvaljali so glino, oblikovali 
rože ali srce, dodajali vzorce ter izdelke pobarvali). Razvili so se 
pristni, čutni odnosi. Otroci so uživali, se prepustili vodenju dru-
gih in drugačnosti pri ljudeh sploh niso opazili. Imeli smo se res 
lepo in smo nove izkušnje zelo veseli. 

LJUBEZEN DO VSEH LJUDI
Sreča je deliti ljubezen med ljudi, 

še lepše je, ko sreča se množi. 

Drugačni res smo vsi ljudje, 

a v srcu topel prostor se najde za vse. 

Pokazati svoje šibkosti in moči, 

je tisto pravo, kar človeka naredi.

Novice iz Vrtca Tržič
TATJANA BLAŽI, RAVNATELJICA VRTCA TRŽIČ

V Vrtcu Tržič trenutno s skupaj več kot 100 zaposlenimi skrbi-
mo za 600 otrok. Sproti sprejemamo otroke, ki čakajo na vstop 
med letom. Žal pa za vse, ki bi lahko v vrtec vstopili v pomladan-
skih mesecih, nimamo več prostih mest. Starši so tako primorani 
najti druge oblike varstva, k nam pa svojega otroka lahko vpišejo 
za šolsko leto 2023/24. Vpis in dnevi odprtih vrat potekajo v teh 
dneh, do 3. marca. 

Delujemo na devetih lokacijah, saj gostujemo tudi v OŠ Bistrica, 
OŠ Tržič in POŠ Lom ter v dvorani KS Kovor. Občina je v zadnjih 
letih uredila prostore v Pristavi in v Kovorju, kjer imamo oddelke 
za najmlajše. Veliko število otrok je izziv tudi za kapacitete kuhi-
nje v enoti Križe, saj je bila obnovljena in povečana leta 2005, ko 
je bilo otrok okoli 340. Kljub vlaganju v stavbe in ureditvi novih 
prostorov se ves čas odpirajo nove težave na starih stavbah. Eno-
ta Križe deluje že od leta 1976. Enota Deteljica deluje od leta 1974 
in je bila v letu 2020 energetsko obnovljena, hkrati pa je potrebno 
urediti še notranjost. Enota Palček je v tej obliki najmlajša stavba, 
pa ima že 35 let. 

Cene hrane so vse višje, povečujejo se tudi drugi stroški, nujni za 
delovanje vrtca. Ves čas s sredstvi ravnamo gospodarno in varčno, 
ne želimo pa znižati standardov, sploh ne pri prehrani, ki ostaja 
zdrava in raznolika. Zadnje čase se vse več govori o podražitvah 
vrtca, ki so pričakovana posledica trenutnih razmer. Največji del 
sredstev je namenjen plačam zaposlenih, pri čemer poudarjamo, 
da skoraj polovica delavcev še vedno prejema minimalno plačo. 

Veča se tudi število zaposlenih. Ker delujemo na več lokacijah, 
to pomeni tudi večje potrebe po tehničnem in seveda strokov-
nem kadru. Zadnja leta imamo zaposleno specialno pedagoginjo 
in kar 10 oseb za fizično pomoč otrokom s posebnimi potrebami. 
Finančna sredstva zanje zagotovi občina, ki s tem omogoča vrtcu, 
da dobro poskrbi za otroke s posebnimi potrebami.

Občina vsako leto nameni tudi 12.000 EUR za obogatitvene de-
javnosti, da so vsi otroci deležni brezplačnih gledaliških predstav 
ter izletov, delno se pokrije tudi plavalni tečaj za najstarejše ot-
roke. Zadnja leta smo pridobili tudi nekaj donacij, ki nam jih na-
menijo podjetja in posamezniki, bodisi za igrala (Mirko Žuran in 
podjetje Galos d.o.o.) bodisi za novoletno obdarovanje (podjetja 
Cablex, INTEC MKD in Celestin), ki smo jim zelo hvaležni.

V primerjavi z drugimi vrtci je cena našega vrtca nekje na sredini. 
Veliko staršev na podlagi odločbe CSD-ja plačuje minimalni pri-
spevek za celostno oskrbo otroka devet ur na dan, zdravo hrano, 
usposobljene in srčne strokovne delavce. Otroci bivajo in širijo 
znanja v družbi vrstnikov, v dobrih, čistih in prijetnih prostorih 
in so veliko na prostem. Morda nekateri občani ne poznate de-
lovanja vrtca, zato ste ob dnevih odprtih vrat ali pa kadarkoli po 
dogovoru dobrodošli tako starši kot druga zainteresirana javnost. 
Radi se povezujemo z lokalnim okoljem, zato smo veseli pobud, 
ki otrokom omogočajo nove izkušnje. Več obvestil in novic iz živ-
ljenja v vrtcu najdete na spletni strani ali na portalu Moja občina.
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»Pejmo v hribe v tržiške konce«
KATJA RANKO, ZASEBNI VRTEC DOBRA TETA, FOTO: ARHIV ZASEBNEGA VRTCA DOBRA TETA

V zasebnem vrtcu Dobra teta letošnje leto poteka že šesta sezo-
na projekta »Pejmo v hribe«. Z njim na igriv način spodbujamo 
družine k aktivnemu življenjskemu slogu, ozaveščamo starše in 
otroke o pomembnosti zdravega načina življenja in gibanja na 
svežem zraku, hkrati pa tudi spoznavamo Slovenijo, živalski in 
rastlinski svet, uživamo v enkratnih doživetjih v naravi ter iš-
čemo možnosti za sproščanje, igranje, druženje. Tokrat smo jo 
zopet mahnili v tržiške konce, opremljeni s sankami, kapami, 
rokavicami, toplimi bundami, dobro voljo in veseljem. Rdečih 
ličk smo se urno podali proti koči na Ljubelju. »Pogleeeeej, koli-
ko snega«, se je slišalo že na samem štartu pohoda. Končno smo 
ga dočakali, z njim pa pravo zimsko hribovsko idilo. Takoj smo 
s poskočnimi koraki zagrizli v klanec in mleli sneg pod nogami. 
Škrip, škrip, je škripalo, vse okoli nas pa čarobna belina, ki nas 
je popolnoma očarala. Za sabo smo vlekli sanke, ki so prav prišle 
za utrujene noge, da je bila pot za kakšen ovinek krajša, seveda 
če nam je uspelo prepričati mamice in očke za snežno vprego. V 
topli koči so oskrbniki gostoljubno poskrbeli, da smo se pogreli 
in okrepčali, nato pa je sledil še spust v dolino, ki je bil tokrat 
še prav posebno zabaven. 3, 2, 1, vsak na svoje sanke in že smo 

Pomladni meseci so idealni za sterilizacijo in kastracijo mačk
MATEJA NOSAN, FOTO: MATEJA NOSAN

Ozračje se segreva, narava se prebuja in prostoživeče živali se za-
čenjajo pariti. Mačke imajo odlično reprodukcijsko sposobnost, 
ena sama mačja samica v enem letu lahko skoti tudi 12–18 po-
tomcev, ki so dobre štiri mesece po kotitvi lahko že spolno zreli 
in nadaljujejo krog razmnoževanja. In če si predstavljamo, da ima 
od teh 18 potomcev vsak ponovno 18 potomcev – ja, sterilizacija 
mačk in kastracija mačkov sta velikega pomena. 

Finančna pomoč Občine Tržič pri sterilizaciji mačk
Občina Tržič pripravlja pravne podlage za sofinanciranje akcije 
sterilizacije in kastracije lastniških mačk, ki bo potekala v mese-
cu marcu. Ta akcija je pravzaprav naložba v prihodnost, saj bomo 
na ta način preprečili pojavljanje potepuških mačk in njihovo 
razmnoževanje, to pa bo tudi prihranilo kakšen evro v občinski 
blagajni. 

Še nekaj dejstev…
V letu 2022 je bilo na območju občine Tržič odlovljenih 73 prosto-
živečih mačk, od tega jih je bilo 21 oddanih novim lastnikom, 3 so 
bile vrnjene lastnikom, 42 jih je bilo spuščenih na mesto odlova, 
8 mačk pa je bilo zaradi bolezni oziroma poškodb evtanaziranih. 

Vse oddane živali so bile sterilizirane ali kastrirane, pregledane 
na kužne bolezni, nevarne človeku, ter ustrezno označene.

Vrednost opravljenih storitev je znašala 21.228,75 EUR.

Miti glede sterilizacije oziroma kastracije
Nuša Schumet, dr. vet. med. je zapisala nekaj zmotnih prepričanj, 
ki krožijo glede sterilizacije oziroma kastracije:

Mačke se po sterilizaciji oz. kastraciji zredijo.

Priporočljivo je, da mačke po posegu hranimo s hrano, namenje-
no steriliziranim oz. kastriranim mačkam, ki je kalorično prila-
gojena, saj se mačji metabolizem po posegu rahlo upočasni. Ob 
količinsko uravnani, kvalitetni prehrani in zadostnem gibanju se 
vaša mačka ne bo zredila.

Mačke po sterilizaciji oz. kastraciji ne lovijo več miši.

Sterilizacija in kastracija nimata nikakršnega vpliva na lovski na-
gon mačk.

Samica mora imeti vsaj enkrat mladiče.

To je že davno preživet mit. Za zdravje mačke je statistično naj-
varneje, če se sterilizacija opravi pred spolno zrelostjo.

Mačke po sterilizaciji oz. kastraciji postanejo lene.

Po sterilizaciji oz. kastraciji se vsekakor zmanjša želja po terito-
rialnem vedenju in potepanju. To pa ne pomeni, da bo vaša mačka 
postala lena. Ostala bo enako energična in igriva.

Sterilizacija in kastracija sta prevelik strošek.

Gre za enkraten strošek in je minimalen v primerjavi s stroški, ki 
se pojavijo zaradi pretepov in poškodb ter hrane in vzreje mla-
dičev.

švigali »šic izza ovinka«. Juhu, kaj je lepšega od zimskih vragolij 
na snegu! V tržiške konce se zagotovo kmalu spet vrnemo osvojit 
nove hribe.
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Svetovni dan ustnega zdravja – 20. marec 
SERGEJA VALJAVEC, OZG, OE ZD TRŽIČ, FOTO: ARHIV ZDRAVSTVENEGA DOMA TRŽIČ

Pogovor z zobozdravnico Barbaro Kaste-
lic, dr.dent.med., Šolska zobna ambulan-
ta ZD Tržič

Zobozdravniki v Sloveniji opažajo, da je 
veliko otrok (v času covida) pozabilo na 
redno umivanje zob, šolski zobozdrav-
niki opažajo znatno poslabšanje ustne 
higiene pri šolarjih. Kaj opažate vi, kako 
pridni so bili mali Tržičani?

V času epidemije so starši svoje otroke 
redkeje vozili k zobozdravniku, čeprav 
smo (skoraj) ves čas normalno delali. Še do 
nedavnega se je našel kakšen starš, ki ot-
roka ni pripeljal k nam dve leti ali še več – 
zaradi »covida«. Vendar pa zobozdravnice 
nismo opazile, da bi se znatno poslabšala 
higiena pri otrocih v tržiških ordinacijah. 
So nam pa sodelavke iz našega zdravstve-
no-vzgojnega centra, ki redno preverjajo 
ustno higieno pri otrocih v tržiških šolah, 
povedale, da se je v tem preteklem obdobju 
ustna higiena otrok poslabšala. 

Ob tem velja spomniti na pravilno 
umivanje zob, uporabo zobne paste in 
na nitkanje zob. Izbira pripomočkov za 
umivanje je pestra, a kako starši vemo, 
kakšna ščetka/pasta je prava?
Ja, to so vedno aktualna vprašanja. Zobna 
ščetka naj bo čim bolj mehka, gibi nežni 
(torej ne preveč pritiskati ob ščetkanju), 
predvsem pa moramo biti zelo natančni 
pri tem, da s ščetko res očistimo vse plo-
skve vseh zob. Pri slednjem so ljudje na-
mreč najbolj nedosledni. Vsi rečejo, da si 
umivajo zobe, vendar le manjšina popula-
cije zna oz. zmore svoje zobe očistiti dovolj 
natančno. Skratka, večinoma smo preveč 
površni. Sama pogosto posameznikom 
svetujem tudi uporabo čopaste ščetke, ki 
jo je nujno uporabljati v točno določenih 
situacijah. Poleg ščetkanja je seveda nuj-
na tudi vsakodnevna uporaba zobne nitke 
ali medzobnih ščetk primernih velikosti. 
Sama staršem svetujem in po potrebi tudi 
demonstriram uporabo zobne nitke že pri 
triletnih otrocih. Samo ščetkanje namreč 
ne očisti vseh ploskev zob, zato moramo 
uporabiti še zobno nitko. Medzobne ščetke 
pri otrocih še ne pridejo v poštev, sploh pa 
ne za čiščenje mlečnih zob. Tudi otrokom 
je torej nujno redno nitkati zobe, saj sicer 
pri večini otrok pride do zobne gnilobe, in 
sicer na ploskvah, kjer se zobje dotikajo 
drug drugega. Uporaba zobne paste pa je 
priporočljiva zato, ker vsebuje fluoride, 
ki pomagajo preprečevati zobno gnilobo. 
Znamka paste ni pomembna, glavno je, da 
vsebuje fluoride s primernimi vsebnostmi 
le-teh za otroke. 

Kaj pa električna ščetka?
Tudi električno zobno ščetko lahko upo-
rabljate. Razlika med ročno in električno 
ščetko je v hitrosti gibov – električna jih 
naredi več kot ročno ščetkanje v enakem 
času. Bi pa tudi tukaj še enkrat opozorila, 
da tudi ob uporabi električne ščetke neka-
teri ne znajo natančno očistiti svojih zob. 
Imajo najboljšo električno ščetko, pa je 
ne znajo pravilno nasloniti na svoje zobe, 
ne sežejo z njo do zadnjega zoba v ustih… 
Sicer pa sem mnenja, da bi se moral vsak 
otrok naučiti tudi ščetkanja z navadno 
ščetko. 

Zobozdravniki vedno tudi pozivate k 
omejenemu uživanju sladkarij in k pit-
ju vode iz pipe.
Moje osebno stališče je, da je čas za slad-
karije največ enkrat dnevno, najbolje tik 
po obroku. Najslabše je, če so sladkarije (in 
drugi nezdravi prigrizki) na voljo otrokom 
pogosto. Tudi pri sami prehrani moramo 
paziti, da le-ta ni preveč sladkana. Veli-
ka večina izdelkov (hrane) v trgovinah, ki 
je namenjena otrokom, je namreč mnogo 
presladka zanje. In ker je že v prehrani 
naših otrok večinoma preveč sladkorja, 
je nujno, da otroci za žejo pijejo le nava-
dno vodo. Ta iz pipe je najdostopnejša in 
tudi najcenejša. Pitje sokov naj bo rezer-
virano za kakšne posebne priložnosti, pa 
še takrat otroci, ki so sicer navajeni piti 
vodo, prosijo zanjo, ker se le z njo resnič-
no odžejajo. Posebej naj še poudarim, da se 
najmlajšim otrokom (starim od 6 mesecev 
dalje) nikoli ne daje piti sladkih napitkov, 
še posebej pa ne v stekleničke in »za uspa-

vanje«. Če se otroke že od malega navadi 
na pitje vode, bodo to navado obdržali. 

Zobe si moramo umivati redno, je do-
volj dvakrat na dan?
Da, to je dovolj. Ščetkanje zjutraj in zvečer 
ter enkrat dnevno, običajno zvečer, še či-
ščenje medzobnih prostorov (zobna nitka, 
odrasli lahko s primerno velikimi med-
zobnimi ščetkami).

Vedno več je otrok, ki nosijo zobni 
aparat – ti morajo ustni higieni pos-
vetiti še več pozornosti…?
Seveda. Sploh tisti, ki nosijo fiksni zobni 
aparat. Največ dodatnega čiščenja imajo 
otroci, ki nosijo »zvezdice«. Če čiščenju 
zob v tem obdobju ne posvečajo dovolj po-
zornosti, jim zobje pod aparatom propa-
dajo. V takih primerih mora ortodont zob-
ni aparat sneti, saj se dela več škode kot 
koristi. Kaj ti bodo namreč lepo poravnani 
zobje, če so spodaj kariozni, gnili? 

Do kdaj potrebuje otrok pomoč, asi-
stenco staršev pri umivanju zob?
Učenje pravilnega umivanja zob je dolgo-
trajen proces. Nekateri otroci to usvojijo 
prej, drugi kasneje, odvisno tudi od nji-
hovih motoričnih spretnosti. Zato je zelo 
pomembno, da starši umivajo zobe svojim 
otrokom vsaj do šestega, sedmega, osme-
ga leta starosti oz. dlje, če je to potrebno, 
če otrok te veščine še ni usvojil. Pri štirih, 
petih letih naj starši začnejo otroka uči-
ti pravilnega ščetkanja – to pomeni, da 
morajo biti vsak dan vsaj enkrat z njim 
in skupaj naj izvajata gibe čiščenja zob, 
starš vodi roko otroku oz. ga ustno usmer-
ja. Proces učenja lahko traja tudi več let. 
Otrokov zobozdravnik bo vedel povedati, 
kako vam gre. 

In za konec še pomembno vprašanje – 
kako premagati strah pred zobozdrav-
nikom? 
Zobozdravniki se v prvi vrsti trudimo, 
da se pri otroku strah pred zobozdravni-
kom sploh ne pojavi. Najlažje delo ima-
mo zobozdravniki takrat, ko imajo otroci 
zdrave zobe in zato kak težji poseg sploh 
ni potreben. Veliko je otrok, ki radi hodijo 
k nam. Ko pa se pojavi potreba po posegu, 
ki ga majhni otroci težko zdržijo, pa se 
potrudimo s čim prijaznejšim pristopom 
in nežno roko. Vsakemu otroku posebej 
se prilagodimo s tem, koliko ob vsakem 
obisku napredujemo. Vsak otrok je zgod-
ba zase in v veliki večini primerov ta strah 
sčasoma izzveni. Se pa najdejo redki po-
samezniki, ki kljub vsem našim in starše-
vskim naporom, še kot mladostniki težko 
prenesejo posege v njihovih ustih.
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Pogrebne in pokopališke dejavnosti Komunale Tržič
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV KOMUALE TRŽIČ

O pogrebnih in pokopaliških dejavnosti 
v Tržiču smo se pogovarjali z Janom Ce-
rovskim, skupinovodjo pogrebne in poko-
pališke dejavnosti Komunale Tržič.

Kako se vas delo osebno dotakne?
Pri našem delu seveda prihaja do trenut-
kov, ki se te dotaknejo in pustijo pečat. 
Verjetno je lažje, če dela ne opravljaš v 
kraju, kjer tudi živiš. Pokojniki in njihovi 
svojci so tako ljudje, ki jih poznaš ali mor-
da srečuješ vsak dan. Kljub temu ostane 
občutek, da si sočloveku pomagal in olaj-
šal težke trenutke.

Kaj vse obsega pogrebna služba?
Pogrebna služba izvaja vse postopke od 
trenutka smrti do zaključka pogrebne 
svečanosti. Svojcem smo na voljo tudi po 
opravljeni storitvi: svetujemo jim v zve-
zi z odjavami, prepisi, mrliškim listom 
ipd. Kot izvajalec 24-urne dežurne službe 
opravimo prvi prevoz pokojnika od kraja 
smrti do hladilnice, po naročilu zdravnika 
opravimo tudi prevoz na Inštitut za sodno 
medicino. 

V sprejemni pisarni pogrebne službe se s 
svojci dogovorimo o vseh podrobnostih 
pogreba in nudimo ureditev zadev v zvezi s 
pogrebom. Naše delo vključuje tudi prevoz 
pokojnika na kremacijo, ureditev pokojni-
ka, prevoz žare do mesta pokopa ter seve-
da organizacijo in izvedbo same pogrebne 
svečanosti glede na želje svojcev. 

Kaj obsega urejanje pokopališč? Ureja-
te tudi posamezne grobove?
Zagotavljamo urejenost območij na štirih 
pokopališčih: Tržič, Križe, Kovor in Lom, 
kar znaša cca 30.000 m2 travnatih in tla-
kovanih površin. Skupno upravljamo s 
tremi pokopališkimi objekti, v katerih je 
pet prostorov, namenjenih za pokojnike.

Izvajanje vzdrževalnih del poteka čez celo 
leto in se prilagaja letnim časom. Posame-
znih grobov zaenkrat ne urejamo, smo pa 
obiskovalcem vedno pripravljeni poma-
gati npr. s prevozom okrasnega peska, po 
potrebi posodimo tudi osnovno orodje, jim 
svetujemo in jih usmerjamo.

Kaj bi morali vedeti o slovesu? Kako 
odreagirati?
Slovo je dogodek, na katerega se je težko 
pripraviti. Svojcem vedno svetujemo, naj 
pokličejo našo dežurno telefonsko števil-
ko, kjer jim bomo svetovali in jih usmerja-
li, vse potrebno za izvedbo pogrebne sve-
čanosti pa bomo uredili mi. 

V primeru, da do smrti pride doma, je pot-
rebno najprej poklicati dežurnega zdravni-
ka, po izdaji potrdila o smrti pa svojci ob-

vestijo nas. Svojcem svetujemo, da se že 
doma pogovorijo o osnovnih željah - ali bo 
pogreb z žaro, kje bo opravljen pokop, kdo 
bo naročnik pogreba in podobno.

Koliko znašajo stroški pogreba?
Stroški pogreba so odvisni od mnogih de-
javnikov, predvsem pa od kraja smrti, tipa 
pogreba in želenih dodatnih storitev. Cena 
pogreba se tako lahko giblje med približ-
no 1250 EUR in vse do 2500 EUR. Najviš-
ja cena je dosežena v primeru, da stranka 
naroči vse dodatne storitve, kot so cvetje, 
slike, pevci, trobenta, citre in podobno. 
Obveznosti do župnije, v primeru cerkve-
nega pogreba, naročnik pogreba poravna 
ločeno. 

Kaj pa višina najemnine za grob?
Najemnina oziroma grobnina vključuje 
vse stroške, povezane z vzdrževanjem po-
kopališč ter stroške najema infrastruktu-
re, ki jo Komunala Tržič plačuje Občini Tr-
žič. Višina letne najemnine za enojni grob 
trenutno znaša 41,77 EUR, za dvojni grob 
83,55 EUR, za žarni grob pa 27,57 EUR. Ker 
smo bili v zadnjem obdobju deležni občut-
nega povišanja cen materiala, elektrike in 
stroškov dela, so bile v začetku leta prila-
gojene tudi najemnine. Poudariti moramo, 
da je bila višina najemnin, kljub večkrat-
nemu povišanju predhodno omenjenih 
stroškov, zadnja 4 leta nespremenjena. 

Koliko imamo pokopališč in kako stara 
so pokopališča v občini? Je prostora še 
dovolj?
V naši občini je pet pokopališč. Največje in 
tudi najstarejše med njimi je tržiško poko-
pališče, poleg tega pa so pokopališča tudi v 
Križah, Kovorju, Lomu in Lešah. Slednjega 

ne upravljamo mi, pač pa Krajevna skupnost 
Leše. Na tržiškem pokopališču ni možno 
najeti nove enote, lahko pa stranka najame 
opuščen oziroma prazen grob. Prostora za 
klasične pokope ni veliko, zato se najemnike 
usmerja na pokopališči Križe ali Kovor, kjer 
je zaenkrat dovolj prostora. 

Ker se povečuje povpraševanje po raztro-
sih, smo v lanskem letu uredili in povečali 
tako imenovano gomilo za raztros pe-
pela na pokopališču v Križah. Dodatno je 
bil urejen prostor za odlaganje nagrobnih 
sveč. Na tej točki bi želeli poudariti, da je 
ta prostor namenjen izključno svečam, ne 
pa drugim spominkom, kipcem in cvetju, 
zato vse obiskovalce naprošamo, da to 
upoštevajo. 

Kaže se sprememba tudi v tem, da je 
več žarnih pokopov. Koliko je sploh še 
pogrebov v krsti?
Med 5-10 % vseh pokopov je klasičnih, 
približno 15% je raztrosov, med 80 in 85% 
pa je pokopov z žaro. Letno se zmanjšuje 
število pogrebov s krsto ter povečuje šte-
vilo raztrosov. Vedno več svojcev se odloča 
tudi za raztros izven pokopališča. 

Kaj pa estetika oz. videz, tip pokopa-
lišč?
Z rednim in investicijskim vzdrževanjem 
pokopališč se trudimo, da bi bila celostna 
podoba vseh pokopališč ves čas urejena. 
Zavedati se je potrebno, da so pokopališča 
dokaj stara, sredstva namenjena urejanju 
pa, tako kot povsod, omejena. 

Kako se spreminjajo običaji ob slovesu 
nekdaj in danes? Včasih so ljudje ležali 
doma …
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Letno poročilo o pitni vodi iz vodovodnih sistemov, s katerimi 
upravlja Komunala Tržič d.o.o. za leto 2022
KOMUNALA TRŽIČ

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

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

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

Nadzor kvalitete pitne vode je v letu 2022 
potekal z izvajanjem notranjega nadzora, 
ki ga po HACCP načelih izvaja Komunala 
Tržič, preko neodvisnega državnega mo-
nitoringa ter preko nadzora Zdravstvene-
ga inšpektorata RS (zunanji nadzor). 

V sklopu notranjega nadzora se je izvajal re-
dni mesečni odvzem vzorcev za mikrobiolo-

ške in fizikalno-kemijske preiskave, katerih 
obseg merjenih parametrov je določen s Pra-
vilnikom o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, s 
spremembami; v nadaljevanju Pravilnik). 

Za mikrobiološko preiskavo je bilo v letu 
2022 v okviru rednega notranjega nadzora 
odvzetih 138 vzorcev pitne vode iz vodo-
vodnih virov in omrežij javnih vodovodov, 
5 vzorcev je bilo neskladnih s Pravilnikom, 
a so bila odstopanja minimalna. Po izve-
denih ukrepih smo s ponovnim odvzemom 
vzorcev izkazali skladnost s Pravilnikom.

V primeru neskladnih vzorcev ali ugoto-
vljenih morebitnih nepravilnosti na vo-
dooskrbnih sistemih smo uporabnike ob-
veščali v skladu z navodilom Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (NIJZ). Tudi v 
letu 2023 bomo uporabnike vezano na na-
vodilo NIJZ, Zdravstvenega inšpektorata 

Običaji so se z leti precej spremenili. Vča-
sih so pokojniki ležali doma ali v vežici 
tudi po več dni, danes se tega običaja svoj-
ci ne poslužujejo več. Pokojnik praviloma 
leži v vežici, redko doma, pogreb pa se 
izvede na isti dan. Navada je, da je žara v 
vežici od 10. ali 11. ure dalje, pogreb pa se 
izvede od 12. ure dalje, v poletnih mesecih 
lahko nekje do 17. ure, v zimskih mesecih 
pa najkasneje do 15. ure. 

Kaj so lepše strani tega poklica?
Izkaz hvaležnosti ob koncu pogrebne sve-

čanosti, potrditev, da smo delo opravili po 
naših najboljših zmožnostih in z najvišjo 
mero pietete.

Kako gledate na problematiko odpad-
kov na pokopališčih?
Na vseh pokopališčih imamo nameščene 
1100-litrske zabojnike za sveče, komu-
nalne odpadke in biološke odpadke. Naj-
več težav predstavljajo odpadne sveče, 
katerih količina je kljub usmerjanju obi-
skovalcev in najemnikov k alternativnim 
metodam (poslikani kamni, elektronske 

sveče, lesene sveče, virtualne sveče) še 
vedno zelo velika. Velikokrat se zgodi, da v 
teh zabojnikih pristanejo tudi smeti, ki jih 
ljudje prinesejo od doma (od pepela do te-
levizorjev, otroških vozičkov ipd., če je ve-
likost primerna zabojniku, potem obstaja 
velika verjetnost, da se tam tudi znajde), 
za kar pa ti zabojniki seveda niso name-
njeni. Ne manjka tudi takih obiskovalcev, 
ki smeti odlagajo v vsak skriti kotiček po-
kopališča, kljub temu, da zabojniki stojijo 
ob izhodu iz pokopališča. 

RS in Nacionalnega laboratorija za oko-
lje in hrano obveščali po ustaljeni praksi, 
upoštevajoč zadnjo verzijo izdanega na-
vodila, ki vam jo predstavimo v naslednji 
številki Tržičana.

Vse lastnike oz. upravljavce pomembnej-
ših javnih objektov bomo obveščali preko 
SMS sporočil ali elektronskih sporočil.

Na naši spletni strani http://www.komu-
nala-trzic.si/ se lahko vključite v brez-
plačno elektronsko ali SMS obveščanje.

Na spletni strani v zavihku Pitna vo-
da>Pogosta vprašanja in odgovori boste 
našli tudi Priporočila lastnikom objek-
tov za vzdrževanje hišnega vodovodnega 
omrežja, Navodila o prekuhavanju vode in 
Navodila za izvedbo dezinfekcijo vodovo-
dnega omrežja.
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Kjer so danes bloki, so imeli predstavo Kozaki
DR. BOJAN KNIFIC, FOTO: FOTOTEKA TRŽIŠKEGA MUZEJA

Po drugi svetovni vojni je bila zgrajena Cankarjeva cesta, ki je 
mimo mestnega središča vodila proti Dovžanovi soteski, nad 
Cankarjevo cesto pa so pred letom 1950 zgradili stanovanjske 
bloke. 

Spomin leta 1930 rojene Marije Krmelj, poročene Plesničar: 
»Bila sem še otrok, bilo je pred drugo vojno, ko so v Tržič prišli 
Kozaki. Nad današnjo avtobusno postajo še ni bilo blokov, tam je 

Boris Uzar, pet let v partizanih in taboriščih
LADO SREČNIK, FOTO: LADO SREČNIK

Boris Uzar je bil rojen 11. marca 1926 v Sebenjah pri 
Tržiču, kot sin zavednega Slovenca in revolucionar-
ja Petra Uzarja in mame Kati. Ko so Nemci leta 1941 
okupirali našo državo, je očetu grozila aretacija in 
se je s somišljeniki umaknil v zavetje gore Dobrče. 
Boris in brat sta imela tajno vezo z očetom in mu 
tudi prinašala hrano, vendar je bil Boris izdan, are-
tiran in odpeljan v zapor v Begunje. Najhuje mu je 
bilo, ko je vsako jutro moral stati v kaznilnici, ge-
stapovec je izbiral žrtve za talce, čez pol ure so se že 
zaslišali streli. Po petih tednih je bil izpuščen, ker 
je bil mladoleten, star šele 16 let. Leta 1942 je od-
šel v partizane. Ujeli so ga belogardisti in poslali v 
zapor v Velike Lašče, nato na sojenje v Ljubljano in 
od tam v taborišče Gonars, kjer je namesto imena 
dobil številko 11.510. Po kapitulaciji Italije se je vrnil 
na Dolenjsko in od tam v partizane. Po nemški ofen-
zivi leta 1943 so ga Nemci zopet ujeli, zaprli v Sušak, 
nato v Trst, Zeleno jamo in nato v taborišče Dachau. 
Dobil je zaporniško številko 59.703. Drugo svetovno 
vojno je tako preživel v gmajni kot partizan in v kar 
štiriindvajsetih taboriščih in zaporih v Jugoslaviji, 
Italiji in Nemčiji. Leta 1945 je dočakal dan svobode. Po vojni si 
je ustvaril družino in zaživel človeka dostojno življenje. Leta so 
ga izmučila in pristal je v domu starostnikov v Tržiču. Dom se 
imenuje po njegovem očetu, ki je bil tudi pobudnik za njegovo iz-
gradnjo. V njem je tudi prebivala njegova mati Kati.

Ko sem začel leta 2016 zbirati dokumentacijo za projekt »Kdo je 
Peter Uzar«, sem samo po Petru Uzarju naštel 100 sorodnikov. 

Pripravil sem razstavo v DPU, uredili smo spominsko Uzarjevo 
sobo in zloženko. Takrat sem Borisa tudi dobro spoznal. Postala 
sva prava prijatelja. Ko je pristal na invalidskem vozičku, sem ga 
tudi vozil na srečanja na državno proslavo Skupnosti interniran-
cev Dachau v Ljubljano, državno proslavo v Kranj in sprejem pri 
predsedniku države Borutu Pahorju v Ljubljano. 

Počivaj v zemlji slovenski, za katere svobodo si se boril.   

bil hrib, pod hribom samo močvirje. Kozaki so imeli tam na hri-
bu, kjer so danes bloki, predstavo. Prišli so na konjih, potovali 
so, se ustavili in naredili predstavo, ki smo jo potem z zanima-
njem gledali. Podili so se po hribu gor in dol, jahači so šli v diru 
pod trebuhom konja in na drugi strani gor, še razne take stvari 
so bile. Kakih petnajst jih je bilo.«

Gradnja blokov nad Cankarjevo cesto v Tržiču in skoraj dokončani bloki okoli leta 1947.



 -  
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Marec 2023
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 

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

 
Razstave
 od četrtka, 9. 3., do ponedeljka, 10. 4. 
Galerija Atrij
Etnološka razstava: Gregorjevo
Tržiški muzej

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

 od četrtka, 16. 3., do ponedeljka, 27. 4. 
Galerija Paviljon
Fotografska razstava: Milan Malovrh
Tržiški muzej

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

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

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

 sreda, 1. 3. 
9.00 Ljudska univerza Tržič
Družabne urice slovenščine za tujce
Ljudska univerza Tržič

 petek, 3. 3. 
16.00 Ljudska univerza Tržič
Delavnica: Gregorjeve luče iz das mase
Ljudska univerza Tržič

18.00 Kulturni center Tržič
Srečanje odraslih in otroških folklornih 
skupin: Polka je ukazana
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Tržič

 petek, 3. 3., 17. 3. in 31. 3. 
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Izobraževanje za uporabo paketnika
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 petek, 4. 3. 
19.00 Kulturni center Tržič
Koncert Prifarskih muzikantov
Mitja Kovačič s.p.

 ponedeljek, 6. 3. 
15.30 Zdravstveni dom Tržič (vsak drugi poned-
eljek v mesecu)
Srečanje skupine za samopomoč  
bolnikov z rakom
Zdravstveni dom Tržič

 ponedeljek, 6. 3. in 20. 3. 
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Izobraževanje za uporabo pametnih 
telefonov
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 7. 3. 
9.00 Ljudska univerza Tržič
Predavanje: Trije tipi odnosov – trije tipi zavesti
Ljudska univerza Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Strokovno predavanje:  
Spodbude dr. Sanele Banović
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 četrtek, 9. 3. 
18.00 Galerija Atrij
Odprtje razstave: Vračanje k tradiciji: 
Kako so šuštarji dali vuč u vodo?
Tržiški muzej

18.00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: Uvod in komunikacija 
med staršema
Zdravstveni dom Tržič

 petek, 10. 3. in 24. 3. 
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Izobraževanje za uporabo pametnih 
telefonov
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sobota, 11. 3. 
18.00 mestno jedro
Gregorjevo – Vuč v vodo
Občina Tržič, Tržiški muzej, OŠ Bistrica

 nedelja, 12. 3. 
9.00 Zelenica
Zelenica Ski raid- državno prvenstvo v 
turnem smučanju
Društvo za razvoj turnega smučanja 

 ponedeljek, 13. 3. 
15.30 Zdravstveni dom Tržič
Srečanje skupine za samopomoč  
bolnikov z rakom
Zdravstveni dom Tržič

 ponedeljek, 13. in torek, 14. 3. 
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Tačke pomagačke in branje s Kobijem
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 14. 3. 
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Literarni večer z Ireno Štaudohar:  
Kaj hoče ženska
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: Rokovanje z dojenčkom
Zdravstveni dom Tržič

16.00 Ljudska univerza Tržič
Začetni tečaj Excela (Univerza za tretje 
življenjsko obdobje)
Ljudska univerza Tržič

 sreda, 15. 3. 
18.00 OŠ Bistrica
Srečanje otroških in mladinskih pevskih 
zborov: Spomladanski koncert
Javni sklad republike Slovenije za kulturne  
dejavnosti, Območna izpostava Tržič

 četrtek, 16. 3. 
18.00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: Nega dojenčka
Zdravstveni dom Tržič

18.00 Galerija Paviljon
Odprtje fotografske razstave Milana 
Malovrha
Tržiški muzej

 petek, 17. 3. 
20.00 Kulturni center Tržič
Komedija: Avdicija
Kulturno društvo Špas teater

 torek, 21. 3. 
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
8. literarni večer: So najlepše pesmi  
že napisane? Javni sklad republike  
Slovenije za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Tržič in Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja

 sreda, 22. 3. 
18.00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: porod 
Zdravstveni dom Tržič

 četrtek, 23. 3. 
17.00 Ljudska univerza Tržič
Tržič na dlani (Univerza za tretje  
življenjsko obdobje)
Ljudska univerza Tržič

18.00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: razvoj in nega zob + 
prehrana in bolezni pri dojenčku
Zdravstveni dom Tržič
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 petek, 24. 3. 
17.00 Ljudska univerza Tržič
Tržič na dlani (Univerza za tretje  
življenjsko obdobje)
Ljudska univerza Tržič

 sobota, 25. 3. 
10.00 mestno jedro Tržiča
Tek po ulicah Tržiča
Športna zveza Tržič

 nedelja, 26. 3. 
18.00 Kulturni center Tržič
Koncert: KLAPA MORE iz Splita
Mitja Kovačič s.p

April
Razstave
 do ponedeljka, 10. 4. 
Galerija Atrij
Etnološka razstava: Gregorjevo
Tržiški muzej

 do srede, 26. 4. 
Galerija Paviljon
Fotografska razstava Milana Malovrha
Tržiški muzej

 od četrtka, 13. 4. do ponedeljka, 8. 5. 
Galerija Atrij
Razstava Osnovne šole Tržič
Tržiški muzej

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

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

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

 ponedeljek, 3. 4. in 17. 4. 
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Izobraževanje za uporabo pametnih 
telefonov
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sreda, 5. 4. 
18.00 Kulturni center Tržič
Naj športnik Tržiča
Športna zveza Tržič

10.00 Ljudska univerza Tržič
Zaključek študijskega krožka  
Družabne urice slovenščine za tujce
Ljudska univerza Tržič

 petek, 7. 4. in 21. 4. 
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Izobraževanje za uporabo pametnih 
telefonov
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 ponedeljek, 10. in torek, 11. 4. 
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Tačke pomagačke in branje s Kobijem
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 11. 4. 
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Obrazi slovenskih pokrajin:  
dr. Irena Mrak
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 četrtek, 13. 4. 
7.00 Sokolnica
Krvodajalska akcija
Območno združenje Rdečega križa Tržič

18.00 Galerija Atrij
Odprtje razstave Osnovne šole Tržič 
Tržiški muzej

 petek, 14. 4. 
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Izobraževanje za uporabo paketnika
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sobota, 15. 4. 
19.00 Kulturni center Tržič
Regijsko srečanje otroških folklornih 
skupin- Ringaraja 2023
Javni sklad republike Slovenije za kulturne  
dejavnosti, Območna izpostava Tržič

iz Tržiča
Izobraževalni izlet po poteh Celjskih 
grofov
Ljudska univerza Tržič

 ponedeljek, 17. 4. 
15.30 Zdravstveni dom Tržič
Srečanje skupine za samopomoč  
bolnikov z rakom
Zdravstveni dom Tržič

 petek, 21. 4. 
9.00 – 18.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Obeležitev Svetovnega dneva knjige
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sobota, 22. 4. 
19.00 Dvorana tržiških olimpijcev
Spomladanski koncert Pihalnega  
orkestra Tržič
Pihalni orkester Tržič

 do torka, 25. 4. 
Prijave na Spomladansko okrevanje  
v Termah
Društvo diabetikov Tržič

 sreda, 26. in petek, 28. 4. 
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniške delavnice
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Poziv za naziv Naj športnik občine Tržič za leto 2022
SILVO JAPELJ, PREDSEDNIK ŠPORTNE ZVEZE TRŽIČ

Športna zveza Tržič bo v sodelovanju z Občino Tržič organizirala proglasitev naj športnika in naj perspektivnega športnika Tržiča 
za leto 2022. Na tej prireditvi bomo podelili tudi priznanja vsem državnim prvakom iz tega leta. Zato pozivamo predvsem vse tiste 
občane, ki trenirajo v društvih ter klubih izven naše občine in so postali državni prvaki, da nas o tem obvestijo.

Po določilih Pravilnika o priznanjih se za razglasitev upoštevajo izključno rezultati, doseženi od 1. 1. do 31. 12. 2022. Zato vas 
prosimo, da nam posredujete najboljših 5 rezultatov, doseženih v omenjenem obdobju za tiste športnike, ki pridejo v izbor v 
skladu s Pravilnikom o priznanjih Športne zveze Tržič, najkasneje do 10. marca 2023. Pravilnik je objavljen na spletni strani ŠZT. 

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

Slavnostna prireditev bo 5.4.2023 ob 18. uri v Kulturnem centru Tržič. 
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Povabilo invalidom Društva invalidov Tržič
JOŽE BOHINC, PREDSEDNIK DRUŠTVA INVALIDOV TRŽIČ, FOTO: ARHIV DRUŠTVA

Vabimo invalide s priznanim statusom o invalidnosti po odločbi 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali podporni-
ke društva, ki še niso naši člani, da to postanejo. Poklicno so-
cialno delo ne more in ne bo moglo razvijati svoje dejavnosti 
v tolikšnem obsegu, da bi povsod, kjer ljudje živijo in delajo, 
preprečevalo nastajanje problemov in sodelovalo pri njihovem 
razreševanju. S tega vidika so društva invalidov neprecenljive 
vrednosti. Naš cilj je zagotoviti vsem invalidom, tudi zaposle-
nim, vključenost v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju. 
Člani s kategorijo ali telesno okvaro se lahko udeležujejo raznih 
športnih tekmovanj in srečanj, koristijo počitniške 
kapacitete Zveze delovnih invalidov Slovenije (v 
nadaljevanju ZDIS) na morju in v toplicah, sodelu-
jejo na raznih delavnicah, usposabljanjih ter pre-
davanjih, dobijo nasvete pri preprostih zadevah, 
lahko pa društvo preko brezplačne pravne sveto-
valnice v okviru ZDIS pomaga rešiti marsikatero 
zagato, saj je sodelovanje s strokovnjaki nujno 
potrebno. Veliko imamo raznih družabnih srečanj, 
izletov, pohodov, piknikov in še marsikaj drugega, 
lahko pa samo pridete v naše prostore in se družite 
s sebi enakimi. S priznanim statusom invalida tudi 
lahko koristite nekatere olajšave in oprostitve po 
predpisih (oprostitev plačila turistične takse, op-
rostitev plačila letnega povračila za uporabo cest 
za osebna vozila, oprostitev plačila RTV prispevka, 
pridobitev parkirne karte za parkiranje).

Za kakršnokoli pomoč, nasvet ali pogovor ste 
lepo vabljeni, da se oglasite na sedežu društva, 

na Cankarjevi cesti 1 (podpritličje »stolpnice«) vsak torek od 
15.00 do 17.00 ure in vsak petek od 9.00 do 11.00 ure, kjer vas 
bosta prijazno sprejela predsednik Jože Bohinc in tajnica Joži 
Laharnar. Lahko pa nas pokličete v času uradnih ur na telefon 
04/5963402.

Še posebej pa lepo vabljeni na naš redni zbor članov, v pe-
tek, 17. marca s pričetkom ob 10.00 uri v Restavraciji Raj v 
Tržiču, ki ga bomo združili s praznovanjem dneva žena, mu-
čenikov in materinskega dne; za zbor članov pričakujemo 
čimprejšnjo prijavo, a najkasneje do torka, 14. 3. 2023.
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Prifarski muzikanti
MARTIN MARINČ, FOTO: ARHIV ORGANIZATORJA

Letos slavimo 35. rojstni dan. Toliko let namreč šteje naše glas-
beno druženje in nastopanje na domačih in tujih odrih. 

Svojo glasbeno pot smo začeli pri Fari v Kostelu ob Kolpi. Leto 
2018 je bilo za nas jubilejno, saj smo slavili 30 let našega delo-
vanja. Glavnina članov skupine prihaja iz Fare ob Kolpi, majhne 
vasice v občini Kostel, ki šteje približno toliko prebivalcev kot 
ima hiš. Še posebej smo ponosni na tradicionalne jesenske gala 
nastope v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer je bil vsak nas-
lednji mogočnejši in še bolje obiskan od prejšnjega. 25., 26. in 
28. novembra je pred nami že 15. veliki gala koncert.

S pesmijo in vižami ohranjamo bogato in raznoliko slovensko 
ljudsko izročilo, odlikuje nas štiriglasno petje, glasbeniki kritiki 
pa nas - ne glede na to, da zaigramo skoraj vse, kar nam pride 
pod prste - uvrščajo med najboljše etno skupine na Slovenskem.

Vabljeni, da se udeležite koncerta v Kulturnem centru Tržič, ki 
bo v soboto, 4. 3. 2023 ob 19. uri. Vstopnice pa si lahko zagoto-
vite v TPIC Tržič ali na prodajnih mestih Eventima.
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Zavod Dobra pot napoveduje 
drugo vseslovensko akcijo 
beleženja spominov 
MAJA TEKAVEC

Zavod Dobra pot iz Brkinov že vrsto let osvešča o naravni in 
kulturni dediščini ter skrbi za njuno ohranjanje. Letos že dru-
gič zapored prireja vseslovensko akcijo beleženja spominov 
starejših, ki bo izvedena s pomočjo nagrajene aplikacije »Za-
pisi spomina«. K sodelovanju želijo pritegniti starejše in mlaj-
še iz vse Slovenije in zbrati čim več pričevanj starejših.

Zavod Dobra pot je leta 2021 razvil aplikacijo Zapisi spomina – 
slednja omogoča beleženje in objavljanje spominov starejših o 
najrazličnejših vidikih življenja v preteklosti. Aplikacija je lani 
prejela prestižno nagrado Sveta Evrope in Evropske komisije v 
sklopu pobude »Zgodbe Dnevov evropske kulturne dediščine« 
in se uvršča v sam vrh inovativnih projektov s področja de-
diščine na evropski ravni. Da bi v beleženju spominov znova 
povezali celotno Slovenijo in spomnili na to, kako pomembni 
nosilci izročila so starejši, zavod med 15. in 29. marcem 2023 
organizira že drugo vseslovensko akcijo beleženja spominov z 
naslovom »Zapišimo spomine!«. 

V pobudi lahko sodeluje vsak, in sicer kot pričevalec (starejši, 
ki bi podelil svoje spomine) ali zapisovalec (tisti, ki bi spomine 
starejših zabeležil oz. vnesel v aplikacijo). K sodelovanju vabi-
jo tudi šole, nevladne organizacije, lokalna društva ter druge 
ustanove ... skratka vse, ki imate radi dediščino in vam je mar 
za to, da se zgodbe in spomini ohranijo.

Do več informacij o pobudi lahko dostopate prek spodnje QR 
kode, v primeru vprašanj pa se obrnite na info@dobra-pot.si.

Vabljeni, da se vključite in prispevate svoj delček k ohranjanju 
naše skupne dediščine.
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

- za novogradnje

- zamenjava starih oken

www.oknavratamba.si

JESENICE 04/586 33 70

GSM: 040/201 488

KRANJ: 04/236 81 60

GSM: 051 643 293
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Vabljeni v Avtohišo Vrtač | Šuceva ulica 28 | 4000 Kranj | avtohisavrtac.si

Prepusti 
se ji.

Povprečna poraba goriva 5,9 – 5,3 l/100 km, povprečne emisije CO2 135 - 120 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6 DG. Emisije NOx: 0,0431 – 0,0215 g/km. Emisije 
trdih delcev: 0,00030 – 0,00009 g/km. Število delcev: 0,00114  x 1011 - 0,00003 x 1011. 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.  
1,2,3 Več na www.seat.si in www.porscheleasing.

AronaSEAT

Že od 18.799 €¹
Kasko za 1 €/mesec²
Bon za zimske pnevmatike³
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