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uvodnik

Vsi imamo radi nadzor. Predstavljamo se 
kot kapitane usode, dokler nam roko na 
drugi strani ni »stisnil« koronavirus, ki 
nam je dal občutek, da v resnici le nima
mo takšnega nadzora. Zapirale so se šole, 
lokali, uvedli so se ukrepi…  Smo nadzirali 
oz. še nadziramo tako situacijo? Vsak ve 
zase.

V vsaki stvari je potrebno poiskati nekaj pozitivnega in tudi ta ko
ronavirus nas lahko marsikaj nauči. V primeru te pandemije lahko 
rečemo, da nam je ta virus pokazal, da smo vsi enaki, ne glede na 
našo kulturo, poklicno ali finančno situacijo, ne glede na to, kako 
slavni smo. Virus je vse enako obravnaval in nas tako opomnil, da 
vse lažne meje, ki smo jih postavili, nimajo veliko vrednosti, saj je 
virus prehajal te meje brez vsakega dovoljenja ali potnega lista.

Res je, epidemija nam je marsikaj vzela, a nam je hkrati veliko 
tudi dala. Predvsem priložnost, da se brez izgovorov in umikanja 
ponovno povežemo s svojimi bližnjimi, da stopimo skupaj. Da pos
krbimo drug za drugega. Da spečemo kaj novega in ustvarimo kaj 
lepega.

Koronavirus nas »uči«
MAJA TEKAVEC, ODGOVORNA UREDNICA

Na koncu bi rada dodala, da ne smemo pozabiti na vse žene in 
može, ki so se (in se še) vsak dan pogumno odločijo, da bodo va
rovali in gojili naše bratstvo. To so tisoči prostovoljcev, ki še naprej 
vestno in pošteno opravljajo svoje delo. HVALA!

Naj bo pandemija preprosto nov začetek, ko lahko ponovno pre
mislimo naša dejanja in začnemo nov življenjski cikel. Srečno!

Občinsko glasilo Tržičan, ki je bilo načrtovano za 30. april, je bilo 
zaradi pandemije prestavljeno na avgust. Tokratna številka med 
drugim vsebuje članke, ki so bili že načrtovani za aprilsko/majsko 
številko glasila, a je trenutna situacija to žal preprečila. 

Vabljeni, da obrnete prav vsak list papirja zgodb, predvsem pa se 
ustavite v rubriki V SREDIŠČU! Ti si zaslužijo vsak vaš trenutek!

ZAHVALA

DRUŽINA ALJANČIČ - VOLBENKOVI IZ HUDEGA PRI TRŽIČU

V zadnjih dneh januarja je našo družino prizadela nesre-
ča, ko so nam ognjeni zublji uničili hišo in gospodarsko 
poslopje. Brez hitre intervencije gasilskih društev, ki so 
se spopadli z ognjem, in sosedov, ki so se nemudoma od-
zvali in pomagali pri reševanju, bi nastala še večja škoda. 
V dneh po požaru je pomoč v obliki pridnih rok,  krme za 
živino in denarja prihajala z vseh strani. Z besedami ne 
znamo opisati hvaležnosti do vseh, ki ste nam v nesreči 
nesebično pomagali.

Kljub tej težki izkušnji nam je toplo pri srcu zaradi spoz-
nanja, da v nesreči nismo ostali sami. Upamo in želimo, 
da se nihče ne bi nikoli znašel v podobnem položaju. Če 
pa nesreča vendarle pride, ima pripravljenost za pomoč 
in občutek, da je nekomu mar za sočloveka, neprecenlji-
vo vrednost. Zato iskrena hvala vsem.

20. maja smo obeležili Svetovni dan čebel. FOTO: Peter Balantič
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župan z nami

Spoštovane občanke, dragi občani,

v času nastajanja tega zapisa zaključujemo drugi mesec ukre-
pov v povezavi z boleznijo svetovnih razsežnosti. V Tržiču 
smo virus na srečo dobili pozno, kasneje od večine slovenskih 
občin. Epidemija, predvsem ukrepi, še bolj pa posledice, bodo 
tek na dolge proge, ki bo po predvidevanju strokovnjakov 
najbrž končan šele v naslednjem letu.

Izkoriščam priložnost in se vsem zahvaljujem za preteklo in 
tudi bodoče izvajanje ter  upoštevanje strogih ukrepov. Sku-
paj smo in bomo zmogli. Upoštevanje navodil, zapor in ome-
jitev je bilo v naši občini na visoki ravni, zato ukrepov države 
nisem stopnjeval še z dodatnimi lokalnimi omejitvami. 

Hvala Štabu Civilne zaščite Občine Tržič in ožji krizni ekipi 
občinske uprave za opravljanje zahtevnega dela koordinacije, 
nadzora in izvajanja ukrepov. Poveljniku štaba Petru Rotarju 
je ob tesnem sodelovanju s pomočnikom Domnom Turkom in 
vestni urejevalki številnih zapisov ter poročil Evi Maršič us-
pelo opraviti vse naloge. 

sodelavcem v občinski upravi. Zadovoljen sem, da se obrisi 
novih zasebnih ali javnih investicij in pridobitev na področju 
BPT vsak dan kažejo v jasnejših obrisih. 

Vzorno in usklajeno smo sodelovali z zdravstvenim domom, policijsko 
postajo, prostovoljci, krajevnimi skupnostmi, gasilskimi in ostalimi 
reševalnimi enotami ter humanitarnimi društvi (FOTO: arhiv Občine Tržič).

Zaščitno opremo smo preko štaba civilne zaščite v zadostni 
meri zagotavljali vsem, ki so jo nujno potrebovali. Prav tako 
v primeru ponovitve ali zaostritve epidemije posedujemo 
ustrezno strateško rezervo namenjeno občanom. Pregovor, 
da roka, ki dela in pomaga, naredi več dobrega, kot usta ki 
govorijo, so z dejanji izdelave in razdelitve mask potrdili v 
tržiškem društvu upokojencev, v nekaterih krajevnih skup-
nostih, številnih družinah in posamezniki. V zagotovitvi za-
dostnih količin za sprotno uporabo se zahvaljujem tudi dona-
torjem in sponzorjem.

Zahvalo za požrtvovalno delo si zaslužijo tudi vsi zaposleni 
v slovenskem in tržiškem zdravstvu. Imamo soliden zdrav-
stveni sistem. Da bo še boljši, mu bomo vsi uporabniki morali 
zagotoviti tudi več kadra, možnosti in sredstev. Že pet evrov, 
mesečno zbranih na državljana, bi pomenilo pravi korak v 
pravo smer in prehod od besed k dejanjem. Upam, da nas bodo 
streznili tudi razmisleki o tem, zakaj zdravnike mesečno pla-
čujemo do stokrat slabše kot poklicne športnike. Za izjemne 
napore se zahvaljujem tudi vsem zaposlenim v Domu Petra 
Uzarja. Izjemne razmere zahtevajo izjemne ukrepe. 

Poslanstvo, delo in naloge občine daleč presegajo sam boj z 
epidemijo. Življenje gre in mora naprej. Kljub resnim ome-
jitvam smo se zaposleni v občinski upravi skupaj s številni-
mi občani, podjetniki in organizacijami znašli in nadaljevali 
svoje delo. Večkrat na daljavo, preko videokonferenc ali elek-
tronskih medijev. Hvala vsem prizadevnim sodelavkam in 

Čiščenja prostora dotrajanih, nevarnih, poškodovanih, nezaščitenih stavb 
odpira možnosti novi cesti, pohodnim površinam in parkovni ureditvi 
(FOTO: arhiv Občine Tržič). 

Zaključuje se projektiranje nove ceste v BPT (FOTO: arhiv Občine Tržič).

Obnova in izgradnja mestnega parka z gasilskim stolpom in 
pump trackom lepo poteka. Od novih vsebin se bomo kmalu 
veselili dveh kolesarskih postaj za izposojo koles in zaprtega 
kolesarskega poligona z ovirami. 

Z razpisom za izbiro izvajalca, opogumljeni z lanskimi izjem-
nimi dosežki, vstopamo v drugo fazo sanacije po neurju. Le-
tos bodo dela na cesti, opornih zidovih  in mostovih potekala 
v Čadovljah, Dolini, pred Jelendolom in kar obsežno tudi v 
Lomu.

Prvi val epidemije postopoma postaja preteklost. Naša seda-
njost je premagovanje zahtevnih socialnih in gospodarskih 
posledic. Navdušen sem nad iznajdljivostjo številnih tržiških 
podjetnic in podjetnikov, ki prilagojeni razmeram kljub te-
žavam že uspešno delajo naprej. Pripravljamo okrog 150.000 
evrov vreden razpis za gospodarstvo, skrajšani so naši pla-
čilni roki, podpiramo poenostavitve birokratskih postopkov.

Krize so bile in so vedno tudi minile. Iz vseh pa smo Tržičani 
izšli boljši, složnejši in uspešnejši. Prepričan sem, da nam bo 
z dejanji uspelo tudi tokrat.
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V Tržiču se piše nova (še ena) kolesarska zgodba 

Minila so štiri leta, odkar je Občinski svet Občine Tržič sprejel 
Strategijo razvoja kolesarskega turizma v občini Tržič. Veliko 
aktivnosti iz operativno naravnane strategije se že izvaja, čeprav 
smo si želeli, da bi tudi legalizacija enoslednic potekala precej 
hitreje. Vikend tržiških poti postaja med kolesarji prepoznaven 
in priljubljen dogodek, ki bo letos z novo, atraktivno in obenem 
prvo MTB enduro ekipno tekmo v seriji SloEnduro na sporedu v 
začetku avgusta.

Nova, atraktivna kolesarska infrastruktura pa se obeta tudi na 
prostoru nekdanjega industrijskega območja BPT. Na pobudo lo-
kalne BMX skupnosti in Aleksandra Remca, ob izkazanem inte-
resu lastnikov objekta, podjetja Voje d. o. o. ter ob podpori Občine 
Tržič nastaja notranji kolesarski park oz. pokrit BMX park BPT. 

Stara hala nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice Tržič bo od 
letos naprej nov dom BMX kolesarjev prostega sloga. Močna in 
razširjena ekipa Društva BMX klub Tržič bo poskrbela, da bo park 
ustrezal vsem standardom, za vzdrževanje, seveda pa tudi za 
ciljno usmerjeno promocijo. V parku bodo vsi elementi, ki so pot-
rebni tako za postopno uvajanje za ta šport nadarjenih otrok kot 
tudi za treninge te nove olimpijske discipline na najvišjem nivoju.

Z ureditvijo pokritega BMX parka BPT se dopolnjuje kolesarska 
infrastruktura na mikrolokaciji BPT (nova tlačna steza v parku 
BPT, postaja za avtomatizirano izposojo koles), v občini (kole-
sarski poligon Dirt park Divjina, mreža gorsko kolesarskih poti) 
in regiji (Gorenjsko kolesarsko omrežje).

Fotografija hale (FOTO: Aleksander Remec)

UREDITEV PARKA IN SANACIJA LESENEGA  
GASILSKEGA STOLPA NA OBMOČJU BPT
Občina Tržič je v začetku marca pričela z deli za ureditev parka 
na vzhodnem delu območja BPT, znotraj katerega nameravamo 
umestiti urbano ureditev parka s programom javnih površin, 
otroško igrišče in rekreacijski poligon za kolesarje. Ureditev par-
ka se izvaja v okviru projekta Zelena naselja, ki je sofinanciran 
s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen celotne 
operacije je zagotoviti inovativni pristop za ozelenitev degradi-
ranih območij v centru urbanih naselij. Istočasno je Občina Tržič 
pristopila tudi k izvedbi del za sanacijo spomeniško zaščitenega 
gasilskega stolpa. Dela, kljub trenutni situaciji, potekajo nemo-
teno in bodo predvidoma končana v sredini junija.

Ureditev parka in sanacija lesenega gasilskega stolpa na območju BPT 
(FOTO: arhiv Občine Tržič)

OBČINA TRŽIČ POVEČUJE SREDSTVA ZA SOCIANE, 
ZDRAVSTVENE IN HUMANITARNE PROGRAME 
Predmet javnega razpisa, ki je objavljen na spletni strani  
www.trzic.si, je sofinanciranje redne dejavnosti in socialnih, 
zdravstvenih in humanitarnih programov humanitarnih in in-
validskih društev v občini Tržič za leto 2020. Na razpis se lahko 
prijavijo nevladna, neprofitna humanitarna in invalidska društva 
ali organizacije za opravljanje humanitarne dejavnosti ter žup-
nijske Karitas z območja občine Tržič, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: imajo sedež na območju občine Tržič ali enoto s sedežem 
na območju občine Tržič,  imajo sedež izven območja Tržič, ven-
dar vključujejo v svoj program tudi uporabnike z območja obči-
ne Tržič, pripravljajo program s področja socialne, zdravstvene 
ali humanitarne dejavnosti, program izvajajo na območju ali za 
območje občine Tržič, imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, 
materialne in organizacijske možnosti za delovanje in izvaja-
nje programa, imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so 
predvideni prihodki in odhodki za delovanje in izvedbo progra-
ma, imajo urejeno evidenco o članstvu, za isti program/projekt 
ne kandidirajo na drugem javnem razpisu Občine Tržič oz. zanj ne 
prejmejo sredstva iz drugih postavk občinskega proračuna za leto 
2020 in imajo do Občine Tržič poravnane vse obveznosti.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa 
je 12.450 evrov, razpis pa bo odprt do 4. junija 2020 do 15. ure. 

NAJEMNIKI OBČINSKIH LOKALOV BODO ZARADI 
EPIDEMIJE OPROŠČENI PLAČILA NAJEMNINE ZA ČAS 
ZAPRTJA 
Zaradi razglasitve epidemije virusa COVID-19 in številnih pre-
ventivnih ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja 
širjenja virusa, so tudi v občini Tržič tako obrtniki kot mnoga 
podjetja morali prenehati z izvajanjem svojih dejavnosti in pri 
tem utrpeli velike finančne posledice. Odbor za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe je na svoji izredni seji podal predlog 
županu, da izda neobvezujoč poziv lastnikom poslovnih pros-
torov oziroma najemodajalcem, da za čas trajanja ukrepov, ko 
najemniki niso mogli poslovati, prilagodijo najemnino. Eden 
izmed že sprejetih ukrepov Občine Tržič je, da bodo najemniki 
občinskih lokalov za čas zaprtja oproščeni plačila najemnin. V ta 
namen pozivamo in prosimo lastnike poslovnih prostorov na ob-
močju občine Tržič, da svojim najemnikom, v kolikor je le možno, 

iz dela občinske uprave
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oprostijo ali vsaj delno oprostijo plačilo najemnine oz. naj jim na 
drug način olajšajo plačilo obveznosti za čas, ko svoje dejavnosti 
niso mogli opravljati. Na ta način bi v teh izrednih razmerah veli-
ko pripomogli k omilitvi poslovnih in finančnih posledic, ki jih je 
podjetnikom in obrtnikom povzročila trenutna situacija.

V občini Tržič zaradi epidemije ne bomo obstali na pol poti, z 
nišnim turizmom smo lahko še uspešnejši  

Strokovnjaki opozarjajo, da je po končanju epidemije koronaviru-
sa, najdaljše in najpočasnejše okrevanje pričakovati na področ ju 
turizma, v katerega smo v občini Tržič v zadnjih letih ogromno 
vložili. Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na 
Slovensko turistično organizacijo in v Kabinet predsednika Vlade 
Republike Slovenije smo poslali poziv za pripravo ukrepov sofi-
nanciranja promocije in razvoja turistične ponudbe za poletno 
in jesensko-zimsko sezono tudi za manjše, vodilnim podporne, 
destinacije. 

Na Občini Tržič se pridružujemo in podpiramo večino ukrepov, ki 
jih predlagajo različna združenja in vodilne destinacije, hkrati pa 
posebej opozarjamo, da morajo biti predvideni ukrepi podpore, 
pomoči in okrevanja enakopravni in linearni in ne smejo vklju-
čevati zgolj vodilnih destinacij in ponudnikov. Predlagamo, da 
ukrepi za ponoven zagon upoštevajo dejavnik, da nekatere manj-
še, a izvirne, destinacije v zadnjih letih beležimo velik razvoj. 

»Turizem je gospodarska panoga, v katero smo Tržičanke in Trži
čani v zadnjih petih letih veliko vložili in dosegli lepe rezultate. Ne 
bomo dovolili, da bi zaradi epidemije obstali na pol poti, zato smo 
naslovili pismo tudi na  odločevalce, državne organe. Po povratnih 
informacijah, ki jih imamo, je bilo razumljivo in pozitivno sprejeto. 
Sprejeti je treba dejstvo, da bomo letos in mogoče tudi v naslednjih 
letih, čim več dopustovali doma. Potrebno se je zavedati, da bo Slo
venija turistična država, če bo turizem povsod, ne samo v Ljubljani, 
v Portorožu, na Bledu, v Kranjski gori in v Bohinju. Prepričan sem, da 
bomo ravno tisti, ki ponujamo nišni, individualni turizem, turizem, ki 
je z objekti in nastanitvami razpršen, lahko še uspešnejši, potem ko 
se v nekaj mesecih kriza umakne,« pravi župan občine Tržič mag. 
Borut Sajovic.

S sistematičnim delom in velikimi vlaganji lastnih sredstev se je 
turizem v Tržiču v zadnjih letih razvil v eno najpomembnejših 
gospodarskih panog, od leta 2013 do 2019 smo zabeležili več kot 
800 % porast nočitev, 85 % gostov pa predstavljajo tuji turisti. 

Pričakovati je, da bodo destinacije, ki že imajo visoko prepoznav-
nost v turizmu okrevale hitreje, po našem mnenju pa bodo manj-
še destinacije, ki imajo več razpršenih zanimivih turističnih točk 
in možnosti za out door turizem, v povezavi s širjenjem epidemi-
je, tudi varnejše od destinacij, kjer je na manjšem prostoru priča-
kovati večje število ljudi. 

Občina Tržič je prepoznala potencial na področju kolesarskega turizma (FOTO: Uroš Švigelj)

iz dela občinske uprave
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Tržič ima novega poslanca: Jure Ferjan od marca 2020 v Državnem 
zboru RS
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV SDS

Nekdanji podžupan Občine Tržič je na 32. 
izredni seji Državnega zbora RS, 19. mar-
ca 2020 sedel v poslanske klopi. Tržič je 
tako dobil še enega predstavnika v hramu 
slovenske demokracije, opozicijskemu 
poslancu Edvardu Pauliču (LMŠ), se je 
pridružil koalicijski poslanec Jure Ferjan 
(SDS).

»V veliko veselje mi je, da lahko pri poslancu 
gospodu Juretu Ferjanu, rečem, da sva ves čas 
skupnega dela na občini izjemno dobro sode
lovala, predvsem pa vem, da pozna probleme 
lokalne skupnosti in jih bo sedaj prenesel na 
državno raven. Ferjan je bil eden od ekipe, 
ki je postavila temelje za kohezijski projekt 
DRR2, dragocena znanja pa je pridobil tudi 
pri stiku s prostovoljskimi organizacijami, z 
mladimi in s starimi in to je tisto, kar šteje in 
pomaga pri dobrih odločitvah,« je izpostavil 
župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic.

Tržiški poslanec Jure Ferjan je član Odbora 
za finance, Odbora za izobraževanje, zna-
nost, šport in mladino, Odbora za pravo-
sodje, Odbora za zadeve EU in Preiskoval-
ne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi 
Franc Kangler in drugi. »Prvi tedni so bili 
prioritetno posvečeni pripravi in obravnavi 
proti korona paketov, ki so v Državnem zboru 
RS dobili široko podporo. Pomagali smo dr
žavljankam in državljanom, ukrepi so zajeli 
več kot 1,2 milijona ljudi. Pomagali smo tudi 
slovenskemu gospodarstvu, sprejeli smo uk
repe za povečanje likvidnosti, za ohranitev 
delovnih mest. Izjemno pomemben je tudi 
dvig povprečnine občinam, naša občina bo 
tako v letu 2020 prejela dobrih pol milijona 
evrov dodatnih sredstev« je delo in sprejete 
ukrepe v parlamentu opisal Ferjan.

iz dela občinske uprave

Po majski seji občinskega sveta je no-
vopečeni poslanec svoje svetniško mesto 
prepustil naslednjemu na listi SDS. Nov 
svetnik bo tako najverjetneje postal pred-
sednik OO SDS Tržič. »Želim si, da je čim več 
ljudi aktivno vpetih v sooblikovanje lokalne 
politike, zato sem sprejel odločitev, da omo
gočim nov in svež veter v našem občinskem 
svetu. Osebno svoje področje političnega de
lovanja s potrditvijo poslanskega mandata 
prenašam na državno raven, ne glede na to, 
pa bo Tržič pri meni vedno na posebnem in 
pomembnem mestu,« je ob tem povedal tr-
žiški poslanec Jure Ferjan.

V pogovoru je Jure Ferjan izrazil hva-
ležnost za dano priložnost in zaupanje, 
prepričan je namreč, da ga bodo pridob-
ljene izkušnje in znanje na lokalni ravni 
spremljale skozi celotno karierno pot. »V 
dobrem letu dni smo naredili in premaknili 
veliko. Vesel sem, da sem pripomogel k izi
du prvih dveh številk novega Turističnega 
časopisa občine Tržič in uspešno koordiniral 
Evropski teden mobilnosti. Ponosen sem na 
ustanovitev Sosveta starejših, ki močno po
vezuje vse ključne deležnike, ki vplivajo na 
lepše in bolj varno 3. življenjsko obdobje. Na 
mojo pobudo je bil pripravljen in 11. maja 
letos že objavljen t. i. razpis za mlade. Dvig
nili smo tudi enkratno finančno pomoč ob 
rojstvu otroka, ki od julija 2019 naprej zna
ša 250 evrov. Pred nami je začetek projekta 
Prostofer, ki ga je epidemija korona virusa 
COVID19 nekoliko zamaknila. Zadovoljen 
sem, za kar gre največja zahvala Uradu za 
okolje in prostor, da smo tudi pri projektu 
»DRR2 – gradnja manjkajočih odsekov ka
nalizacije, obnova vodovodov in cest« močno 
napredovali, pridobili smo večino gradbenih 
dovoljenj (19 jih imamo, dokumentacija za 
manjkajoče 3 pa je vložena na upravni enoti) 
in Občina Tržič bo po potrditvi projekta oz. 
vloge na pristojnem ministrstvu, verjamem, 
da najkasneje v letu 2021, začela z delom,« 
je poudaril nekdanji podžupan in aktualni 
poslanec Jure Ferjan ter sklenil: »Veselim 
se nadaljnjega sodelovanja in dela v korist 
občank in občanov, v korist Tržiču, v dobro 
Slovenije. Sodelovanje in iskanje vsebine še 
vedno ostajata moji prioriteti.«
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Odkrij košček raja
GAŠPER GOLMAJER

Domačini prav zagotovo poznamo mnogo skritih kotičkov našega 
Tržiškega, vendar so nas nedavni dogodki pripeljali do pogloblje-
nega odkrivanja kraja, ki ga imenujemo dom. Zato te pozivamo, 
da Odkriješ košček raja v osrčju Karavank, ki ponuja naravno le-
poto, aktivnosti in udobje velikih, bolj prepoznavnih destinacij, 
hkrati pa zagotavlja mir in unikatna doživetja daleč stran od trum 
turistov, ki oblegajo »klasične« turistične kraje. 

Na Tržiškem se še vedno da uživati v neokrnjeni naravi, okusiti 
dobrote doma pridelanih izdelkov, piti vodo iz bistrega potoka, 
ležati na travniku, polnem cvetja, in vdihniti svež gorski zrak. 

Odkrij košček raja, kjer je narava bolj zelena, kjer je nebo bolj 
modro, kjer je izkušnja bolj pristna, kjer svoboda duha nima meja. 
Podaj se po mogočnih širjavah peš, s kolesom ali pa jih adrena-
linsko preleti s padalom. 

Poznaš občutek drvenja adrenalina po svojih žilah, ko strmiš z 
ravno osvojenega gorskega vrha v daljave in si v glavi že rišeš 
nove poti do rajskih vršacev, ki te prijazno vabijo, da jih obiščeš? 
Poznaš občutek pospešenega bitja srca, ko brez slabe vesti pole-
žavaš na gorskem travniku ob alpskem potočku in se zavedaš, da 
je poletje, da se ti nikamor ne mudi in te bo sonce grelo do ve-
černih ur? Tukaj se najde za vsakogar nekaj, od naravnih danos-
ti do bogate kulturne dediščine, ki jo popestri prijetno družabno 
dogajanje. 

Odkrij koščke kulturnega mozaika v starem mestnem jedru Trži-
ča, ko te z unikatnega »firbc okna« pozdravi pridna gospodinja, 
prisluhni skrivnostim obrtnikov in rokodelcev v Tržiškem muze-
ju ter speci tržiško fliko v črni kuhinji več kot 250 let stare Kur-
nikove hiše. 

Tržiško ni le mesto, so tudi simpatične vasice, ki kot biserna ogr-
lica obdajajo Tržič, kjer življenje še vedno utripa v bolj umirje-
nem ritmu, kjer se ljudje med seboj pozdravljajo na ulici, kjer je 
vsak dobrodošel, da odkrije skrivnosti generacij, ki so vgrajene v 
bit kraja. 

Odkrij košček raja, na koncu mogoče najdeš še tržiškega zmaja!

ODKRIJ KOŠČEK RAJA LAHKIH NOG NAOKROG
Odkrij razkošje poti, ki jim ni videti konca, pa naj te vodijo po 
mogočnih vršacih, dišečem gozdu, romantičnem mestnem jedru 
ali po simpatičnih vaseh Tržiškega. Vsak lahko najde sebi pri-
merno pot, pa naj bo adrenalinski odvisnež ali pa družina, ki gre 
na sproščujoč sprehod po kosilu. 

ODKRIJ KOŠČEK RAJA NA DVEH KOLESIH
Tu je pravi raj za kolesarje, saj ti zelena destinacija Slovenije po-
nuja raznovrstne možnosti in težavnostne poti, od tistih za re-
kreativce do tistih zahtevnejših, pri katerih ti poide sapa. Lahko 
se podaš po poljskih poteh, vendar se na Tržiškem teren prej, ko 
slej postavi pokonci.

ODKRIJ KOŠČEK RAJA S PTIČJE PERSPEKTIVE
Od višine in užitka se zvrti, vendar je to najbolj spektakularen 
način, na katerega lahko odkriješ Tržiško. Destinacija je ena od 
redkih v Sloveniji, ki ponuja kar tri izredno priljubljena vzletišča 
za najlepši razgled od Ljubljane do Triglava ter živahno naravo 
daleč naokoli.

NAGRADNA IGRA
Pri vsaki objavi na socialnih omrežjih Visit Tržič se bo od  
2. junija dalje, ob torkih izpostavila ena atrakcija/aktivnost 
na Tržiškem, ki bo promovirala destinacijo in ob enem iz
žrebancu zagotovila nagrado/e. Odgovore bo mogoče od
dati 3 dni, se pravi do vsakega četrtka v istem tednu, med
tem, ko bodo nagrajenci razglašeni ob petkih.

Bodimo ponosni od kje smo in kaj smo. Smo Tržičani in 
živimo na koščku raja!
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Odlični rezultati učencev Glasbene šole Tržič
FRANCI PODLIPNIK, FOTO: ARHIV GŠ

Letošnje šolsko leto je prav gotovo posebno. Po zaprtju šole za-
radi širitve novega koronavirusa COVID – 19 smo v glasbeni šoli 
nadaljevali pouk od doma s pomočjo socialnih omrežij in bomo 
šolsko leto uspešno pripeljali do zaključka.

Vsakoletni nastopi in uspehi naših učencev na raznih tekmova-
njih mladih glasbenikov so že postali stalnica. Zato ne prese-
nečajo novi odlični rezultati, ki so jih učenci in njihovi mentorji 
dosegli na tekmovanjih, ki so bila izvedena pred izbruhom pan-
demije. 

Na 49. tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije – 
TEMSIG sta učenca Oskar Šavs in Nejc Strnad Podlesnik v discip-
lini klavirski duo, kategorija 1a, prejela zlato plaketo in osvojila 
prvo mesto v svoji kategoriji. Njuna mentorica je Tanja Ahačič. 
Učenec harmonike Žiga Fajdiga je v kategoriji 1b prejel srebrno 
plaketo. Njegov učitelj je Jan Ulčnik.

Glasbenega tekmovanja International Music Competition. Beog-
rad 2020, ki je bilo izvedeno preko video posnetka, sta se udele-
žili učenki klavirja. Veronika Bohinjc je v kategoriji 4 prejela prvo 
nagrado, Mina Primožič je v kategoriji 6 osvojila drugo nagrado. 
Učiteljica, ki ju poučuje in ju pripravila na tekmovanje, je Tsarina 
Marinkova Krajnčan.

Za temi odličnimi rezultati je ogromno vloženega truda učenk in 
učencev ter njihovih učiteljev. Za rezultate, na katere smo v Glas-
beni šoli Tržič izredno ponosni, jim iskreno čestitamo.

Utrinki s prireditve Vuč u vodo – Gregorjevo 2020
PETRA HLADNIK

Zadnja prireditev pred epidemijo koronavirusa se je zgodila 11. 
marca, na predvečer gregorjevega, ko smo po Tržiški Bistri-
ci spustili gregorčke in tako obudili spomin na tržiške čevljarje, 

ki so v preteklosti na ta dan prenehali z delom ob luči in hkrati 
simbolično oznanili prihod pomladi. Najlepša hvala vsem, ki ste 
pripomogli k uspešni, varni in ekološki izvedbi.

Kulturni program za letošnjo prireditev so pripravili učenci in zaposleni 
Osnovne šole Tržič ter nepogrešljivi člani Pihalnega orkestra Tržič  
(FOTO: Vili Vogelnik)

Moč svetlobe in ognja je z ognjenim spektaklom prikazal tudi mojster 
Hatana (FOTO: Dušan Podrekar)

Najlepši in najbolj pričakovan del gregorjevega je spuščanje hišic po Tržiški  
Bistrici (FOTO: Gašper Golmajer)

Posebna razstava gregorčkov je bila na ogled v rovu pod dvorcem Neuhaus 
(FOTO: Vili Vogelnik)



9

junij 2020

spremljamo, poročamo

Izbrana je bila najboljša poslovna ideja Tržič 2020 
NATALIJA BRUMEN, FOTO: SABINA FERJAN IN IAN POLAK ROŽAC

»Vse ideje živijo tako dolgo, dokler verjamemo vanje«

Ljudska univerza Tržič je v mesecu aprilu uspešno zaključila 
podjetniški program, 'Natečaj za najboljšo poslovno idejo Tržič 
2020', ki je potekala v sklopu Tržiškega kreativnega centra in ga 
financira Občina Tržič. Na natečaj se je prijavilo sedem udeležen-
cev.

Preko on line komunikacije  so udeleženci predstavili svoje pos-
lovne ideje  v obliki Power point pitch predstavitve. Prav vsi so 
presenetili s svojimi poslovnimi idejami in s prepričljivimi nas-
topi. Poleg dveh nagrajencev so sodelovali še: 

Maja Plementaš, Metka Bertoncelj, Janja Pečelin, David Toporš, 
Jan Potočnik. Tričlanska komisija v zasedbi: Matic Breznik; Nejc 
Konjevič in Tilen Tomazin,  je po strokovnem premisleku in oce-
njevanju glavno nagrado za Najboljšo poslovno idejo namenila 
poslovni ideji MOJ PLAN. Idejo o prvem Slovenskem 50-listni 
bloku, tiskanemu na popolnoma recikliranem papirju, je zasno-

val Ian Polak Rožac iz Tržiča. V povsem drugačnem in svojstve-
nem »bloku dnevnih opravil« so že v naprej oblikovane razpre-
delnice, seznami in urniki, ki ga uporabnik poljubno dopolnjuje. 
Izdelek je zasnovan, oblikovan & tiskan v Sloveniji. Sam je pove-
dal, da je 50 blokov že testiral, in da je bil, zanimivo, odziv naj-
bolj uspešen pri mlajših generacijah, predvsem pri študentih in 
mladih podjetnikih.

Druga nagrada za najboljšo poslovno idejo z družbenim učinkom 
pa je bila podeljena Sabini Ferjan iz Tržiča. Ime ideje je Ukart 
(unikatna keramika, ki povezuje tradicijo, elemente iz okoliške 
narave in rokodelstvo v zaokroženo celoto). 

Poleg unikatnih izdelkov iz gline in porcelana, zraven dodaja tudi 
zeliščne čaje in mila, pridelana na naravni bazi. Izdelek tako dobi 
dovršeno, namensko uporabo. Na tak način, pove sama, se lah-
ko izdelek promovira kot tipično lokalni in slovenski proizvod in 
pripomore k turistični dejavnosti lokalnega okolja.

Hvala Občini Tržič za podporo, hvala mentorjem in strokovni 
žiriji za strokovno izvedbo programa in hvala ter čestitke vsem 
udeležencem v programu.

Čebelarska zveza Gorenjske je podelila priznanje najbolj zaslužnim 
MAG. SAMO COTELJ, FOTO: MATIC PERČIČ 

V petek, 21. februarja 2020, je v prostorih Čebelarskega centra 
Lesce potekal 19. redni občni zbor Čebelarske zveze Gorenjske 
(ČZG), v katero je vključenih 530 gorenjskih čebelarjev iz 12 druš-
tev, letos se jim je pridružilo še zadnje iz Zgornje Gorenjske, in 
sicer Čebelarsko društvo Kranjska Gora. Na občnem zboru so ana-
lizirali preteklo delo in si zastavili načrte za letošnje leto, podelili 
pa so tudi priznanja in nagrade najbolj zaslužnim čebelarjem. 

Med letošnjimi nagrajenci ČZG sta tudi dva člana Čebelarskega 
društva Tržič. Odlikovanje Antona Janše II. stopnje je prejel Janez 
Meglič, ki je uspešen čebelar več kot trideset let in že dolgo vrsto 
let deluje v upravnem odboru ČD Tržič, je praporščak in pover-
jenik za območje Loma. Odlikovanje »Naj župan« za leto 2019 je 
prejel župan občine Tržič mag. Borut Sajovic, ki čebelari že šti-
riinštirideset let, ves čas je tudi član čebelarskega društva, kjer 
tudi aktivno sodeluje. Pod vodstvom mag. Boruta Sajovica Obči-
na sprejema občinske akte tako, da na področju občine omogo-
ča čebelarjem čebelarjenje in gradnjo čebelnjakov na kmetijskih 

zemljiščih v okviru zakonsko predpisanih možnosti. Spodbuja 
sonaravni način kmetovanja, integralno poljedelstvo in vrtnar-
stvo ter ekološko kmetovanje in čebelarjenje. 
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Alteršola malo drugače 
MONIKA VALJAVEC, FOTO: MONIKA VALJAVEC

Veliko naših aktivnosti že poznate, od 
septembra dalje pa smo preventivni pro-
gram Alteršola za mlade nadgradili z novo 
skupino otrok, starih od 9 do 13 let. Pre-
ko treningov socialnih in komunikacijskih 
veščin smo se osredotočali na spoznavanje 
drug drugega in hkrati samega sebe, našo 
samopodobo, samozavest, preizkušali 
smo se v spretnostih aktivnega posluša-
nja in sporočanja, skoraj vsak trening pa 
smo delno namenili spoznavanju in izra-
žanju čustev. Izvedli smo tudi precej te-
matskih delavnic, najbolj zaželene so bile 
ustvarjalne delavnice v kombinaciji z izo-
braževalnimi, zabavali pa smo se tudi ob 
usvajanju sladkih kulinaričnih spretnosti. 
Nastalo je veliko zanimivih izdelkov ter 
ogromno idej, ki smo jih v čim večji meri 
poskušali uresničiti. Načrte nam je poš-
teno prekrižala karantena in nas kmalu 
spodbudila k druženju v virtualnem svetu. 
Z Alteršolarji smo se znašli in tako v sku-
pini s pomočjo tehnologije nadaljevali z 
izvajanjem aktivnosti za preseganje šibkih 
in krepitev močnih področij posamezni-
ka. Pri mladih se nam zdi najpomemb-
neje razvijanje realne samopodobe, saj le 
ta privede do realnega zaznavanja svoje 
osebnosti, svojih sposobnosti in potreb. 

Ob tem so nastale prav p(osebne) izkazni-
ce, ki bodo kmalu krasile našo steno v 
prostorih KS Bistrica. Vsem našim stalnim 
alteršolarjem pa smo v tem času zagoto-
vili brezplačno učno pomoč ter inštrukcije 
na daljavo. Veseli smo, ker je skupina res-
nično zaživela v pravi Alteršola podobi in 

Mednarodni muzejski dan v Tržiškem muzeju 
SUZANA KOKALJ

Vsako leto 18. maja muzeji praznujemo 
Mednarodni muzejski dan in tudi letošnje 
izredne okoliščine nas niso ustavile. 

Slovenski muzeji smo se letos odločili za 
digitalno predstavitev teme, ki jo je ICOM 
izbral za leto 2020: Muzeji in enakost: 
raz nolikost in inkluzivnost. Tako je nas-
tala digitalna knjižica, v kateri vsak izmed 
muzejev predstavlja svoje projekte pove-
zane z enakostjo.  

Tržiški muzej je s svojim plakatom naja-
vil projekt prenove stalne razstave v spo-
minski sobi Koncentracijskega taborišča 
Ljubelj jug, za naslov pa smo izbrali uvod 
v Deklaracijo o človekovih pravicah »Vsi 
se rodimo svobodni in enakopravni«. Bo-
doča razstava bo poudarila vrednote, ki so 
bile kršene v času 2. svetovne vojne in na 
katerih sta utemeljeni tudi demokratična 
Slovenija in Evropska unija. 

ICOM je pripravil tudi spletni seminar, ki 
so se ga lahko udeležili tako ljubitelji kot 
poznavalci muzejske dejavnosti.

Muzeji smo imeli na ta dan, kot vsako leto, 
muzeje odprte za vse obiskovalce, vstop 

pa je bil brezplačen, seveda s spoštova-
njem priporočil za preprečevanje širjenja 
virusa.

upamo, da vas kmalu spet presenetimo z 
novimi projekti. 

Starši in mladi, ki bi se nam želeli pridru-
žiti, nam lahko pišete na info@altersola.si 
ali pokličete 040-659-670 (Monika). Več 
informacij o naših programih pa si lahko 
pogledate na www.altersola.si.
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KD Pihalni orkester Tržič aktiven tudi v času epidemije 
ČLANI KD PIHALNI ORKESTER TRŽIČ, FOTO: ARHIV PIHALNEGA ORKESTRA TRŽIČ

Letošnja epidemija je konkretno okrnila, kasneje pa tudi zaus-
tavila večino kulturnih dejavnosti po celotni državi, tako da smo 
bili tudi v Pihalnem orkestru Tržič primorani zaradi razmer pre-
kiniti z vajami in pripravami na spomladanski koncert. Ker pa 
nas je še vedno vodila želja po ustvarjanju in muziciranju, smo na 
primerni razdalji staknili glave in vseeno pripravili nekaj projek-
tov, prilagojenih trenutni situaciji. 

En takšnih projektov, ki je slovenskim godbenikom med najpo-
membnejšimi v letu, je tudi tradicionalna prvomajska budnica. 
Že ko smo se v aprilu pogovarjali o tem dogodku, je bil naš cilj, da 
bi na praznik dela Tržičane prebudila živa glasba. Uspelo nam je! 
Skladno s takratnimi ukrepi se je zbrala peterica inštrumenta-
listov iz vrst našega orkestra, ki so na sedmih lokacijah v tržiški 
občini zazveneli v ritmih koračnic. Poslušalci, iskrena hvala vam 
za pozitiven odziv tako v živo kot preko družbenih omrežij. Mi pa 
upamo, da se v naslednjem letu na ulicah zopet srečamo v polni 
postavi našega orkestra. 

Ker pa smo ravno sredi projekta Teden ljubiteljske kulture, kate-
rega del bi moral biti tudi naš spomladanski koncert, vas pova-
bimo še k ogledu krajšega posnetka z anekdotami iz življenja tr-
žiškega orkestra, ki smo ga pripravili v ta namen. Videoposnetek 
si lahko ogledate na naši spletni strani – www.po-trzic.si ali na 
naših družbenih omrežjih.

Čez poletje upamo, da nam uspe izpeljati še kak manjši projekt, 
jeseni pa si močno želimo pričeti z vajami. Igranje v orkestru 
nam reč že pošteno pogrešamo, prav tako pa bi vam radi čimprej 
pričarali nepozaben koncert, mogoče nam uspe že v božično-no-
voletnem času.

Ples na daljavo
IRIS ZAVELCINA, REBUS: TEREZA GOSAR

S 13. 3. 2020 se je tudi za KUD Leyli vse popolnoma spremenilo. 
Začasno smo ustavile redne treninge in skorajda vse tekoče pro-
jekte. Že natisnjeni plakati in vstopnice za ponovitev predstave 
»Mistika starega Egipta« bodo predvidoma počakali na nov je-
senski termin. Tudi gostovanje na mednarodnem festivalu Enta 
Omri v Beogradu je prestavljeno na naslednje leto. To pa ne po-
meni, da smo v tem obdobju počivale, saj smo dodobra izkoristile 
možnosti izobraževanja na daljavo. Vsak teden dobivamo spletne 
treninge plesne tehnike Jilline Carlano (Los Angeles, ZDA), udele-
žujemo se profesionalnih in nadaljevalnih treningov, intenzivnih 
delavnic ter različnih izobraževalnih vsebin pri naših najljubših 
učiteljih s celega sveta. Gradiva za nove plesne podvige v prihod-
njih sezonah bo tako več kot dovolj, mentoric v društvu pa tudi, 
saj se naše tekmovalke pridno izpopolnjujejo in bodo pridobljeno 
znanje z veseljem delile naprej. Nekatere so z nami že od svojega 
5. leta in (po mojem mnenju) bi težko našli boljši kader, ki nam 
bo pomagal ohranjati navdušenje in motivacijo naših članov ter 
skrbeti za razvoj orientalskega plesa kot odrske umetnosti. Takoj, 
ko bo možno, začnemo s tečaji plesne tehnike, kamor se lahko 
priključite vse deklice in ženske, ki si želite raziskovati lepoto 
orientalskega giba. Za več informacij nas spremljate na socialnih 
omrežjih (FB profil KUD Leyli, Instagram: leyli_slovenia). 

Rešitev priloženega rebusa pa vam pove, kako se imenuje orien-
talski ples s palico, folklorni stil zgornjega Egipta, ki ga bomo le-
tos podrobneje spoznale v mladinski skupini. 
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Nov album T.M.S. crew: Kar seješ, to žanješ 
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV T.M.S. CREW

Glasbena skupina T.M.S. crew  je v mesecu marcu predstavila nov 
studijski album Kar seješ, to žanješ, ki ponuja devet avtorskih 
skladb.

Čeprav so skladbe žanrsko različno obarvane, je njihova rde-
ča nit, ki se prepleta skozi besedila in ustvarja enotno sporoči-
lo, interpretacija družbenih vzorcev, ki jih opažata frontmana 
in ustvarjalca besedil v skupini. Sejalca rim s svojimi besedami 
želita opozoriti na pomembnost zavedanja posledic, ki jih ima-
jo naša dejanja in prevzemanje odgovornosti za le-te. Tako se je 
na naslovnici albuma znašel Groharjev Sejalec, sicer v sodobni 
preobleki, a z enako metaforo, ki sporoča nejasno ter na trenutke 
zaskrbljujočo prihodnost celotne populacije. Ta prepogosto svoj 
pogled usmerja v ekrane kot pa naprej in predvsem - okoli sebe.

Na tokratnem albumu so se jim pridružili tudi glasbeni kolegi, 
ki so po svoje začinili pesmi, to so: Zlatko, Lana Petrovič, Mirko 
Vičentič Polič - Jamirko, Robert Bone (Noreia), Mihael Zore (Tri-
bute to Rolling Stones) in Luka Bedene (Raggalution). Svojo za-
sedbo pa so T.M.S. crew okrepili še z odličnim ženskim vokalom 
Leile Aleksandre Jelić in mojstrom na trobenti Simonom Šenkom, 
ki jih bosta spremljala na vseh prihodnjih nastopih v živo.

S parkirno politiko do lažjega življenja v Tržiču
URBAN JERIHA

Parkiranje v središču Tržiča je velik izziv že nekaj let. Občina 
Tržič želi v projektu SaMBA izboljšati razmere za vsakodnevno 
življenje in parkiranje.

Na parkiriščih pri zdravstvenim domom, pred šolami, v stano-
vanjskih soseskah in v mestnem središču so parkirišča v tako 
zasedena, da so moteča tako za avtomobiliste, ki ne morejo par-
kirati, kot tudi za pešce in uporabnike prostora, ker množica av-
tomobilov onemogoča normalno hojo.

Na Občini Tržič so se odločili, da izboljšajo razmere. V ta namen 
so pridobili evropska sredstva projekta SaMBA, kjer si alpska 
mesta izmenjujejo izkušnje urejanja prometa.

Projekt za Občino Tržič izdeluje IPoP – Inštitut za politike pros-
tora s partnerji ZRC SAZU, iPLAN in Kombinat arhitekti. Rezultat 
projekta bo sistem medsebojno usklajenih ukrepov parkiranja, 
oz. parkirna politika. To pomeni, da se bo na parkiriščih vedno 
našel parkirni prostor za tiste, ki ga najbolj potrebujejo. 

V mesecu marcu je v Kavarni Platz potekala prva javna razprava 
»Kje so problemi parkiranja v Tržiču«. Delavnice se je udeležilo 

okoli trideset prebivalcev. Uvodnemu pozdravu župana mag. Bo-
ruta Sajovica in Helene Cvenkel iz BSC Kranj je sledila predstavi-
tev procesa izdelave parkirnih politik ter rezultatov, ki jih prina-
šajo. Nato je bil glas predan prebivalcem. Vsak je lahko predstavil 
svoj pogled na parkirno situacijo, vsak izziv ali predlog pa je bil 
zapisan in označen na karti. Na parkiriščih od Bistrice do Raven 
in Križev so udeleženci izpostavili kar 47 problematičnih točk.

Za vprašanja in komentarje o parkiranju ste vabljeni 
na facebook stran fb.me/ParkiranjeTrzic ali pišite na  
ParkiranjeTrzic@ipop.si.

V mesecih do konca poletja, ko naj bi se projekt zaključil, bodo 
strokovnjaki opravili analize in še nekaj tematskih razprav, kjer 
boste prebivalci lahko s svojimi pogledi sooblikovali parkiranje 
v prihodnje. Načrtovalci poudarjajo, da se bodo seveda prilaga-
jali razmeram korona virusa, zato datumi prihodnjih dogodkov 
še niso znani.

Označevanje in zapisovanje izzivov na delavnici »Kje so problemi parkiranja 
v Tržiču«. (FOTO: Urban Jeriha, IPoP)

Predstavitev parkirnih politik na javni razpravi »Kje so problemi parkiranja 
v Tržiču«. (FOTO: Anja Slapničar, IPoP)

spremljamo, poročamo
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Naravoslovni dan na daljavo
HELENA DEJAK, FOTO: ARHIV UČENCEV 

V 5. a in b razredu OŠ Križe smo 16. 4. 2020 izpeljali naravoslovni 
dan na daljavo. 

Tema je bila čistilna naprava. Letos si žal Centralne čistilne na-
prave Tržič nismo mogli ogledati v živo, zato so učenci delali po 
navodilih od doma. Ogledali so si zanimiv videoposnetek o delo-

vanju čistilne naprave, zapisali miselni vzorec in opravili nara-
voslovni poskus. Sami so doma očistili kalno vodo s filtracijo.  
Kljub temu, da je naravoslovni dan potekal na daljavo, so učen-
ci sporočili, da jim je bila izvedba le-tega zelo zanimiva. Najbolj 
všeč pa jim je bila dejavnost, pri kateri so lahko sami sestavili 
svojo očiščevalno napravo in filtrirali kalno vodo.

Športni dan na daljavo  
MARUŠA SKUBIC

V času šolanja na daljavo smo športni pedagogi v Osnovni šoli 
Križe organizirali prvi športni dan na daljavo, ki smo ga izvedli v 
četrtek, 16. 4., za učence 6. in 8. razredov. Učencem smo pripravili 
pet zanimivih nalog, pri tem pa so morali upoštevati vsa pripo-
ročila NIJZ. Zraven so lahko povabili člane svoje družine. Prvič pa 
so na športnem dnevu lahko uporabljali telefon. Preizkusili so se 
v različnih nalogah: pozdrav soncu, vaje s kolebnico, vaje za moč, 
nogomet in odbojka. Na koncu športnega dneva so učenci posla-
li povratne informacije v obliki fotografij. Odzivi učencev so bili 
pozitivni, saj so preživeli dan kar se da aktivno. 

Igranje odbojke. FOTO: Katarina LangusVaje za moč. FOTO: Črt Bečan
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Voda, vode, vodi, vodo, pri vodi, z vodo, v OŠ Križe
MATEJA MARČUN, FOTO: ARHIV UČENCEV

Potekal je že sedmi teden šolskega dela na daljavo in mnogi učen-
ci so v tem času razmišljali, za kaj vse so prikrajšani: za druženja 
in igranja s prijatelji, za športne dneve, za naravoslovne dneve. 
Za vse kar je najboljše in najslajše v šoli. 

A v OŠ Križe so svojim učencem omogočili tudi to. Četrta razre-
da sta imela čisto pravi naravoslovni dan – OD IZVIRA DO PIPE. 
Učenci so s pomočjo računalniške predstavitve raziskovali pot 
vode, kaj vse je potrebno narediti in upoštevati, da priteče v naša 
domovanja. Da stvar vseeno ni bila preveč suhoparna, so med 
preučevanjem morali tudi raziskovati domačo okolico ter ekspe-
rimentirati z vodo. Kako so uživali, pa vam nazorno povedo slike 
in mnenja, ki so jih zvesto pošiljali učiteljicama.

Učiteljica, nisem delal samo jaz, temveč smo se zabavali z vso družino.
Ugotovili smo, da je bilo v prejšnji cevi premalo pritiska in smo cev zmanjšali. 
Voda po cevi navzgor teče, če ima dovolj pritiska. Žak

Tole raziskovanje je bilo pa »fejst fajn«. Erik 

Učenci o šoli na daljavo
ŽANA ŠUBIC, FOTO: ARHIV UČENKE OLIVIJE

 Kljub temu, da je bilo šolanje na daljavo za učitelje  zanimiv izziv, 
nam je skupaj z dobro podporo staršev, pridnim delom učencev 
ter učenk uspelo šolanje na daljavo izpeljati neverjetno. Učenci 
so šolanje na daljavo doživljali zelo različno. Nekaterim je bil nov 
način dela všeč, saj so imeli več časa za igro, manj je bilo domačih 
nalog. Večina učencev pa je šolanje na daljavo doživljala drugače. 
Kljub manjšemu obsegu dela, jim šola na daljavo ni bila všeč, saj 
so pogrešali svoje sošolce, prijatelje, učiteljice ter tudi šolo samo. 
Veliki večini so bila v vsaj majhno uteho ZOOM virtualna sreča-
nja, kjer so imeli priložnost videti  ter slišati učiteljico in sošolce. 

Tretješolka Olivia je o šoli na daljavo zapisala: »Šolanje doma mi 
ni bilo všeč, ker nisem videla svojih sošolcev in prijateljev. Šola-
nje doma mi ni bilo všeč, razen zooma.«

Najbolj zabaven je bil poskus s cevjo in pretakanjem vode. To sva z očijem 
izvajala kar zunaj. Jakob
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GLASBENA  
KRIŽANKA

rastemo  
z glasbo v srcu

Vljudno vas vabimo na

VPIS V GLASBENO ŠOLO TRŽIČ
za šolsko leto 2020/21

V Glasbeni šoli Tržič nove učence vabimo k 
prijavi na preizkus glasbenih sposobnosti 
za vpis v glasbeno šolo.

PRIJAVA je možna preko spletne strani  
www.glasbena-sola-trzic.si in na Face-
book strani šole:
od ponedeljka, 8. junija, do četrtka,  
11. junija 2020, do 12.00.

V pisarni glasbene šole  sprejemamo pri-
jave v:
ponedeljek, 8. junija 2020, od 9.00 do 
15.00 in
torek, 9. junija 2020, od 9.00 do 17.00.

PREIZKUS bodo kandidati opravljali
v četrtek, 11. junija, ali v petek, 12. junija 
2020, od 16.00 dalje 
ter v sredo, 17. junija 2020, od 19.00 dalje 
po razporedu.  

Za termin preizkusa glasbenih sposob-
nosti pokličite na
tel. št. 04/59 80 700.
 
Vpisujemo v naslednje oddelke:

 - klavir, 
 - godala (violina, viola, violončelo), 
 - harmonika,
 - kitara, 
 - trobila (trobenta, rog, pozavna, evfonij, 
tuba),

 - pihala (kljunasta flavta, flavta, klarinet, 
saksofon),

 - tolkala,
 - petje.

VPIS JE OMEJEN.

V predšolsko glasbeno vzgojo vpisuje-
mo otroke, rojene leta 2015 (starost 5 let) 
in v glasbeno pripravnico, rojene leta 
2014 (starost 6 let) brez preizkusa glas-
benih sposobnosti preko spletne strani  
www.glasbena-sola-trzic.si ali na Face-
book strani šole oz. v pisarni šole vsak 
dan v času uradnih ur, do zapolnitve mest 
v oddelkih.
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Teden ljubiteljske kulture
DAVID AHAČIČ

V času epidemije so mimo nas švignili meseci, običajno polni kul-
turnih dogodkov, in vse kaže, da se bodo vrata kulturnih prizorišč 
le počasi odpirala. Verjamem, da tudi zvesto občinstvo deli željo 
ustvarjalcev, da bi se čimprej lahko lotili dela in naš trud ter do-
mišljijo usmerili v nove projekte – v živo! 

V maju običajno praznujemo Teden ljubiteljske kulture, ki pa le-
tos poteka drugače in tudi dlje, od 15. maja do 15. junija. Zaradi 
razmer večina aktivnosti poteka na medmrežju, na spletni strani 
TLK ter na socialnih omrežjih. Rdeča nit letošnjega TLK je inštru-
mentalna glasba, v Tržiču bi ga v tem duhu okronal letni koncert 
Pihalnega orkestra Tržič. Mimogrede, ste srečali godbenike pri 
letošnji domiselni izvedbi prvomajske budnice? Kulturni utrip 
v naši občini med drugimi ustvarja 19 kulturnih društev, včla-
njenih v Zvezo kulturnih organizacij Tržič. Z malo sreče bomo 
uspeli pripraviti zelo pestro jesensko sezono – in terapevtsko, 
saj so rezultati nedavne britanske raziskave pokazali, da lahko z 
obiski muzejev, galerij, gledališč živimo dlje. Profesorja Fancourt 
in Steptoe menita, da izpostavljanje umetnosti lahko deluje kot 
blažilnik, ki zmanjšuje stres, izboljšuje splošno duševno stanje, 
čustveno inteligenco in družbene veščine, zmanjšuje občutek 
osamljenosti, povečuje ustvarjalnost in življenju daje nov smisel. 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev 
Slovenije vabita kulturna društva in druge ustvarjalce, da sode-
lujete s prijavo spletnih vsebin ali dogodkov v TLK dogodkovnik 
na spletni strani tlk.jskd.si. Na videoposnetkih lahko predstavi-

te na primer inštrument, folklorni kostum, zanimivega kultur-
nika oziroma umetnika, zaigrate koračnico, zapojete ljudsko ali 
umet no pesem, zaplešete, objavite odlomek iz gledališke pred-
stave, pošljete fotografijo likovnega dela, preberete pesem … Or-
ganizatorji vabimo, da kljub omejitvam spremljate kulturne de-
javnosti in tudi sami soustvarjate, kolikor je to seveda mogoče. 

Stroga omejitev gibanja je bila kot nalašč za prevetritev domače knjižnice. Knjiga je že pred stoletjem povezovala Tržičane, objavljamo spominsko 
razglednico članov Slovenskega bralnega društva, v Tržiču ustanovljenega leta 1889. To je bilo prvo slovensko kulturno društvo v našem kraju.  
(Razglednica je objavljena v knjigi Prisrčen pozdrav iz Tržiča, str. 261).
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Knjige in knjižnice kot možnost in svoboda
MARINKA KENK-TOMAZIN

Zaprli so nas skoraj čez noč. Najprej za do-
godke, nato za izposojo. Ves čas je Zdru-
ženje splošnih knjižnic skrbelo za enotno 
ravnanje knjižnic, ažurno obveščenost, 
nadaljnje korake.

Omogočili smo brezplačni spletni vpis v 
knjižnico za čas trajanja izrednih razmer 
kot možnost za tiste, ki še niso bili člani 
splošne knjižnice, članstvo v eni od njih 
pa je pogoj, da so lahko pristopili v Biblos 
in do e-knjig. Blokirali smo zamudnino in 
dali možnost izposoje gradiva kljub nepo-
ravnanim terjatvam. 

Nakupili smo dodatne e-knjig na portalu 
Biblos in omogočili povečanje hkratnih 
izposoj.  

Po pridobljenem dovoljenju NIJZ smo za-
čeli z izposojo fizičnih knjig po pošti, nju-
no potrebnega gradiva za študij, šolsko 
domače branje, maturo. Plaz naročil se je 
vsul, toda mnogi bi preprosto radi brali  
leposlovje za prosti čas, razvedrilo, dušo, 
duha. Težko smo jim razlagali, da pravi-
la omejujejo in da se z izposojo nujnega 
gradiva varuje tudi preobremenjene (in 
izpostavljene) poštarje. 

Skupaj z založbo Slovenska Matica in Ob-
čino Tržič smo v Verigi solidarnosti brez-
plačno ponudili 54 knjig imenovane za-
ložbe, javili so se nam tudi iz drugih občin 
in seveda smo jim jih poslali.  

Spraševali smo se, kako  bi se lahko sre-
čevali z našimi uporabniki, najmlajšimi. 
Obveščali smo javnost, odpirali in ubi-
rali nove poti. Javljali smo se in pošilja-
li obvestila preko cobissa, mailchipma, 
objavljali na domači strani in facebooku  
knjižnice, Instagramu  in na MojaObčina. 
Odprli smo Youtube knjižnice. Začeli smo 
objavljati oktave iz V sotočju Bistrice in 
Mošenika, kajti obeležujemo Pretnarjevo 
leto in snemati Pravljice iz knjižnice. Niso 
bile posnete  v profesionalnem studiu s 
profesionalnimi interpreti. So pa bile naš 
prispevek za lažje upoštevanje navodi-
la #ostani doma in kratko razbremenitev 
staršev. S tem vatlom so jih starši tudi me-
rili in prejeli smo veliko zahval zanje.  

Varovali smo tudi zdravje zaposlenih, de-
lali od doma, ena zaposlena je bila aktivi-
rana v štab Civilne zaščite, dve sta bili del-
no odsotni zaradi  varstva otrok. V knjiž nici 
smo opravljali  tiste delovne procese, za 
katere je običajno premalo časa: obdelava 
gradiva, čiščenje in urejanje knjig, izloča-
nje gradiva, priprave na delo z različnimi 
skupinami … dežurali in dajali nujne infor-
macije po telefonu za podaljševanje, navo-
dila glede pristopa do Biblosa in uporabe 
e-knjig, lotili smo se obsežne inventure 
knjig, ki je na vrsti vsakih pet let.

Po prvomajskih praznikih smo začeli s 
pultno izposojo predhodno naročenega 
gradiva in vračanjem. Knjige so morale kar 
za 7 dni v karanteno. 

Poletavci – poletni bralci
MARTINA KLEMENČIČ

»Pol ure na dan prežene dolgčas stran!« je 
že znani slogan vseh Poletavcev – polet-
nih bralcev!

Kljub »čudnim koronskim« časom se knji-
žnice prizadevamo speljati čim več pro-
jektov, ki smo si jih zadale in privabiti k 
branju čim več ljudi, saj se zavedamo, da 
je v branju in znanju moč. 

Torej, če štejete vsaj sedem in ne več kot 
dvanajst let, zelo radi berete ali pa malo 
manj, ste pravi  za med Poletavce! V času 
letošnjih poletnih počitnic se lahko pri-
družite skupini poletnih bralcev tako, da 
30 dni (ni nujno, da si sledijo) vsak dan 
pol ure berete. Otroci lahko berete karko-
li, pomembno je le, da ob tem pridobivate 
bralne navade in da tudi neljubitelji knjig 

spoznate, da je branje lahko zabavna in 
prijetna izkušnja. Torej, berete lahko kar-
koli: knjige, stripe, časopisne članke, re-
vije, recepte ...

Poletavci se bodo začeli 10. junija, seznam 
pa morate oddati do 10. septembra 2020.  
Seznam, kamor boste vpisovali bralne dni, 
si boste lahko natisnili sami ali pa ga boste 
po 10. juniju  dobili v naši knjižnici. 

V drugi polovici septembra boste povab-
ljeni na zaključno prireditev, kjer boste 
dobili priznanje. Staršem predlagamo, da 
spodbujajo svoje otroke k branju. Naj bo 
letošnje poletje v znamenju branja, da bo 
tržiška občina postajala občina POLETAV-
CEV – POLETNIH BRALCEV.

Strnili smo povpraševanja in izjave naših 
strank iz tega časa. Najbolj jih  je zani-
malo, kako je z opomini oz. zamudnino. 
Sporočale so, da jim zmanjkuje branja in 
da zelo pogrešajo knjižnico… Splošen vtis 
je še, da so ljudje vse skupaj sprejemali z 
razumevanjem. Iz izjav je bilo razvidno, 
koliko bralcem pomenijo knjige in branje. 
Zelo veliko.

Da je branje osnovna dobrina in prepo-
trebna veščina, da se bomo knjižnice še 
tudi naprej prizadevale za povečanje bral-
nih veščin, bralne kulture, pozitiven od-
nos do znanja in vseživljenjskega učenja, 
nas napeljuje tudi dejstvo, kako površno 
beremo. »… me sprašujejo, kako je s po-
daljševanjem knjig, kar mi da misliti, da 
nihče ni prebral obvestil, ki visijo na vseh 
naših virtualnih oglasnih deskah in smo 
jih pošiljali preko obvestil.«

»Po mojem mnenju pa večina klicateljev 
pogreša svoje običajno življenje in komu-
nikacijo. Mislim, da tudi klepet z nami, saj 
smo v izposoji tudi nekakšni terapevti, ki 
ljudi poslušamo, jih razumemo in jim vra-
čamo dobro voljo.«

Vsak je v tem času kaj pogrešal, mnogi 
tudi svobodno premikanje med svetovi in 
znanji, ki jih najdemo v knjigah. Knjige so 
marsikaj tudi možnost in svoboda.
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Foto utrinki iz časa 
epidemije #koronavirusa
PRIPRAVILA: MAJA TEKAVEC
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Življenje Tržičanov in Tržičank v času epidemije
MAJA TEKAVEC

Tržičane in Tržičanke smo povprašali kako so doživljali življe-
nje v času epidemije, kako so si krajšali čas, kaj so se novega 
naučili in kaj so pogrešali. 

Vedno menim, da se je potrebno razmeram prilagoditi in iz njih 
iztisniti največ, kar ti življenje ponuja. Smiljenje samemu sebi po 
navadi nima pozitivnih učinkov. Osebno sem dobro funkcioniral 
od doma in imel polne roke dela s stalnimi nalogami in pripravo 
nove tržiške promocijske kampanje Odkrij košček raja za poletje 
2020. Seveda pa se je našlo več časa za užitke v naravi, hišna op-
ravila in druženje z domačimi, sem jih razvajal s »kulinaričnimi 
stvaritvami«. Žal je bilo moje prvomajsko potovanje odpovedano, 
tako, da moja popotniška žilica že nestrpno čaka na nove dogo-
divščine. Epidemija nam je kljub omejitvam dala tudi ogromno 
možnosti za drugačen pogled na svet, za umiritev, za zbistritev 
misli in za redefinicijo življenjskih prioritet. Na koncu koncev ni 
pomembno kje si, ampak, da si z osebami, s katerimi se počutiš 
dobro, ob katerih si najboljša in najsrečnejša verzija samega sebe.

Gašper

Uf, moje življenje je bilo v teh 60+ dnevih, kar sem doma, ena 
mala mini TV serija. Imela in doživela sem vse: od živčnih zlomov 
in paničnih napadov, do ur smeha in družabnih večerov z druži-
no. Ni da ni. Na začetku karantene sem vsa optimistična mislila, 
da bo to super priložnost, da se do poletja spravim v formo pa se 
je na koncu izkazalo, da je prevladala moja »techy« stran. Tako  
sem se izpopolnila v snemanju in montiranju video posnetkov za 
učenje na daljavo (hvala faks), zaljubila v podcaste (hvala Glave 
in Apparatus) in se za šalo preizkusila še v risanju animacij in 
GIFov. U, pa uspelo mi je nabrati smrekove vršičke za sirup ... ne 
sliši se veliko, mi je pa prvič uspelo, haha.

Laura

Čas koronavirusa: Pogrešala: obisk moje mami; več strpnosti 
posameznikov ljudi; potovanja brez meja; normalno delo/delo v 
mediju ter stik z javnostjo. Pozitivno: naučiti se, da iz vseh izku-
šenj ceniš to, kar imaš in kar obstaja okoli; manj gneče vsepovsod;  
več vožnje s kolesom in preživetega časa v naravi. Nova spozna-
nja: kako obvladati življenje, ko se iz svobode življenje obrne v 
sekundi na glavo ali v kletko, brez zakajev; maksimalno izkoris-
titi 24 ur in se občasno tudi omejiti; poglobitev samomotivacije 
in obdržati kondicijo;  lekcije sodelovanja in reakcije ljudi, strniti 
8 ur v par stavkov delovnega poročila;  poglobitev znanja tujega 
jezika; nov računalniški program. Začela ustvarjati: občasno več 
šivati na šivalni stroj,  prah s polic; mogoče kakšno zdravilno me-
šanico več (kurkuma, ingver, cimet…), koristno izrabiti čas.

Janja
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Naš hiter in nerazumen tempo življenja, ki je krojil naše življe-
nje je ustavil majhen, vendar zelo agresiven smrtonosen virus, ki 
je ogrozil naša življenja in zelo upočasnil tok dogajanj v svetu in 
pri nas. Ukrepi in omejitve so nas postavili nazaj v naše domove. 
Zato je bil čas in priložnost, da se posvetimo sebi, svoji družini in 
ostanemo zdravi. Kar naenkrat je bilo več časa zase in za stvari, ki 
jih nismo uspeli prej početi. Veliko časa je ostalo za branje knjig, 
kuhanje in pečenje, urejanje vrta in okolice. No, pa še ena nova 
stvar se mi je zgodila in to je pomoč vnukoma pri učenju, šoli na 
daljavo. Bila je kar zanimiva izkušnja.

Bili smo vestni in smo se zavestno držali vseh priporočil in pre-
povedi glede epidemije. Malo sem pogrešala kolesarjenje, vendar 
se z lahkoto odpoveš hobijem na račun zdravja. Sedaj pa prihaja 
čas, ko se ta grozni Covid19 počasi poslavlja in življenje se vse 
bolj normalizira in mi ostajamo zdravi, hvala Bogu.

Vida

Dogajalo se je vse in nič. Dnevi brezdelja in strmenja v televizijo, 
do dni polnih zagona in idej. Kdaj, če ne zdaj, mi je odmevalo v 
glavi in že smo se lotili prenove dnevne sobe. Naučiš se marsika-
tere spretnosti od zidanja do knaufanja in še marsikatera spret-
nost se najde. Glede na to, da se ukvarjam pretežno z ozvočenjem, 
bi lahko rekli, da je malo kriza, saj prireditev ni. Ampak se je naš-
lo tu in tam kakšno snemanje in se je dalo preživeti, pa čeprav 
nekje na meji. Mogoče težki časi še prihajajo, a vseeno ni vredno 
obupati. Najbolj sem vesel, ker sem večino časa preživel v naravi, 
včasih delovno včasih v prostem času. Res spoznaš, da je narava 
tista, ki nas bo vedno pomirila, da zadihamo kot je treba in nam 
da energijo. V Tržiču imamo res lepe kotičke in tudi ko misliš, 
da vse poznaš, vedno lahko odkriješ še kaj novega in zanimivega. 
Sama karantena in vse dogajanje name ni bilo stresno iz osebnega 
vidika. Poslovno pa bom rekel le, upam, da se vidimo čimprej na 
kakšnem koncertu, ker tega nam pa res močno že manjka. Hehe!

Klemen

Karantena me ni presenetila. Samo nisem si predstavljal, da bom 
tako zelo pogrešal družbo – tisti sproščen klepet s prijatelji in 
znanci. Zato sem čas zapolnil z delom in sprehodi v naravi. Udin 
boršt nudi nešteto možnosti za pohajanja v samoti. Delal sem na 
vrtu in za pisalno mizo z meni ljubim čevljarstvom. V trgovino 
sem hodil 2 – 3 krat tedensko. Nenazadnje je tudi knjiga dobila 
več prostora v mojem življenju. In še eno stvar sem se učil – pi-
sanja haikujev. To je stara japonska oblika pisanja poezije, tro-
vrstičnica s 5 – 7 – 5 zlogov. Z današnje perspektive karantena 
niti ni bila tako huda, pač izkušnja za bodoče. Za boj z nevidnim 
sovražnikom velja pravilo – spoštovanje pravil obnašanja in obi-
lo potrpljenja.

Karantena haiku:

Mi ptice pojo,

na Ljubelj stari gre pot. 

Sem sam svoj gospod.

Tone 
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90 let Kati Golmajer
HELENA HERCOG, FOTO: JANA ANZELJC

Konec februarja je Kati Golmajer iz Pod-
ljubelja praznovala okrogli jubilej, 90 let. 
Na pustni torek smo jo obiskali učenci in 
učenke podružnične osnovne šole, učite-
ljice, prostovoljke KO RK Podljubelj, bliž-
nji sosedje in tudi župan občine Tržič mag. 
Borut Sajovic.

Gospa Kati živi v Podljubelju že 50 let, prej 
je z možem Vinkom živela na Ravnah. Mož 
ji je umrl že pred 38 leti, od takrat pa v hiši 
živi  z najmlajšim sinom in snaho. Rodila 

je tri sinove, ima osem vnukov in sedem 
pravnukov. Vsi se radi vračajo domov, 
ker je mama zmeraj vesela in nasmejana 
kljub določenim zdravstvenim tegobam, 
povezanih z leti. Vesela je, če jo kdo obiš-
če, rada zapoje in igra karte. Uživa v dobri 
družbi, kjer pozabi na vsakodnevne teža-
ve z zdravjem. Gospa Kati nas je pričakala 
pred hišo. Učenci, ki so bili napravljeni v 
maškare, so ji najprej zapeli pesmico Vse 
najboljše, potem pa še mnogo drugih. Iz-

vedli so tudi nekaj plesov. Fantje s treh 
bregov so jo razveselili z lepo pesmijo, 
napisano posebej zanjo. Za rojstni dan ji je 
voščil in izročil lep šopek tudi župan. Ra-
jali smo kar nekaj časa, potem pa sta snahi 
Jelka in Sabina postregli s sokovi, pecivom 
in seveda krofi.

Kar težko smo se poslovili od nasmeja-
ne gospe Kati, ji zaželeli vse dobro in še 
mnogo lepega, predvsem pa zdravja v pri-
hodnje. 

90 let Antona Pušavca
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB TRŽIČ, FOTO: TINA HUDOBIVNIK

Pred začetkom letošnje pomladi je 90. 
rojst ni dan praznoval Anton Pušavec, po 
domače Bankov Tona s Hudega. Ob tem mu 
želimo zdravja in še vnaprej toliko moči in 
dobre volje za delo na kmetiji. Spoštujemo 
njegovo pridnost, ljubezen do zemlje, do 
njiv, polja, sadovnjakov, še posebej ljube-
zen do gozda. Za življenje in delo na kme-
tiji je uspel navdušiti tudi svoja sinova, 
tako da kmetija uspešno živi že dolga leta.

Veliko let je bil aktiven tudi v društvenem 
življenju, v Krajevni skupnosti Kovor in v 
Zvezi borcev za vrednote NOB Tržič, za kar 
se mu najlepše zahvaljujemo. Želimo mu 
še veliko dobrega, da bi še dolgo obdeloval 
zemljo, da bi njegov čvrsti korak še dolgo 
stopal med sadna drevesa, v gozd in na 
travnik. 

Več o življenju in delu g. Antona Pušavca bo 
objavljeno v eni od prihodnjih številk. 
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95 let častnega občana Tineta Tomazina 
PROF. DR. MIRAN HLADNIK, FOTO: MIRAN HLADNIK

V nedeljo, 16. februarja, se je pri Smuku v Retnjah zbralo omizje 
članov borčevske organizacije, da bi izreklo vse najboljše Tine-
tu Tomazinu, ki je nekaj dni prej, prav na Prešernov rojstni dan, 
praznoval 95-letnico. Tine je eden od redkih še živečih partizan-
skih borcev. Starejši Tržičani morda poznajo zgodbo njegovega 
dramatičnega pobega iz Münchna, kamor je bil mobiliziran v 
nemško protitankovsko enoto (Panzerjäger Kompanie), zgodbo, 
ki vedno znova presune s spoznanjem o tem, kako o človeškem 
življenju pogosto odločajo naključja. Najraje bi seveda videli, da 
so to srečna naključja, in za Tineta bi lahko rekli, da je bila sreča 
na njegovi strani. 

Iz prisilne vojaščine je želel potegniti kar največ: pridobival je 
vojaška znanja in spretnosti ter se športno odlikoval, vse z na-
menom, da bi mu pri partizanih, kamor je nameraval dezertira-
ti, prav prišlo. Ker nagradnega dopusta ni smel izkoristiti doma, 
Gorenjsko so imeli Nemci za nevaren Banditengebiet (banditsko 
ozemlje), je sem odpotoval ilegalno in se srečno prebil mimo vseh 
kontrol. Ko sem njegovo ravnanje primerjal z Iztokovim iz Finž-
garjevega romana Pod svobodnim soncem, ki se je Bizantincem 
udinjal samo zato, da bi jih s pridobljenimi vojaškimi veščinami 
premagal, mi je Tine odgovoril, da je svojemu sinu dal ime prav 
po Finžgarjevem junaku Iztoku.

Sveže geslo na Wikipediji skopo našteva slavljenčeve življenjske 
postaje in dosežke. Pri partizanih je od mitraljezca napredoval 
do vezista in inštruktorja vezistov. Po vojni je ob delu doštudiral, 
organizacijske sposobnosti pa je izkazal na vodstvenih položa-
jih v gospodarstvu in v lokalni upravi: od navadnega delavca se 
je povzpel do mesta direktorja  Bombažne predilnice in tkalni-
ce Tržič in tržiškega župana, zaslužen je za pobratenje Tržiča s 
francoskim rudarskim mestom Sainte-Marie-aux-Mines, ki ju 
povezuje vojna usoda: blizu francoskega mesta je bila podružnica 
nemškega uničevalnega taborišča Natzweiler-Struthof, na Lju-

belju pa podružnica Mauthausna, kjer je bilo internirano veliko 
Francozov. Tržičani in Francozi so se Tinetu zahvalili z nazivom 
častni občan, francoski parlament pa mu je povrhu za mednarod-
no sodelovanje podelil plaketo. 

Za 95 let pravimo, da je to visoka starost, in smo v zadregi glede 
voščil jubilantu. Ko pa nas ob srečanju preseneti z duhovno in te-
lesno čilostjo, se zadrege razblinijo in brez občutka pretiravanja 
vitalnemu možicu iskreno zaželimo, da bi o prelomnih trenutkih 
v slovenski zgodovini, ki jim je bil aktivna priča, in o svoji domo-
ljubni odločitvi za partizane pričeval še v naslednjem desetletju. 

Občina Tržič prostovoljstvu prijazno mesto 2020
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

Slovenska filantropija je med 25. in 31. majem že tradicionalno 
organizirala nacionalni teden prostovoljstva. Kot so poudarili, je 
njegov namen praznovanje prostovoljstva, zahvala prostovolj-
cem in prostovoljskim organizacijam za njihovo udejstvovanje 
ter povabilo posameznikom, da spoznajo prostovoljske prilož-
nosti in svoj čas namenijo tudi v dobro svoje skupnosti.

Na Slovesni dan prostovoljstva, 25. maja, so razglasili letošnje 
prejemnike nazivov junaki našega časa, naj prostovoljec in pros-
tovoljka, zaposlena v javni upravi, naj mentor in mentorica pros-
tovoljcev ter prostovoljstvu prijazno mesto. 

V kategoriji Prostovoljstvu prijazna mesta 2020 je bila med 24 
prejemniki, ki so ponovno potrdili ta naziv, tudi Občina Tržič. Kot 
je razvidno iz obrazložitve, so občine nazive potrdile s sistema-
tičnim spodbujanjem prostovoljstva in zagotavljanjem podpore 
delovanju prostovoljskih organizacij pa tudi s promocijo prosto-
voljstva z lastnim zgledom vodstev občin. V občini deluje preko 
sto prostovoljnih društev, v katera je vključenih več kot 2.200 ob-
čank in občanov. Iz proračuna Občine Tržič jim je preko različnih 
oblik financiranja vsako leto namenjenih več kot 700 tisočakov.  

Spomnimo, da je za aktivno podporo delu prostovoljskih organizacij, 
za spodbujanje prostovoljstva in vlaganja v infrastrukturo, ki omo

goča tudi boljše delo prostovoljskim organizacijam, predvsem šport
nim organizacijam ter organizacijam za zaščito in reševanje Občina 
Tržič priznanje prejela že lansko leto in leta 2018.
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Valentin Klemenčič (1943 - 2020)
PREDSEDSTVO OZSČ TRŽIČ, FOTO: JOŽE SLADIČ

4. marca smo se zbrali na pokopališču v 
Tržiču, da smo se še zadnjič poklonili in 
na zadnjo pot pospremili dragega sopro-
ga, očeta, brata, strica, predsednika, pod-
predsednika, veterana, člana, domoljuba, 
zavednega Slovenca, prijatelja in še bi 
lahko našteval…Valentina Klemenčiča.  

Višji štabni vodnik Valentin Klemenčič se 
je rodil na valentinovo leta 1943 v vasi Ko-
vor pri Tržiču. S soprogo Majdo si je ustva-
ril prijeten in  topel dom v Bistrici pri Tr-
žiču. V zakonu sta se jima iz ljubezni rodila 
dva sinova Matjaž in Dejan, ki sta si ravno 
tako ustvarila svoji družini tukaj pod tr-
žiškimi gorami. 

Ob klicu domovine leta 1990/91 se je ne-
sebično odzval in se javil kot  prostovo-
ljec in tako je postal aktivni udeleženec 
osamosvojitvene vojne za samostojno in 
neodvis no Slovenijo. 

Tine je bil pošten, prijateljski, domolju-
ben, pogumen in še več pridevnikov bi 
moral napisati, če bi hotel opisati našega 
Tineta. Veliki državnik, politik, pisec, No-
belovec in tudi častnik Winston Churchill 
je dejal: »Pogumen je tisti, ki si upa vstati 
in povedati svoje. Pogumen je pa tudi tisti, 
ki se zna usesti in molčati.« Tudi tak je bil 
naš Tine.

Med drugim je bil ustanovni član in prvi 
predsednik Občinskega združenja sloven-
skih častnikov Tržič. Dolžnost predsed-
nika združenja je opravljal polnih 17 let, 
preostala leta članstva pa je bil podpred-
sednik združenja. Za svoje aktivno delo je 
prejel veliko priznanj, odlikovanj in po-
hval. Med drugim tudi državno  priznanje 
Red dela s srebrnim vencem. 

Župan mag. Borut Sajovic mu je v imenu 
Občine Tržič leta 2016 v zahvalo podelil  
Plaketo občine Tržič, in sicer za dolgolet-
no, požrtvovalno in prostovoljno delo na 
društvenem področju, česar je bil še prav 
posebno vesel.

Po duši in srcu je bil Tine strasten ljubi-
teljski fotograf, v svoj objektiv je ovekove-
čil vse pomembnejše dogodke v Tržiču in 
tudi širše, naredil je na tisoče fotografij, 
katere je z vsemi nami brez najmanjše za-
visti, delil tudi na socialnih omrežjih. 

Dragi Tine, ostal nam boš v večnem spo-
minu, pogrešali te bomo, si nenadomest-
ljiv, nezamenljiv, skratka Tržič je izgubil 
velikega človeka.

v spomin24
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Pvacarka, Marija Petek, roj. Nosan (1922 - 2020)
MIHA ŠIMAC, FOTO: MIHA ŠIMAC

»Če česa ne veš, vprašaj Petkovo!« Tako 
se je glasil odgovor, kadar si na občin-
skih uradih, v knjižnici ali šoli vprašal kaj 
o zgodovini domačega mesta in okoli-
ce. Gos pa Marija Petek, roj. Nosan, je bila 
upokojena učiteljica, ki je še koncem letoš-
njega februarja z navdušenjem in strastjo 
pripovedovala podrobnosti in zanimivosti 
iz zgodovine domačega kraja in o posa-
meznikih, ki so krojili zgodovino mesta. 

Gospa Marija je bila rojena v tržiški meš-
čanski družini in je svojo željo po znanju 
najprej tešila v osnovni in meščanski šoli v 
Tržiču, pozneje pa nadaljevala svoje šola-
nje na učiteljsko-gospodinjski šoli v Lju-
bljani. V času druge svetovne vojne je bila 
zaposlena v bolniški blagajni v Kranju, 
po koncu vojne pa se je leta 1952 poroči-
la s prav tako navdušenim zgodovinarjem 
Mihaelom Petkom. V zakonu se jima je ro-
dil sin Damjan. Marija je po koncu druge 
svetovne vojne nastopila službo učiteljice 
in službovala v različnih krajih; od Du-
pelj, Jezerskega, ki se ga je še posebej rada 
spominjala (Jezerjani pa nje!), Dobrove v 
Goriških Brdih, Gorenje vasi v Poljanski 
dolini do naposled domačega Tržiča, kjer 
je službovala do upokojitve leta 1978. Ob 
delu je študirala na Višji pedagoški šoli 
v Ljubljani, na oddelku za zgodovino in 
zemljepis. Kot učiteljica je bila spiritus 
agens različnih krožkov, pevskih zborov, 
režirala je različne akademije in prosla-
ve, v vse pa je znala s svojo ljubeznijo do 
predmeta vključevati tudi nadobudne ot-
roke. Kot učiteljica je slovela, da je rada 
učencem prikazovala – skorajda že v gle-
dališki predstavi – različne izseke iz naro-
dove zgodovine, da so si bolje zapomnili. 
Po upokojitvi sta skupaj z možem veliko 
pisala in se ukvarjala z zgodovino do-
mačega kraja, društev, farno zgodovino, 
zgodovino šolstva itd. Ni je bilo stvari, ki 
se je ne bi lotila in uspešno tudi izvršila. 
Raziskovanja so bila predstavljena bodisi v 
posameznih poglavjih monografij, v član-
kih in različnih podlistkih, ki so domačine 
ozaveščali in spominjali na bogato doma-
čo zgodovino in domačine, ki so jo krojili. 
Pri tem pa je, kljub upokojitvi, še vedno z 
navdušenjem »reševala« otroške naloge, 
saj se je prenekateri učenec v stiski, ko 
je moral pripraviti to ali ono seminarsko 
nalogo, zatekel k njej. In nikoli ni odšel 
praznih rok. Velikokrat je nalogo skorajda 
sama rešila in vse izsledke potem izroči-
la učencu. Hvaležen pogled v oči, močan 
stisk roke, klena slovenska beseda. Tega 
sta bila, skupaj z možem, kot plačila naj-
bolj vesela. V svoji skromnosti nikoli nista 
želela biti v ospredju, kljub temu pa tržiš-
kemu življu s svojim delom nista ostala 
neopažena – odlikovali so ju tako različni 

predstavniki društev kot tudi Občina Tr-
žič, ki jima je podelila Kurnikovo nagrado 
in plaketo Občine Tržič. 

Toda nobena nagrada ne odtehta tega, kar 
sta bila v resnici. Skromni osebi z velikim 
srcem, vedno pripravljena pomagati. Kot 
nadobuden gimnazijec sem neke nedelje 
po maši skupaj z njima zapuščal farno cer-
kev. »Malo naju počakaj, pogovorila bi se 
rada s teboj,« sta me ogovorila pred žup-
niščem. Zame je bilo to neizmerno prese-
nečenje in čast, saj sem ju vedno znova le 
občudujoče opazoval od daleč. »Slišiva, da 
bi šel rad študirat zgodovino, a to drži?« 
sta me pobarala. »Da!« je bil takojšen od-
govor. Nasmehnila sta se, nato pa nada-
ljevala v svojem slogu in me »izprašala« 
celo zgodovino, ne da bi se tega zavedal. 
Naštela sta mi ovire, ki me čakajo, tudi 
to, da bo »kruh tenak«. Sam sem vztra-
jal pri svoji izbiri in ob koncu pogovora 
sta mi dejala: »Vidiva, da te to resnično 
zanima in si v tem doma. Sledi temu, kar 
čutiš in ne dovoli, da bi drugi vplivali na 
tvoje odločitve!« Poduk, ki je ostal zare-
zan vame. Po tem pogovoru smo se veli-
kokrat srečevali na različnih proslavah, v 
knjižnici, na pokopališču ali v cerkvi, pa 
tudi pri njiju doma sem bil pogost gost. 
Vedno sta me sprejela odprtih rok in že-
lela izvedeti, kaj se je novega našlo. Go-
spa Marija je pri tem večkrat neopazno iz 
nič pričarala tudi kakšno toplo jed, da je 
pogovor lažje tekel. Grenadirmarš je bil 
vedno zelo okusen! Ure so minevale kakor 
blisk in vseeno je bilo, ali je pogovor tekel 
o izobraževanju, problemih ali zgodovini, 
vselej sta ga pospremila z vedrino in opti-
mizmom, ki ju danes večkrat primanjkuje. 
Veselila sta se uspehov, ki so sledili in pri 
marsikaterem je tudi njuna topla misel in 

molitev pripomogla k uresničitvi. Pose-
bej pa sem vedno znova občudoval njuno 
složnost in razumevanje. Šestdeset let sta 
skupaj ustvarjala in tkala življenjske niti. 
17. maja 2012 sta na tihem praznovala svoj 
visok zakonski jubilej. Takrat si videl v 
njunih očeh vso skromnost in hvaležnost. 
Za prestano. Za vse bolesti in vso radost. 
Hvaležnost. In neizmerno ljubezen. Oči so 
se zaiskrile, kot bi si prvič rekla usodni DA. 
Prsti na sprožilcu so drhteli skoraj tako, 
kot je župniku zastajal glas. Takšne poro-
ke ne doživiš vselej. Brez blišča … Žal je že 
tistega leta soprog Mihael prav na božični 
dan za vedno zatisnil oči. Žena Marija je 
ostala sama, a kljub temu ni nehala razis-
kovati, pisati in opominjati na posebnosti 
tržiških koncev. Še vedno je vesela spre-
jemala obiske in različne izzive na polju 
zgodovinopisja. Zadnjikrat sva govorila 
konec februarja letošnjega leta. Našel sem 
jo na domači postelji in živahne oči so še 
izžarevale energijo življenja, ki je žarela iz 
nje. Pogovor se je pletel tudi o preteklos-
ti, s ponosom in veliko mero hvaležnosti 
je povedala, kako lepo se je spominjajo na 
OŠ Jezersko in jo vsako leto povabijo na 
srečanje. »Zdaj gotovo ne bom mogla več 
tja,« je z otožnostjo rekla, kot bi slutila, da 
se življenja čas izteka. In res, izteklo se je 
30. marca 2020, ko je »Pvacarka«, kakor 
je rada rekla, za vedno zatisnila oči. Zdaj 
je tudi ta neizčrpni vir znanja in vedenja 
usahnil. Tržičani so in smo ostali brez 
svoje kronistke in poznavalke mesta. Brez 
Človeka, pisanega z veliko začetnico. In 
človek ostane brez besed … 

Gospa Marija, zdaj ste spet med svoji-
mi najbližjimi! Naj Vam bo lahka domača 
zemlja! Spomin na Vas pa bo ostal in živel 
med nami …  

v spomin 25
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naše okolje

Spremembe v Zbirnem centru Kovor
METKA ŽUMER, FOTO: ARHIV KOMUNALE TRŽIČ

Komunala Tržič skupaj z Občino Tržič tudi v letošnjem letu na-
daljuje z investicijami v Zbirnem centru v Kovorju. 

Urejen je nov vhod v Zbirni center, veljal bo nov prometni re-
žim, uveljavila se bo identifikacija obiskovalcev Zbirnega cen-
tra, spremenjen bo obratovalni čas centra, pravne osebe bodo 
odlaganje odpadkov plačevale po veljavnem ceniku.

V zadnjih mesecih smo uredili nov vhod v Zbirni center in mon-
tirali zapornice. Vzpostavili smo nov prometni režim, in sicer 
krožno vožnjo skozi center. S tem smo našim uporabnikom 
omogočili bistveno bolj varen, lažji in učinkovitejši postopek od-
daje odpadkov.  

Uporabniki Zbirnega centra bodo skladno z Odlokom o ravnanju s 
komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič ob obisku morali 
predložiti dokazilo o vključenosti v sistem ravnanja z odpadki 
z zadnjim računom in veljavnim osebnim dokumentom. V pri-
meru, da bo uporabnik zavrnil identifikacijo, pooblaščeni delavec 
Komunale Tržič odpadkov ne bo dolžan sprejeti.  

Z ureditvijo novega režima se s 1. junijem 2020 spreminja obra-
tovalni čas Zbirnega centra:

 - PONEDELJEK, SREDA in PETEK: od 9. do 18. ure

 - TOREK in ČETRTEK: od 9. do 16. ure

Zbirni center bo odprt tudi VSAKO DRUGO SOBOTO (vsakih  

14 dni) med 7. in 15. uro, in sicer v tednih, ko odvažamo odpadno 
embalažo.

V Zbirni center lahko uporabniki pripeljejo naslednje odpadke: 
papir in lepenko, steklo, plastiko, odpadke iz kovin, les, oblači-
la in tekstil, odpadno električno in elektronsko opremo, kosovne 
odpadke, izrabljene pnevmatike, nevarne odpadke iz gospodinj-
stev, odpadke z vrta in zeleni odrez ter manjše količine gradbenih 
odpadkov.

V Zbirnem centru lahko odpadke oddajo tudi pravne osebe, sa-
mostojni podjetniki ali posamezniki, ki opravljajo dejavnost v 
občini Tržič. V tem primeru se oddaja odpadkov obračuna sklad-
no z veljavnim cenikom izvajalca. Omenjeni uporabniki morajo 
imeti s seboj pisno naročilo ali pooblastilo odgovorne osebe pod-
jetja. 

Predvidevamo, da se bo zaradi uveljavitve sprememb čas oddaje 
odpadkov v Zbirnem centru nekoliko podaljšal, zato vse občane 
prosimo za razumevanje.

Z opisanimi spremembami bomo zagotovili večjo varnost 
obis kovalcev in zaposlenih ter boljše ločevanje odpadkov na 
posamez ne frakcije. 

Podrobnejše informacije bomo občanom posredovali tudi ob red-
nih mesečnih položnicah za komunalne storitve, ki jih bodo pre-
jeli v juniju 2020.
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Spoštovani uporabniki storitev Zdravstvenega doma Tržič!
SIMONA KIPHUT, DMS, PRIM. DR. IZTOK TOMAZIN, DR. MED. SPEC., KARMEN ČESEN, DMS.

S sproščanjem ukrepov v povezavi z epide-
mijo COVID-19 v Sloveniji smo v Zdravst-
venem domu Tržič  začeli s postopno nor-
malizacijo našega delovanja, vendar še 
veljajo nekatere omejitve. Vstop v ZD Tržič 
še vedno ni možen brez predhodnega do-
govora po telefonu ali e pošti in še vedno 
imamo triažo na vhodu, izjema so le nujni 
primeri, ki zahtevajo takojšnjo obravnavo 
ekipe nujne medicinske pomoči. 

SPLOŠNA NAVODILA
• Za VSE storitve boste dobili točno uro 

pregleda, ki se je prosimo držite. V ZD 
ne vstopate prej kot 5 minut pred dogo-
vorjenim terminom. 

• Vstop v ZD še vedno poteka izključ-
no preko triažnega mesta pri glavnem 
vhodu, kjer vam bo zdravstveni delavec 
izmeril telesno temperaturo in zastavi-
li standardizirana vprašanja o počutju. 
Skupaj boste izpolnili in podpisali vpra-
šalnik o zdravstvenem stanju (dosto-
pen na spletni strani ZD Tržič).

• V prostorih ZD je obvezna uporaba zaš-
čitne maske in večkratno razkuževanje 
rok. Ne dotikajte se predmetov (kljuke, 
stoli…), če ni res potrebno. V čakalnicah 
ohranjajte ustrezno medsebojno razda-
ljo. 

• V primeru nujnosti spremstva je dovo-
ljen en zdrav spremljevalec. 

• Če ste prehlajeni, vas boli žrelo, kaš-
ljate, imate vročino, težko sapo, imate 
težave z drisko, bruhanjem, ne hodite 
v ZD nenapovedano, temveč pokličite 
v ambulanto svojega osebnega/nado-
mestnega zdravnika, kjer boste prejeli 
nadaljnja navodila. 

• V primeru življenjske ogroženosti ta-
koj pokličite 112.

Ambulante družinske medicine - za na-
ročanje na zdravniški pregled in druge 
storitve ter urejanje administrativnih za-
dev (bolniški stalež, recepti za zdravila, 
napotnice,...) pokličite v delovnem času 
svojega osebnega izbranega zdravnika 
ali pošljite sporočilo po e-pošti. Kadar bo 
možno in strokovno sprejemljivo, bomo 
vaše težave reševali po telefonu ali preko 
elektronske pošte. Pred obiskom zdravni-
ka priporočamo, da izpolnite vprašalnik o 
zdravstvenem stanju (dostopen na spletni 
strani ZD Tržič) in ga prinesete na pregled 
ali pošljete po e-pošti v izbrano ambulan-
to. 

Referenčne ambulante pričnejo z delom 
18. 5. 2020,  prednostno bodo obravnavani 

kronični bolniki, o terminu pregleda boste 
obveščeni po telefonu ali pošti.

Specialistične ambulante pričenjajo z 
delovanjem v omejenem obsegu po usta-
ljenem urniku. Vse, ki ste že naročeni na 
pregled v specialistične ambulante ZD Tr-
žič (diabetološka, ortopedska, UZ), bomo 
klicali na pregled in vam sporočili datum 
ter uro pregleda. Dan pred pregledom vas 
bo po telefonu poklicala medicinska se-
stra iz ambulante in preverila zdravstveno 
stanje s poudarkom na znakih morebitne 
okužbe z virusom COVID -19 (vprašalnik 
o zdravstvenem stanju). Naročanje novih 
pacientov v specialistične ambulante po-
teka po ustaljenem režimu (napotnice od-
dajte v zato namenjene nabiralnike oz. jih 
pošljite po pošti).

V ginekološki ambulanti 14. maja pričenja 
z delom  dr. Podlipnikova, 20. maja pa dr. 
Malgajeva. Že naročene pacientke bodo o 
datumu in uri pregleda obveščene po te-
lefonu. 

Zobne ambulante so pričele z delom 
11. 5. 2020, paciente o terminu pregle-
da obveščamo po telefonu. Sprejemamo 
le naročene paciente. V primeru težav se 
posvetujte s svojim izbranim zobozdrav-
nikom po telefonu. Trenutno je za bolni-
ke, ki nujno potrebujejo zobozdravstveni 
poseg, odprta dežurna zobna ambulanta 
na Zobni polikliniki v Kranju.

Šolski dispanzer je ponovno pričel z de-
lom 13. 5. 2020, sistematski pregledi in 
cepljenja otrok, starši otrok boste o termi-
nih obveščeni po telefonu ali pošti.

Laboratorij deluje od ponedeljka do četrt-
ka od 7.00-19.00 in v petek od 7.00-13.00. 
Za obisk laboratorija se je potrebno naro-
čiti (običajno datum in uro prejmete že v 
ambulanti).

Fizioterapevtske obravnave se izvajajo v 
omejenem obsegu in na epidemiji prilago-
jen način. Že naročene paciente o datumu 
in uri obravnave obveščamo po telefonu. 
Vsi novo naročeni pacienti naj napotnico 
za FTH pošljejo po pošti. Posvet s fizio-
terapevtko je možen vsak delovni dan od 
7. do 13. ure na  številki 04 5982243 ali na 
fizioterapija@zd-trzic.si.

RTG slikanje poteka po običajnem urniku 
na podlagi predhodnega naročila.

Patronažna služba izvaja patronažne 
obis ke pacientov na domu in patronažne 
obiske otročnic ter novorojenčkov.

Pričeli smo tudi s cepljenjem proti klop-
nemu meningoencefalitisu (KME) za 
odrasle osebe (nad 15 let), ki ga seve-
da zelo priporočamo vsem, ki ste aktiv-
ni v naravnem okolju. Naročite se lahko 
na tel. št. 030/704-666 ali po e-pošti:  
cepljenje@zd-trzic.si

Organizacija našega dela se bo glede na 
epidemiološko situacijo in druge de-
javnike po potrebi še spreminjala ozi-
roma prilagajala, zato vas vabimo, da 
spremljate aktualna obvestila na spletni  
(www.zd-trzic.si) in FB strani Zdravstve-
nega doma Tržič.
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Zakaj je sterilizacija mačk nujno potrebna
MOJCA FURLAN

Mačke so udomačene živali, brez človeka ne morejo preživeti, 
četudi bi ljudje morda želeli drugače. Tudi nege in skrbništva za 
mačke se je treba naučiti. Da zadostujeta mleko in lovljenje mišk 
je stereotip, ki je žal napačen. Nekaj statistike: mačka ima že pri 
nekaj mesecih lahko mladiče in je godna za parjenje dvakrat ali 
celo trikrat letno. V številkah to pomeni, da ima ena nesterilizi-
rana mačka tudi do 15 mladičev vsako leto. Brez sterilizacije pos-
tane ta številka v nekaj letih popolnoma neobvladljiva. Ob tem 
potrebujejo mladiči posebno prilagojeno hrano vsaj 4-krat na 
dan, toploto in zavetje ter stik s samico in svojim leglom vsaj prve  
3 mesece, predvsem zaradi socializacije. Potrebno je cepljenje, 
sterilizacija. Treba je poiskati varne domove. Domov pa zaradi 
velikega števila mačk ni dovolj. 

Statistika nam tudi razkriva podatke, da le ena od mačk, o katerih 
pišemo, preživi do svojega drugega leta in da le dva od 10 mladi-
čev doživita pol leta. Kaj se zgodi z ostalimi osmimi mladiči? Po-
ginejo pod kolesi avtomobilov, zaradi lakote, mraza (zmrznejo) 
ali poškodb (poleti jih pri živem telesu jedo črvi). Včasih njihovo 
trpljenje in agonija zaradi bolezni ali hudih poškodb trajata več 
dni, tednov. 

Sterilizacija in kastracija imata ob tem tudi druge številne pred-
nosti: širjenje nalezljivih bolezni na druge živali in na človeka, 
mačke se manj potepajo, izognemo se poškodbam, onemogo-
čen je razvoj tumorjev na testisih in raka na maternici, samci ne 
označujejo več teritorija z urinom.

Živali so krasna družba ljudem v vseh starostnih obdobjih, z nji-
mi se gibljemo in bolj zdravo živimo, učijo nas sočutja in odgo-
vornosti. Sledimo besedam velikega misleca Gandhija, da se raz-
voj naroda, torej tudi skupnosti, vidi po odnosu do živali.

Za delovanje zavetišča oz odlova prosto živečih 
mačk v Občini Tržič je bilo v letu 2018 zagotovljenih  
5.364,00 EUR. Na območju občine Tržič je bilo odlovlje-
nih 47 prostoživečih mačk, od tega je bilo 44 oddanih 
novemu lastniku ali so bile spuščene nazaj na mesto od-
lova, 3 živali pa so bile zaradi bolezni ali neozdravljivih 
poškodb evtanazirane. Za mačke, ki so šle v oskrbo novim 
lastnikom, ni bilo potrebno plačati nikakršnih stroškov, 
vse pa so bile sterilizirane ali kastrirane ter s strani Ob-
čine Tržič pregledane na kužne bolezni, nevarne človeku.

V letu 2019 je Občina Tržič dala sterilizirat in kastrirat 
okrog 70 mačk in mačkonov – tisti, ki si bili zdravi in 
niso imeli kužnih bolezni, so bili vrnjeni najditeljem oz. 
izpuščeni v okolje in imajo prirezano eno od ušes. 

Po mnenju župana Boruta Sajovica so živali stvar odgo-
vornega lastništva. Mačke so bile in ostanejo prosto ži-
veče živali, za živali pa skrbi lastnik. Sterilizacija stane 
okrog 50 eur in kastracija okrog 37 eur – kar je ceneje, 
kot hrana. Veliko ljudi mačke podtakne, da postanejo de-
narno breme občanov Občine Tržič«, še poudarja župan.
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iz naše preteklosti

125 let izgradnje Bornovega predora v Dovžanovi soteski
PETRA HLADNIK, FOTO: LUKA RENER 

16. maja 1895 se je v najožjem delu Dovžanove soteske, na levem 
bregu Tržiške Bistrice, začela gradnja ceste in predora. Delo, ki 
ga je vodil celjski inženir Viljem Lindauer je bilo končno že 1. sep-
tembra 1895.

Zanimivosti o gradnji iz knjige dr. Bojana Knifica Bornovi v Trži-
ču: Pričevanja o življenju tržiških baronov. Založba Narava d.o.o., 
Kranj, 2016  

»Predor v Dolino so kopali delavci, ki so prišli iz Italije. Domačini niso 
znali, pa so zato poklicali ljudi od drugod. Delo je vodil en Celjan. De
lavci, ki so prišli od drugod, so tisti čas, ko so delali predor, stanovali 
v Dolini, pri Ukcu. V zahvalo so tam postavili kapelo.« (TZ, 2. 8. 2013)

»Znano je, da so cesto Tržič–Puterhof med drugimi delavci gradili 
tudi rudarji iz tedanjega rudnika živega srebra v Podljubelju. Nikoli 
se niso sramovali kozarčka – osminke, rekli so ohtelca ali štamperla 

žganja. Kmečki gospodarji so v dnevni obrok furmana, ki je prevažal 
hlodovino, dali tudi ohteljc žganja – z opravičilom, da bo lahko dvi
goval in nakladal hlode na vprežni voz. Takšne razmere ali prilož
nosti so izkoristili domačini iz kmetij v Dolini, mimo katerih so vozili. 
Pričeli so s prodajo žganja. Posel je cvetel, in to sta videla tudi Angela 
in Simon Dovžan. Ko je bila cesta v Puterhof zgrajena, je Born pričel 
z izkoriščanjem gozdov. Za to je potreboval znatno število sezonskih 
gozdnih delavcev, ki so prihajali pretežno iz Selške in Poljanske doli
ne. Ob sobotah in nedeljah popoldne so se oskrbeli z živežem za nas
lednji teden gozdarjenja. Poleg tega so radi tudi kaj popili. Tu je bila 
priložnost za gostinsko in trgovsko dejavnost.« (TZ, 12. 8. 2013)

»Ko so leta 1895 gradili tunel v Dolino, ta, ki je še danes v Dovžanovi 
soteski, so tam našli veliko fosilov. So bile  školjke v kamenju. Baron 
je zahteval, da so vse te školjke pošiljali na Dunaj. Jih tam še zdaj 
hranijo, v dunajskem muzeju« (TZ, 9. 8. 2013) 
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Rezultati ankete o zadovoljstvu bralcev z občinskim glasilom Tržičan
Anketo, ki je bila objavljena v glasilu Tržičan, št. 1, letnik 24, in v spletni aplikaciji 1KA, je rešilo 83 oseb, od tega 43 žensk in 40 moških. 
Največji odziv je bil v starostni skupini od 31 do 45 let, najmanjši pa v skupini do 18 let.  

Po statusu so, kar je glede na starostno strukturo pričakovano, prevladovali zaposleni, kar 92 % ima dokončano sredno šolo ali višjo 
stopnjo izobrazbe.



31

junij 2020

anketa

Razporeditev anketirancev po krajevnih skupnostih

94 % vprašanih zanima, kaj se dogaja na območju občine Tržič, in enak odstotek jih tudi bere glasilo. Največ bralcev redno prebira 
Koledar prireditev ter Obvestila in vabila, sledijo jim rubrike Med ljudmi, Naše okolje, Naše zdravje in Spremljamo, poročamo. Naj-
manj zanimanja pa je za Oglase.   
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Pri vprašanju »Kaj v glasilu pogrešate?« je bila na prvem mestu samokritičnost, pobude svetniških skupin in delo krajevnih skup-
nosti, tretjina jih na vprašanje ni odgovorila. Pri vprašanju »Katerih vsebin je v glasilu preveč?« pa so bile izpostavljene županove 
vsebine. Tudi pri tem vprašanju 40 % anketirancev ni podalo odgovora. 

68,5 % sodelujočih je grafično podobo glasila ocenilo kot dobro, 18,5 % kot odlično, 13 % kot slabo. 

anketa

 -    
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Junij 2020
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 

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

Razstave
 do 5. 6.  
Galerija Paviljon 
Razstava:Tržiški mostovi na Bistrici  
in Mošeniku
Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Sloveni-
je, Območna izpostava Tržič

Dogodki
 sobota, 6. 6. 
20.30 Balos 4 (Društveni prostori KUD Leyli)
Ukrajinski folklorni plesi z  
Iryno Stankovič
Kulturno umetniško društvo Leyli

 sobota, 13. 6. 
8.00 atrij Občine Tržič
Tržni dan
Jure Markič, s.p. in Občina Tržič

 sobota, 13. in nedelja, 14. 6. 
 Zelenica
Usposabljanje / Dvodnevni tečaj:  
Varno gibanje po feratah
CheraHiking, Primož Štamcar s.p.

 do ponedeljka, 15. 6. 
Prijave na poletni tabor v Savudriji
Športna zveza Tržič

 petek, 19. 6. 
20.30 Tržiški muzej
Glasbeni večer v Tržiškem muzeju:  
Kapobanda Hatlak
Tržiški muzej

 sobota, 20. 6. 
18.00 Tržiški muzej
Poletna muzejska noč: Muzej v temi
Tržiški muzej

 do ponedeljka, 22. 6. 
Prijave na Aktivni teden športa
Športna zveza Tržič

 četrtek, 25. 6. 
9.00 prostor Krajevne skupnosti Bistrica pri 
Tržiču
EXTEMPORE, Tržič 2020
Kulturno društvo tržiških likovnikov

 od četrtka 25., do nedelje, 28. 6. 
iz Tržiča
Tržiška planinska pot - večdnevna  
krožna pot po vrhovih nad Tržičem
CheraHiking, Primož Štamcar s.p. 

Dogodki in prireditve bodo izvedene v 
skladu z ukrepi NIJZ, za prepreče vanje 
širjenja virusa COVID-19. Ažurirani 
podatki bodo objavljeni na spletni strani 
Občine Tržič, pod rubriko koledar  
dogodkov.

Pse na povodce! Mladičev se ne dotikajte, saj njihova mama  
ni daleč!
LOVSKA DRUŽINA TRŽIČ

Vse obiskovalce narave v tem obdob-
ju opozarjamo, da ravno v teh dneh srne 
polegajo svoje mladiče in jih, med tem 
ko iščejo hrano, pustijo same na travni-
ku. Nekateri ljudje zato mislijo, da gre 
za izgubljene oz. osirotele mladiče in jih 
dobronamerno vzamejo v oskrbo. Ne ve-
doč s tem povzročijo nepopravljivo ško-
do, saj takšnega mladiča, če bi ga kasneje 
želeli vrniti v naravo, srna zaradi vonja po 
ljudeh ne sprejme več. 

PREVIDNO PRI KOŠNJI!
Druga nevarnost, ki preti številnim 
prostoživečim živalim v tem obdobju, pa 
je košnja. 

Pokose lahko preprečimo s postavitvi-
jo odvračal in pravilno košnjo. Dan pred 
košnjo je priporočljivo na travniku posta-
viti preprosta strašila (npr. vreča od krmil 
nataknjena na nekajmetrsko palico). Sko-
raj zagotovo se bo za žival tragično konča-
la košnja od obrobja proti sredini travnika, 
saj se prostoživeča žival nagonsko pritaji 
in zadrži v sredini travnika. 

Če med pokošeno travo tako zaide del ži-
valskega tkiva pokošene živali, in ko go-
vedo zaužije takšno krmo, lahko pride celo 
do pogina.

Pravilna košnja naj se začne v sredini 
travnika in se nadaljuje proti robu (v krogu 
od znotraj navzven). Tako se prostožive-
ča žival umika iz središča proti prostim in 
varnim površinam. Zlasti pri košnji zad-
njih pasov je priporočljiva manjša hitrost 
in še večja pozornost voznika. 

Prosimo obiskovalce narave in kmetovalce, da ravnajo v duhu tega sporočila.
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Korak po tržiško
NEŽA VOVK, FOTO: ARHIV NEŽE VOVK

Lokalni turistični vodniki smo ambasa-
dorji svojega kraja. Kadar obiskovalci kraj 
spoznavajo ob nekom, ki ga predstavlja 
skozi lastne izkušnje, iskreno in s srcem, 
ga šele lahko zares vzljubijo. Na teh nače-
lih temelji turistično vodenje AroundBled 
in vodnica Neža Vouk naše kraje pred-
stavlja predvsem angleško in francosko 
govorečim gostom. Rodni Tržič ima pri 
vodenjih posebno vlogo in kot vodnica na 
turističnem avtobusu Hop-on z veseljem 
opažam, da goste s svojo pristnostjo nav-
duši bolj kot marsikateri turistično bolj iz-
postavljen kraj.

Nov kamenček v mozaiku tržiške turistič-
ne ponudbe je Korak po tržiško. Sprehod 
od mestnega jedra do poslopja tovar-
ne Peko sem v sodelovanju s podjetjema  

Proalp in Brodi zasnovala tako, da obi-
skovalci skozi razlago in praktični prikaz 
doživijo mojstrstvo z večstoletno tradici-
jo. Obisk podjetja Proalp v slikovitih pros-
torih Pekove tovarne ob koncu ogleda pa 
je izkušnja, ki navduši vsakogar. Vodenje 
traja dve uri in bo letos potekalo ob sredah 
ob 10.30, skupine pa si lahko izberejo tudi 
druge termine.

Korak po tržiško v slovenskem, Walk like 
a Tržičan v angleškem in Dans les bottes 
de Tržičan v francoskem jeziku so na voljo 
tudi na portalu Airbnb. Ob direktni rezer-
vaciji na spletni strani www.aroundbled.
com pa boste Tržičani in tudi gostje v va-
ših namestitvah lahko izkoristili še 30 % 
popust na ogled z vnosom kode Kurnik. 
Prisrčno dobrodošli na Koraku po tržiško.

Težko pričakovani Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju
ROMANA KRAJNČAN

V letošnjem, že šestem, ciklu Glasbenih 
večerov v Tržiškem muzeju smo morali 
zaradi pandemije Covid-19 prva dva na-
črtovana koncerta izpustiti, zato pa se še 
toliko bolj veselimo poletnih koncertov in 
večerov na vrtu našega muzeja. Prvi načr-
tovani koncert načrtujemo na prostem, za 
to pa bosta morala biti izpolnjena dva po-
goja: da bodo uradno koncerti dovoljeni in 
da nam bo izvedbo dopuščalo vreme. 

V petek, 19. junija, ob 20.30 uri bomo 
lahko uživali ob poslušanju odlične etno 
skupine KAPOBANDA, ki združuje same 
vrhunske glasbenike z izjemnim harmo-
nikarjem in vokalistom Markom Hatla-
kom na čelu. 

Člani zasedbe ustvarjajo čustveno atmos-
fero in preizkušajo hitrost svojih prstov 
ter meje svojih instrumentov skozi preplet 
skladb s celotnega Balkana, melodije čr-
pajo tudi iz zapisov klasičnih kompozicij, 
tanga, klezmerja… Na njihovem reper-
toarju so tudi ljudske skladbe severnih 
dežel. Poslušalce navdušijo s svojo vir-
tuoznostjo, vrhunsko interpretacijo ter 
humorjem, ki ga vpletajo v nepozabno 
glasbeno doživetje.

Tudi v juliju in avgustu se nam obetajo 
nadvse imenitni koncerti. V petek, 10. ju-
lija, bo z nami zasedba BOSSA DE NOVO 
z brazilskimi glasbenimi izrazi. Njihove 
skladbe zvenijo obenem daleč in blizu, so 
tuje in domače, narejene iz brazilskih har-
monij, slovenskega domotožja in starih 
slovanskih glasov. Izjemni so. Prav tako 
tudi TINKARA KOVAČ, ki bo v akustični 
izvedbi z nami 24. julija. Prisrčno vabljeni!

ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ bo izvedla 
AKTIVNE TEDNE ŠPORTA

od 29. junija do 3. julija 2020

od 3. do 7. avgusta 2020

Za koga? Kdaj?

za otroke stare od 6-15 let vsak dan od 9. do 12. ure

PROGRAM:
Plavanje - vožnja s supi - igre z žogo - rolanje -  
obisk pustolovskega parka - poslikava obraza -

smučarski skoki - planinski pohod. 
Bo fletno, poletno, polno smeha in zabave.

Cena v katero je vključeno vodenje, organizacija, najem objektov in napitki znaša: 
25,00 €/udeleženca

Rok za prijave 22. 6. 2020 in 27. 7. 2020! 

Dodatne informacije na GSM 051/354 064 Biserka 

RAZMIGAJ SE IN SE NAM PRIDRUŽI!
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Nsk Tržič Fmg vabi na brezplačna otroška kampa
URBAN SUŠNIK

Čeprav se je pretekla sezona v smučar-
skih skokih končala drugače od priča-
kovanj, pa to ne vpliva na priprave na 
novo. V tržiškem klubu si zato želimo, da 
bi tudi letos lahko v ta čudovit šport pri-
vabili čim večje število novih članov. V ta 
namen bomo organizirali dva brezplačna 
otroška kampa za otroke od prvega do 
petega razreda osnovne šole.

V tržiškem nordijskem smučarskem klubu 
smo že več kot 50 let znani po odličnemu 
delu z mladimi skakalci in skakalkami. 
To tradicijo si želimo nadaljevati tudi v 
naslednjih letih, zato v naše vrste želimo 

privabiti čim večje število novih mladih 
talentov. Vse morebitne zainteresirane 
tako vabimo v čudovito urejen nordijski 
center v Sebenjah. Tam bosta namreč po-
tekala dva brezplačna kampa, kjer se bodo 
otroci spoznali s smučarskimi skoki. Prvi 
kamp bo na sporedu že konec tega meseca 
in bo potekal od 29. 6. do 1. 7. 2020. Otroci 
se bodo v Sebenjah zbrali vsak dan ob 9.00 
in bodo tam do 13.00. Tudi drugi kamp bo 
potekal ob enakih urah, na sporedu pa bo 
od 24. 8. do 26. 8. 2020. Smučarski skoki so 
za otroke, ki vstopijo v svet športa, še po-
sebej privlačni, saj se ob treningu skokov 

spoznajo še s številnimi drugimi športi, 
kar dodobra popestri dogajanje v kam-
pu. Otroci se bodo tako zabavali tudi ob 
igranju različnih iger z žogo, premagovali 
bodo različne spretnostne poligone, pre-
jeli bodo osnovno znanje akrobatike, za 
konec pa jih čaka še kakšno sladko prese-
nečenje. Vsi zainteresirani lahko za doda-
tne informacije pokličete na številko 041 
749 505 (Viko), ali pišete na elektronski 
naslov nsk.trzic@gmail.com, na omenje-
na kontakta pa lahko sporočite tudi prija-
vo vašega otroka na kamp. 

Razpis za razstave v Galeriji Atrij za leto 2021

Tržiški muzej v Galeriji Atrij priprav-
lja razstavni program za sezono 2021. 
Vse zainteresirane umetnike in avtorje 
vabimo k prijavi za obdobje januar-de-
cember 2021. 

Tržiški muzej in Občina Tržič pri pri-
pravi razstav v Galeriji Atrij zagotovita:

• strokovno in tehnično postavitev raz-
stave

• oblikovanje vabil in plakatov

• promocijo razstave

• otvoritveni dogodek s strani Tržiškega 
muzeja 

• podiranje razstave in povrnitev galerije v 
prvotno stanje

Prijava mora vsebovati:

• kontaktne podatke (ime in priimek, nas-
lov, e-naslov, telefon oz. mobitel)

• življenjepis, dokumentacijo dosedanjega 
umetniškega delovanja, seznam pretek-
lih razstav, katalogov, zloženk, objav 
v medijih, slikovno gradivo preteklega 
dela

• opis projekta, seznam predvidenih raz-
stavljenih del (število del, dimenzije in 
druge pomembne karakteristike)

Prijavitelj poskrbi za: 

• dostavo in odvoz razstavnih predme-
tov

• sodelovanje pri postavljanju razstave

Rok in način prijave:

Vloge s prilogami pričakujemo po pošti 
s pripisom »Galerija Atrij – razpis 
2021« na naslov Tržiški muzej, Muzej-
ska 11, 4290 Tržič ali pa na e-naslov: 
janita.kosir@guest.arnes.si do vključno 
30. junija 2020. 

Veselimo se vaših predlogov in sodelo-
vanja!
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MojaObčina.si Tržič, kjer poročate tudi vi
Portal MojaObčina.si Tržič je vaš medij. Razširite zgodbe iz svoje občine in prispevajte k lokalnemu turizmu




