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Marca letos je minilo 210 let, odkar je 
Tržič prizadel požar, kakršnega v Tržiču 
ne pomnijo. Iz 29. na 30. marec leta 1811 
je nepreviden delavec v kovačnici Matija 
Klandra na »Zgornjem koncu« pozabil 
zapreti železna vrata, ki so vodila h koči 
za oglje. Ker je tisto noč divjal hud severni 
veter, je požar uničil vsa poslopja na des-

nem bregu Tržiške Bistrice ... Več o požaru boste lahko prebrali v 
rubriki  »V središču«, ki smo jo za to številko izbrali kot osrednjo 
temo.

Tudi v zadnjih nekaj letih se spominjamo takšnih in drugačnih 
nesreč. Zadnja večja nesreča je zagotovo ujma, ki jo je povzročilo 
močno jesensko deževje.  Posledice so bile hude, prilagajanja in 
potrpežljivosti domačinov ogromne, ampak je uspelo uspešno sa-
nirati prizadeta območja. V zadnjem letu pa nas je v negotovost in 
nezaupanje prisilila »koronska kriza«. Njene posledice bomo čutili 
še kar nekaj časa. Tako v gospodarstvu kot v medsebojnih odnosih 
in še marsikje ... V preteklosti so nas pestili mnogi dogodki, tudi 
težki, skozi katere smo se morali prebijati. Ampak kljub vsemu smo 
z vztrajnostjo in močno voljo večkrat premikali gore. Zato zagoto-
vo drži rek, da »za dežjem vedno posije sonce«. 

JANJA NEMC

Ob tej priložnosti lahko omenim, da smo v Službi Turizem Tržič 
kljub zaprtju ostali aktivni na več področjih. V preteklem času smo 
se posvetili predvsem pripravi in izdaji različnih brošur, zemljevi-
dov, urejanju tematskih poti … Od Slovenske turistične organiza-
cije smo pridobili naziv Green and safe destination. Trenutno smo 
kot destinacija v postopku pridobivanja naziva Kolesarju prijazni 
ponudnik, v postopku izbire vzdrževalca in zagonu sistema pa je 
tudi Gorenjska.bike. Pripravljena je že poletna promocijska kam-
panja, ki letos še vedno drži slogan Odkrij košček raja. Dogodke v 
organizaciji Občine Tržič smo do konca junija odpovedali. Izjemi 
sta spominska slovesnost pri 
taborišču Ljubelj in dan dr-
žavnosti. Obseg slovesnosti 
pa bo odvisen od sproščanja 
ukrepov. V juliju in avgustu 
pa si želimo realizirati manj-
še koncerte z druženjem v 
atriju Občine Tržič, ki smo 
jih lani zaradi zaostrovanja 
ukrepov morali odpovedati. 

uvodnik

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

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

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

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

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

Spoštovane občanke, dragi občani. 

Kljub temu da nadležna epidemija še traja, moramo svoje 
misli in dejanja v ustvarjalnem, optimističnem, pozitivnem, 
dobrem usmeriti v čas po njej. Predvsem v to, da življenje 
kljub oviram in omejitvam v bistvenem poteka naprej. Čas je 
tudi za razmislek, da še bolj cenimo domače, lokalno, tisto, 
kar nam je blizu in na dosegu roke, pa se nam je mogoče zde-
lo kar nekako samoumevno in brez vrednosti. Po odprtju in 
koncu omejitve ukrepov podprimo vse, kar je lokalno – pro-
dajalce, gostince in obrtnike, kmete, serviserje. Zdaj je čas, da 
pokažemo, da smo skupnost.

Na občini pripravljamo razvojni načrt za vseh 34 krajev do 
leta 2030. Želim, da je to naš lep dom. Hvala vam za skoraj 
petsto izpolnjenih anket. To je in bo naša skupna zgodba, v 
kateri je možno in dovoljeno razmišljati prav o vsem. V zad-
njih letih smo dokazali, da želimo, znamo in zmoremo. Ne-
dosegljivih ciljev ni. Uresničimo jih skupaj.

praznuje prvih 120 + 1 leto. Čestitke vsem bivšim in sedanjim 
zaposlenim, otrokom, staršem in starim staršem. Negujmo in 
spoštujmo dragoceno ustanovo, ki se je v teh časih še posebej 
pokazala kot nepogrešljiva, a zelo ustvarjalna in iz »pravega 
testa«.

Razvojno naravnan Tržič – kraj, ki smo mu pripadni in v katerem ponosno, 
povezano, zdravo, aktivno in varno živimo (FOTO: Janez Meglič).

V Bistrici pri Tržiču smo z dobro voljo, veliko truda in prave 
energije uspešno izvedli praznovanje polstoletnega delova-
nja domače župnije. Hvala vsem, ki ste na katerikoli način so-
delovali v varnih dogodkih, še posebej pa ustvarjalcem filma 
s pomembno življenjsko zgodbo Marie Goretti. Iskrena hvala 
nepogrešljivemu in požrtvovalnemu župniku Davidu Jen-
sterletu za njegov trud, delo, poslanstvo, stalno dostopnost, 
pomoč in oporo ljudem. V resnih časih šteje dvojno.

Župnija Tržič-Bistrica je edina župnija v Sloveniji, ki je posvečena Mariji 
Goretti (FOTO: arhiv Občine Tržič).

Naš odličen Vrtec Tržič z izjemno razstavo v Galeriji Atrij, ki 
jo preprosto morate videti in začutiti njeno vedro energijo, 

Za lepimi in uspešnimi zgodbami so, smo vedno ljudje (FOTO: Toni Čebron).

Šport je dragocenost, nepogrešljivost, zdravje in prijateljstvo. 
Veselimo se odprtja športnih površin. Vanje vlagamo in bomo 
še vlagali. V tem mesecu smo zadovoljni z delnim zaprtjem 
večnamenskega prostora na balinišču Ravne. Pogoji za bali-
narje, drsalce, kegljače, hokejiste in druženje bodo boljši, za 
sosede pa mirnejši.

Šport nas druži in povezuje (FOTO: arhiv Občine Tržič).

župan, Borut Sajovic
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VESELIMO SE NOVIH OBČANOV, OB ROJSTVU  
OTROKA STARŠEM 250 EVROV PRISPEVKA
Občina Tržič ob rojstvu otroka svojim občanom nameni prispevek 
v višini 250,00 EUR staršem, ki oddajo vlogo in izpolnjujejo po-
goje za izplačilo. Lani smo tako s pozitivno odločbo rešili 117 vlog 
in prav toliko novorojenčkom in staršem zaželeli dobrodošlico v 
naši občini ter jim obenem pomagali začeti novo pot. Občina Tr-
žič je v letu 2020 v ta namen izplačala 29.250 evrov, sredstva pa 
zagotovila tudi v proračunu za leto 2021. Glede na trend poveče-
vanja števila rojstev v naši občini, smo sredstva na tej proračun-
ski postavki celo povečali. Vsem mladim družinam čestitamo in 
sporočamo, da  z navdušenjem pričakujemo vloge tudi v letoš-
njem letu in se veselimo novih soobčanov.

TRŽIČANI NA LETO PORABIMO SKORAJ 660 M³ PITNE 
VODE
Komunala Tržič upravlja z desetimi vodovodnimi sistemi: Črni 
gozd, Žegnani studenec, Mestni vodovod, Brezje, Ljubelj, Vetrno, 
Preska, Jelendol, Dolina in Paloviče v dolžini približno 115 km in 
s pitno vodo oskrbuje 12.422 občanov. »Tržičani porabimo na leto 
skoraj 660 m³ pitne vode oziroma 3,79 kubičnega metra na obča-
na mesečno. Sistem je v javni lasti, z njim pa ob solidnem zaupa-
nju ljudi dobro upravlja naše komunalno podjetje,« je ob svetov-
nem dnevu vode pojasnil mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič.

Izviri vode vodovodnega sistema Žegnani studenec se nahajajo 
pod Bistriško planino s strani Brezij pri Tržiču. Iz Vodarne Žeg-
nani studenec se ultrafiltrirana voda po vodovodnem sistemu 
distribuira vse do Žiganje vasi. V letu 2020 je bilo na pipah vseh 
uporabnikov porabljene 659.709 m³ vode, od tega 266.104 m³ na 
vodovodnem sistemu Žegnani studenec. Povprečna mesečna po-
raba pitne vode uporabnika na Žegnanem studencu znaša 3,73 m³ 
in je nekoliko nižja od povprečne mesečne porabe uporabnikov 
pitne vode v občini Tržič, ki znaša 3,79 m³ mesečno.

ZBRALA: SAŠA PIVK AVSEC

Zaselek Brezovo je dobil sodobno in varno vodovodno omrežje (FOTO: arhiv 
Občine Tržič).

ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE  
PRAZNUJE 20 USTVARJALNIH LET
Združenje zgodovinskih mest Slovenije je bilo na predlog župa-
nov Idrije, Kopra, Pirana, Ptuja, Škofje Loke in Tržiča ustanov-
ljeno na slavnostni skupščini na Ptuju junija 2001. V združenje 
je danes vključenih 19 zgodovinskih mest. V letih delovanja so se 
mu pridružili še Brežice, Celje, Jesenice, Kamnik, Kranj, Kosta-
njevica na Krki, Metlika, Novo mesto, Radovljica, Slovenj Gradec, 
Slovenske Konjice, Šentjur in Žužemberk.

Osnovni namen združenja je organizirano in povezano nasto-
panje ter delovanje zgodovinskih mest Slovenije s ciljem iskanja 
načinov in možnosti izvajanja prenove – ohranitve in oživitve 
starih mestnih jeder ter spoznanja, da ohranjanje kulturne de-
diščine omogoča gospodarski in družbeni razvoj. Dvajseti jubilej 
bomo praznovali kar dve leti, in sicer s prvo izvedbo  kulturnega 
abonmaja, s katerim bomo predstavili raznoliko kulturo, ki živi, 
ustvarja in bogati zgodovinska mesta 365 dni v letu. 

»V kulturni abonma zgodovinskih mest bo povezanih 19 mest in iz-
vajalcev ter več kot 200 vrhunskih umetnikov. Tržič bodo zastopali 
člani Pihalnega orkestra Tržič, ki se bodo v počastitev dneva držav-
nosti 2022 predstavili v Slovenskih Konjicah, člane Godbe na pihala 
Slovenske Konjice pa gostili na svojem tradicionalnem spomladan-
skem koncertu v maju naslednje leto,« pravi Petra Hladnik, vodja 
Službe Turizem Tržič.

OBČINA TRŽIČ PODPIRA DELOVANJE LOKALNIH  
KULTURNIH DRUŠTEV
Na občinski Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti za leto 2021 se je prijavilo 18 lokalnih kulturnih dru-
štev ter Zveza kulturnih organizacij Tržič. Sredstva se iz leta v 
leto povišujejo, bogato je tudi kulturno življenje Tržičank in Tr-
žičanov. Delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti bo tokrat 
podprto v višini dobrih 90 tisoč evrov, sredstva pa bodo razdelje-
na med naslednja društva: KD FS Karavanke, Mladinsko gleda-
lišče Tržič, KUD Lom pod Storžičem, Pevsko društvo Zupan, KD 
Kruh Križe, KD Pihalni orkester Tržič, KUD Ampus, KD Svarun, 
KD Zali rovt, KUD Načeta paleta, KUD Leyli, KD sv. Janez Krstnik 
Kovor, KD Jerbas, KD Ignacij Hladnik Tržič, KD tržiških likovni-
kov, KUD Podljubelj ter ZKO Tržič. V reševanju pa sta še pritožbi 
dveh kulturnih društev, ki sta se prijavili na omenjeni razpis.

Sredstva za redno dejavnost, ki skupaj znašajo 5.109 evrov, bodo 
društva dobila nakazana na svoje račune v enkratnem znesku v 30 
dneh po podpisu pogodb, prav tako tudi sredstva pavšalnih obra-
tovalnih stroškov za tista društva, ki za delovanje nimajo skle-
njenih najemnih pogodb in skupaj znašajo 5.400 evrov. Sredstva 

Vodohram sv. Jožef (FOTO: arhiv Občine Tržič)

POSODOBLJENO VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU 
BREZOVO
Občina Tržič je zaključila investicijo v posodobitev vodovodnega 
omrežja v naselju Brezovo. Obstoječ vodovod je bil še saloniten, 
dodatne težave na omrežju je povzročal dotrajan razbremenilnik. 
Obnovilo se je okrog 220 metrov vodovoda, hišne priključke in 
posodobilo ter dogradilo hidrantno omrežje. Vrednost investici-
je je približno 23.000 evrov. Hkrati je v skupno gradnjo pristopil 
še telekomunikacijski operater in do objektov sočasno izvedel še 
optično omrežje, kar je dodaten doprinos h kvaliteti bivanja za 
stanovalce na tem območju.
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za projekte v višini 58.426 evrov in obratovalne stroške v višini 
15.375,96 evra za prostore, ki jih društva uporabljajo skladno z 
najemnimi pogodbami, pa bodo društvom nakazana po realizaciji 
ter oddanih poročilih oz. računih. ZKO Tržič bo za delovanje v letu 
2021 prejela 6.417 evrov.

ZAMENJAVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA NA 
DOMU KRAJEVNE SKUPNOSTI BISTRICI PRI TRŽIČU 
Ob koncu letošnjega marca so bila zaključena dela pri zamenjavi 
zunanjega stavbnega pohištva na Domu Krajevne skupnosti Bis-
trica pri Tržiču. Skupna vrednost celotne investicije z DDV znaša 
11.092,79 evra, od katere je Občina Tržič iz proračuna za leto 2021 
pokrila znesek v višini 9.979,60 evra, znesek v višini 1.113,19 evra 
pa Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču.

V PRIPRAVI JE RAZVOJNI NAČRT OBČINE TRŽIČ DO 
LETA 2030
Na Občini Tržič pripravljamo pomemben razvojni dokument, ki 
bo določil smer razvoja občine za naslednjih 10 let. Ker želimo 
pri pripravi čimbolj upoštevati mnenja, ideje in predloge občank 
in občanov vseh generacij, smo vas v minulih tednih povabili k 
sodelovanju v anketi o razvoju občine. 

Občina Tržič po zatonu industrije v zadnjih tridesetih letih pos-
topoma gradi novo podobo, ki temelji na kakovosti bivanjskega 
okolja, urejenosti infrastrukture, dostopnosti javnih storitev, 
aktiviranju opuščenih območij BPT in lokalnem podjetništvu v 
vseh segmentih, še zlasti v turizmu. Nove okoliščine, ki jih prina-
šajo okrevanje po epidemiji, digitalizacija, podnebne spremem-
be, vse večji pritiski dnevnega obiska v naravnem okolju, staranje 
in priseljevanje prebivalstva ter nenazadnje pogoji nove evropske 
finančne perspektive, terjajo razmislek o smereh razvoja v nas-
lednjih letih. 

»Dejstvo je, da smo bili v zadnjem desetletju v razvoju uspešni, da 
je tržiško gospodarstvo precej drugačno, kot je bilo. Zgrajeni so bili 
številni infrastrukturni objekti. Po razvitosti smo se v Tržiču približali 
ostalim gorenjskim in slovenskim občinam. Kadar govorimo o obči-
ni, govorimo o življenju vseh nas. Zato je prav, da smo v to pripra-
vo strategije tudi vsi vključeni,« pravi mag. Borut Sajovic, župan 
Občine Tržič, ki želi, kot pravi: »Da Tržič ostane kraj, kjer se dobro 
in kvalitetno živi, kjer nas še naprej krasi zdravo, razgibano, lepo 
in urejeno okolje. In da smo skupnost ljudi, ki uživamo v druženju, 
društvih, prireditvah ter ohranjamo visok standard tudi na področ-
jih, kjer smo brez dvoma zelo uspešni, to je na področju varnosti in 
prostovoljstva.« 

Giant meets King I Landscapearchitecture and industrial Landscape Faculty of Architecture 
Technical University Munich Prof. Dr. Sc. ETH Zürich Udo Weilacher

Če ste zamudili anketo, a razmišlajte o razvoju Tržiča, nam lahko pišete na
 e-naslov obcina@trzic.si s pripisom TRŽIČ 2030.

HVALA 
vsem                občanom, ki ste v mesecu aprilu sodelovali v anketi in razmišljali o smereh razvoja naše občine. 

Prvi rezultati so že objavljeni na spletni strani občine www.trzic.si.

457

73 % od sodelujočih je zadovoljnih z bivanjem v občini Tržič, 
številni pa si želite še več sodelovanja pri lokalnem načrtovanju, vključevanja v socialno okolje, izboljšanje infrastrukture,

 še zlasti prometne ter več podjetniških in zaposlitvenih  priložnosti. Kako nasloviti te izzive, 
se bomo v naslednjih tednih pogovarjali z občinskimi svetniki, ključnimi tržiškimi institucijami, podjetji in društvi. 

Na tem mestu pa vas bomo sproti obveščali o napredku priprave razvojne strategije občine. 
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Počakaj na bus!
KATARINA ŽEMLJA, CIPRA SLOVENIJA, DRUŠTVO ZA VARSTVO ALP

V okviru operacije Počakaj na bus na območju šestih občin 
vzpostavljamo mrežo 26 kvalitetnih avtobusnih postajališč z 
enim parkiriščem. S tem bomo uporabnikom omogočili pogos-
tejšo uporabo javnega prevoza in dodatne možnosti trajnostne 
mobilnosti.

Operacijo sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeže-
lja. Partnerji v projektu so BSC Kranj, Občina Bled, Občina Jeseni-
ce, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina 
Tržič, Turizem Bohinj in CIPRA Slovenija.

KAJ JE TRAJNOSTNA MOBILNOST?
Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnosten način – s hojo, 
kolesarjenjem in uporabo javnega potniškega prometa. Njeno vo-
dilo je zagotavljanje časovno, finančno in okoljsko učinkovite ter 
dostopne oblike premikanja za vse. Z učinkovitimi ukrepi manjša 

potrebo po osebnem motornem prometu in posledično zmanjšuje 
škodo, ki jo ta povzroča tako okolju kot našemu zdravju.

Zakaj potovati »trajnostno«? Ker tako s premikanjem hkrati pos-
krbimo tudi za svoje zdravje in dobro počutje, znižamo si stroš-
ke prevoza, prispevamo k boljši kakovosti zraka, učinkoviti rabi 
energije in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. 

Za konec pa še misel nekdanjega župana Bogote: »Razvita država 
ni tista, kjer imajo revni avtomobile. Je tista, kjer bogati uporab-
ljajo javni promet.« 

Več o operaciji in aktivnostih si lahko preberete na: 
www.las-gorenjskakosarica.si/pocakaj-na-bus.

Več informacij na:

Na Gorenjsko,
na izlet,
z avtobusom!

https://www.las-gorenjskakosarica.si/
pocakaj-na-bus/
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Občina Tržič rešuje težave s parkiranjem
URBAN JERIHA, IPOP, INŠTITUT ZA POLITIKO PROSTORA

Parkirna politika Tržič, pripravljena v okviru projekta SaM-
Ba, na parkiriščih vzpostavlja več reda. Prvi večji ukrepi bodo v 
mestnem jedru.

Izkušnje drugih mest (Kamnik, Škofja Loka, Idrija, ...) pri par-
kiranju kažejo jasen vzorec. Dokler so parkirna mesta dostopna 
vsem brezplačno, je prosta parkirna mesta težko najti. Časovno 
omejeno brezplačno parkiranje se pogosto krši. Dodajanje novih 
parkirnih prostorov je zaradi omejenega prostora težavno in zelo 
drago. Cilju, kdor potrebuje parkirno mesto, ga tudi najde, se naj-
hitreje približamo z uvedbo plačljivega parkiranja.

Od 1. julija 2021 dalje bodo na treh parkiriščih (za Mošenikom, 
pri Zdravstvenem domu in za Občino) uveljavljeni novi režimi. 
Njihov skupni cilj je večja dostopnost parkirišč in zmanjšanje 
povpraševanja po parkiranju. Prilagojeni so zlasti prebivalcem, 
ki bodo parkirali po najbolj ugodni ceni.

iz dela občinske uprave

Kakšni bodo režimi? Na teh treh parkiriščih bo uvedeno plačljivo 
parkiranje med 7. in 16. uro, vendar bo prva ura brezplačna. Za 
pogoste uporabnike bo na voljo parkirna dovolilnica za 20 EUR na 
mesec oz. 200 EUR na leto. Za stanovalce bo po znižani ceni uve-
den letni parkirni abonma po ceni 100 EUR na leto, kar je manj kot 
30 centov na dan. Zaradi omejene kapacitete bo število omejeno 
na 1 abonma na stanovanje.

Kakšni bodo učinki? Lažje bo dobiti prosto parkirno mesto, zlasti 
za stanovalce. Manj ljudi iz bližnje okolice se bo v mesto pripeljalo 
z avtomobilom. Več jih bo prišlo peš ali bodo parkirali na obrob-
ju. Pridobljena sredstva bo Občina namenila za razvoj trajnost ne 
mobilnosti. Med uvedbo ukrepov je predvideno spremljanje sta-
nja na parkiriščih z novimi režimi in tudi na ostalih v bližini.

Karta označenih plačljivih parkirišč in območje stanovalcev upravičenih do nakupa parkirnega abonmaja.
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Tržiški poslanec Jure Ferjan: »Cepljenje je pot v normalnost.«
MAJA TEKAVEC, FOTO: DZ RS

Najmlajši izmed 90 predstavnikov ljudstva v Državnem zboru RS je prav tržiški poslanec Jure Ferjan, ki 
je v dobrem letu dni s prodornimi razpravami večkrat opozoril nase. 28-letni ekonomist je spregovo-
ril o spopadanju z epidemijo covida-19, cepljenju in prihajajoči 30. obletnici samostojne in neodvisne 
Slovenije ter prioritetah aktualne Vlade RS.

Epidemija covida-19 je v zadnjem letu 
dni zaznamovala naš vsakdan. Kdaj 
bomo spet zaživeli normalno?
Upam, da kmalu. Vsaj glede sproščanja 
ukrepov in vračanja v relativno ustaljene 
življenjske tirnice, medtem ko bodo, po 
moji oceni, osnovni preventivni ukrepi 
prisotni še kar nekaj časa.

Vsak mora prispevati svoj delež. Upošte-
vanje priporočil NIJZ, ukrepov Vlade RS in 
cepljenje so in bodo edina pot v normal-
nost. Gre za skupen boj in resnična soli-
darnost do najšibkejših v družbi – otrok, 
starejših, kroničnih bolnikov se bo poka-
zala s cepljenjem.

Kako ste se vi spopadate s to preizkuš-
njo? 
Od začetka epidemije, tj. marca 2020, sem 
omejil vse nenujne stike. Razkuževanje, 
ustrezna razdalja in nošenje maske so 
postali nekaj povsem običajnega. Aplika-
cijo #OstaniZdrav sem si naložil takoj, ko 
je bila dostopna (17. avgusta 2020).

Cepil sem se na prvi možni termin, ki mi 
je bil dodeljen. Zanimivo, morda celo sim-
bolno, da ravno na dan, ko je minilo leto 
dni odkar sem postal poslanec. Cepljen 
sem bil z AstraZeneco. Prepričan sem, da 
smo s cepljenjem političnega vrha dali 
pomemben signal, da je cepivo varno in 
učinkovito ter da je znanosti potrebno za-
upati, saj je gonilo razvoja in napredka.

Kakšno je bilo oz. je vaše počutje po 
cepljenju z AstraZeneco?
Počutim se dobro. Zavedam se, da je to, da 
sem že cepljen, neke vrste privilegij. Sicer 
pa, po 10 urah sem dobil povišano teles-
no temperaturo (do 37,5 °C) in glavobol 
ter občasno bolečino v mišicah in prsnem 
košu. Neželeni učinki so v treh dneh izzve-
neli oz. reakcija imunskega sistema se je 
počasi umirila. V obliki občasnega slabše-
ga počutja pa sem, verjetno vsaj posredno, 
posledice cepljenja čutil še dobra 2 tedna. 
Verjamem, da so se protitelesa za zaščito 
pred covidom-19 dobro razvila in veselim 
se druge doze cepiva, ki naj bi jo prejel ju-
nija.

19. marca je minilo leto dni odkar ste 
sedli v poslanske klopi. Od sprejema-
nja protikorona paketov do interpela-
cij in celo konstruktivne nezaupnice … 
Kakšno je bilo to leto?

Vse prej kot predvidljivo. Smo se pa zago-
tovo veliko naučili, mnogo spoznali, kot 
posamezniki in kot družba. Vlada RS se je z 
epidemijo soočila odločno in z vsemi moč-
mi. Pomagali smo ljudem, gospodarstvu, 
ohranili delovna mesta … Ukrepi so delo-
vali in delujejo, to kažejo tudi statistike. 
Kljub črnogledim napovedim imamo manj 
kot 90.000 brezposelnih, padec gospo-
darske rasti v BDP za leto 2020 je za 20 % 
nižji od napovedanega. Uspešno soočanje 
s krizo in pandemijo nam priznavajo tudi 
mednarodne institucije, denimo stabilna 
bonitetna ocena. Velik uspeh je izdaja ob-
veznic s 60-letno dobo dospetja. Izposta-
vil bi tudi zgodovinski dogovor, ki ga je v 
Bruslju dosegel predsednik Vlade RS Janez 
Janša in Sloveniji prinaša 10,5 milijarde 
evrov sredstev za okrevanje po pandemi-
ji covida-19, torej skoraj toliko kot znaša 
let ni državni proračun.

Tudi v Občini Tržič se je v letu dni zgo-
dilo marsikaj. 
Drži. Z vodstvom občine sem konstantno 
v stiku in sodelujemo zelo dobro. Brez po-
misleka lahko trdim, da se vsi odgovorni, 
tako na državnem kot lokalnem nivoju, 
trudimo, da bodo posledice epidemije čim 
manjše, da bo okrevanje gospodarstva 
hitro in da bomo iz te preizkušnje vendarle 
izšli kot zmagovalci.

Kako vašo kariero spremlja družina?
Žena Karmen in sin Vito, ki je aprila praz-
noval 2. rojstni dan, sta moje zavetje in 
moj navdih. Čas, ki ga preživimo skupaj, je 
zato najbolj dragocen. Vsak trenutek, res-
nično. Podpora družine je zame ključna.

Bliža se 30. obletnica naše domovine 
Slovenije. Kaj si ob tem jubileju želite?
Zmago nad covidom-19 in vrnitev v nor-
malnost, gospodarsko rast, razvoj in na-
predek na vseh področjih, pa tudi, da bomo 
bolj cenili našo državo, našo domovino, 
naš dom. Želim si več sodelovanja, več 
strpnosti in več razuma, predvsem ko go-
vorimo o prelomnih temah in odločitvah. 
Torej, želja je veliko. Upam, da ne preveč …

Katere so prioritete Vlade RS in koali-
cije do konca mandata?
Uspešno predsedovanje Svetu EU, ki je tik 
pred nami in uresničitev zavez iz koali-
cijske pogodbe. Izpostavil bi demografski 
sklad in ureditev dolgotrajne oskrbe, de-
birokratizacijo in skladen regionalni raz-
voj ter decentralizacijo.
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Ko je beseda HVALA največja nagrada: prostovoljci RKS na  
Kliniki Golnik
MIHA PETERNELJ, VODJA EKIPE OZRK TRŽIČ, FOTO: ARHIV RK TRŽIČ

»Prostovoljci nimajo nujno časa; imajo samo 
veliko srce.« (Elizabeth Andrew)

Člani ekip prve pomoči Rdečega kri-
ža gorenjske regije smo se, tako kot že v 
času prvega vala epidemije, tudi od kon-
ca oktob ra 2020 do konca februarja 2021 
odzvali pozivu Štaba Civilne zaščite Re-
publike Slovenije za pomoč v COVID-19 
oddelkih bolnišnic. V delovni proces smo 
se vključili na Kliniki Golnik na navadnih 
in na intenzivnem oddelku, predvsem kot 
pomoč pri negi, transportu, spremljanju in 
hranjenju bolnikov ter razdeljevanju hra-
ne, včasih tudi le kot sopotniki bolnikov 
skozi dan s spodbudno besedo. Vsa dela 
smo seveda opravljali v ustrezni zaščitni 
opremi, ki se ne razlikuje od tiste, ki jo je 
nosilo tudi zdravstveno osebje. Priskrbela 
jo je Klinika Golnik. S tem se je možnost 
prenosa okužbe minimalizirala, seveda 
ob strogem upoštevanju vseh varnost-
nih ukrepov. Delali smo z ramo ob rami z 
zdravstvenimi timi, ki so nas sprejeli za 
sebi enake, nam posredovali svoje znanje, 
vodili skozi postopke, nam pomagali, da 
smo uspešno stopili z njimi v korak.

Dnevi so tekli, tkale so se vezi, skupaj smo 
se smejali, se bodrili, iskali zadnje ato-
me moči, da pomagamo bolnikom na od-
delkih, upali, da kakšnemu izmed njih v 
skoraj neuspeli bitki uspe čudež. In tudi 
je. Redko, a je. Srečali smo se tudi z min-
ljivostjo, se učili, kako jo sprejeti in biti 
opora. Včasih smo Golnik zapuščali tudi 
s cmokom v grlu, z mešanimi občutki ne-
moči.

V času drugega vala je bilo na Kliniki Gol-
nik dejavnih 18  pripadnikov ekip prve po-
moči Rdečega Križa Slovenije (Območna 
združenja Tržič, Radovljica, Kranj, Škofja 
Loka, Jesenice), vsi pa smo dnevno poma-
gali v svojem prostem času na oddelkih 
vsaj osem ur, včasih tudi več. Kot pred-
stavnika ekipe prve pomoči Rdečega Križa 
Tržič sva v celotnem obdobju poziva, torej 
skoraj štiri mesece, v času drugega vala 
epidemije na Kliniki Golnik delovala Žan 
Dolinar in Miha Peternelj. 

Nove pnevmatike za gasilsko vozilo
DOMEN MALI, ARHIV PGD PODLJUBELJ

Prostovoljno gasilsko društvo Podljubelj 
že 93 let opravlja delo gasilske organi-
zacije na območju Podljubelja in občine 
Tržič. Da se lahko odzovemo klicu na po-
moč, gasilke in gasilci vestno vzdržujemo 
svojo gasilsko opremo in vozila. Zavedamo 
se, da so za varno vožnjo na intervencijo 
glavnega pomena vzdrževana in brezhib-
na vozila. Tega se zavedajo tudi v podjetju 
Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., ki so 
se prijazno odzvali na našo prošnjo in nam 
donirali nove pnevmatike za naš tovor-
njak. Za brezplačno montažo pnevmatik 
pa je poskrbelo vulkanizerstvo Darko Be-
nedičič s.p. iz Žiganje vasi. 

Zahvaljujemo se gospodu Darku Benedičiču 
in podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. 
za njihov prispevek k naši varnosti na cesti.

Pravijo, da nas izkušnje delajo modrej-
še. Iz te izkušnje odhajamo polni znanja, 
vtisov, lahko bi rekli spremenjeni, a v po-
zitivno smer. Ponosen sem, da sem bil del 
kolektivov na COVID-19 oddelkih, čeprav 
le za kratek čas. Prostovoljci in zdravstve-
no osebje COVID-19 oddelkov bolnišnic po 
Sloveniji smo in bomo še naprej delali s 
srcem za vse!
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Volilni občni zbor Folklorne skupine Karavanke
MANCA PERKO, FOTO: ARHIV KD FS KARAVANKE

Člani Kulturnega društva Folklorne skupi-
ne Karavanke smo se v soboto, 13. marca 
2021, zbrali prek spletne platforme Zoom, 
kjer smo uspešno izvedli občni zbor. Veseli 
smo, da smo kljub epidemiji uspeli reali-
zirati vse zastavljene projekte, ki smo jih 
načrtovali za leto 2020. Naj jih omenim le 
nekaj: pevke ljudskih pesmi so izvedle kar 
dve ponovitvi koncerta Prišle so nove novi-
ce, pripravili smo mednarodno fotografsko 
razstavo Ljudska glasbila sveta in glasbeno 
prireditev Bom godca vsi vzela, bom zmerej 
vesela, s Tržiškim muzejem smo pripravi-
li modno revijo Nekdanji in današnji sloves 
tržiških čevljarjev, pevci in pevke ljudskih 
pesmi pa so nas ob koncu leta razveselili 
z virtualnim koncertom božično-novolet-
nih pesmi z naslovom Veseli čas prihaja. V 
novo leto gremo s polno paro naprej in se 
že veselimo novih ciljev in novih izzivov.

Na zboru članov smo izvedli tudi redne 
volitve v organe društva. Na volitvah smo 
ponovno izvolili našo »staro-novo« pred-
sednico Sašo Meglič. Saša je že v preteklih 
letih dokazala, da je zares odlična vodja in 
verjamemo, da nas bo uspešno vodila še 
naslednji mandat. 

Ob tej priložnosti čestitamo tudi vsem 
ostalim izvoljenim članom. Veselimo se 
sodelovanja in prepričani smo, da bodo 
prihajajoča leta ustvarjalna, polna plesa, 
petja, igre, veselja in smeha. Želimo si, da 
bi se čimprej spet srečali v živo, do takrat 

spremljamo, poročamo

Kako sem pomagal atu krave past
ADAM MODIC, 4. R (PASTIR – TRETINJEK II. STOPNJA), MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO BLOŠKI PRSTKI, FOTO: ARHIV BLOŠKI PRSTKI

Med počitnicami sem šel na Lešansko plani-
no na goro Dobrčo pomagat atu past krave. 
Ata je bil majer, jaz, Manca, Leni in Anže pa 
tretinjeki (pastirski pomočniki). Na planini 
sem pasel krave, pomival posodo in se igral.

Enkrat, ko smo šli iskat krave pod vrh gore, 
da jih priženemo na plano, nas je ujela 
huda nevihta. Zelo se je bliskalo in treska-
lo, nato se je ulil še močan dež. Tik preden 
se je nevihta  razbesnela, smo prignali kra-

ve na plano. Videli smo, da nam ena krava 
manjka, njen teliček pa je bil z nami. Zatekli 
smo se v pastirsko kočo. Ata se je preoble-
kel in se odpravil poiskat kravo. Takrat pa je 
strela zadela drevo ob robu pašnika in ata je 
hitro pritekel nazaj. Bilo je zelo hudo, stre-
le so švigale, grmelo je neprestano, da se je 
koča tresla, polkna so butala in dež je tolkel 
po pločevinasti strehi. Nato smo vse skupaj 
pres pali. Ko smo se zbudili, smo že skozi okno 

videli izgubljeno kravo. Prešteli smo jih, vse 
so bile na paši. Vse je bilo v redu in zakurili 
smo ogenj. Ko pa smo šli v dolino po hrano, 
je bila cesta tako razdrta, da smo komaj prišli 
dol in nazaj z džipom. Ata je cesto popravljal 
s traktorjem, krampom in lopato. Jaz in Anže 
pa sva mu pomagala. 

Delo pastirja je lepo, ampak tudi nevarno. Ko 
bom velik, bom raje računalničar, krave pa 
bom pasel za hobi.

pa vas vabimo na naša socialna omrež-
ja (Facebook: Folklorna skupina Karavan-
ke, Instagram: @kdfskaravanke in YouTube: 
Folklorna skupina Karavanke), kjer si lahko 
ogledate nekaj naših preteklih projektov.
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Ljudska univerza Tržič vključena v javno službo za izvajanje 
svetovanja
NATALIJA BRUMEN, FOTO: ARHIV LU TRŽIČ

V začetku leta 2021 se je Ljudska univerza 
Tržič priključila javni službi za izvajanje 
svetovanja na področju izobraževanja od-
raslih, ki je bila odobrena in financirana s 
strani Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport. To je velik korak pri uresniče-
vanju ciljev na področju izobraževanja od-
raslih. Tako smo na Ljudski univerzi lahko 
zaposlili še eno organizatorko izobraževa-
nja odraslih, Boni Colnar. S ponosom lahko 
povemo, da smo več kot veseli in zadovolj-
ni, saj dela na vseh naših izobraževalnih 
projektih in programih res ni malo.

Namen javne službe je informiranje in 
svetovanje. Svetovalec odraslemu poleg 
informacij  nudi tudi razlago, ustrezna 
pojasnila ali zgolj nasvet. Daljša oblika 
svetovanja vključuje tudi strokovno pod-
poro odraslim, ki se nameravajo vključiti 
v izobraževanje na novo oziroma nadalje-
vati že začeto izobraževanje. Svetovalna 
dejavnost nudi tudi ugotavljanje in do-
kumentiranje že pridobljenega znanja, 

strokovno podporo svetovalca odraslemu 
v okviru samostojnega učenja (svetova-
nje pri izbiri učnega gradiva, spoznavanje 
uspešnih metod in tehnik učenja, motivi-
ranje ipd.).

K svetovanju vabimo vse, ki si želite:

 -  pridobiti ali poglobiti svoje znanje,

 -  ponovnega izobraževanja,

 - uresničiti svoje karierne cilje,

 - zgolj pridobiti nasvet pri svoji 
osebnost ni ali profesionalni rasti.

Svetovalna dejavnost je brezplačna, izva-
jata pa jo Kristina Zupan in Boni Colnar.

74. občni zbor Čebelarskega društva Tržič
MAG. SAMO COTELJ, TAJNIK ČD TRŽIČ, FOTO: ARHIV ČD TRŽIČ

Čebelarsko društvo letos praznuje  
74. obletnico delovanja. Epidemija nam ne 
dopušča organizacije klasičnega občnega 
zbora, zato smo zbor članov organizirali 
dopisno. Vsi člani društva so po pošti pre-
jeli celotno gradivo ter povabilo h glaso-
vanju po pošti na posebnem glasovalnem 
listu. Glasovanje po pošti je potekalo v 
času od 15. do 23. marca. Glasovanja se je 
udeležilo 42 od 58 članov, kar je dobrih 
72 % vseh članov društva. Vsi predlagani 
sklepi so bili potrjeni z več kot dvotretjin-
sko večino vseh članov društva.

V poročilu o delu za leto 2020 je predsed-
nik upravnega odbora g. Vinko Perne zapi-
sal, da je bilo leto 2020 nekaj posebnega, 
vendar ne v pozitivnem smislu. Načrtovani 
dogodki so večinoma odpadli. Bilo je tudi 
nekaj izjem, o katerih je potrebno sprego-
voriti. Redne mesečne sestanke smo v lan-
skem letu organizirali vse, razen v mesecu 
aprilu. Zaradi epidemioloških razmer smo 
novembra in decembra sestanek organizi-
rali s pomočjo aplikacije Zoom. V lanskem 
letu se je 16. oktobra na svetovnem spletu 
prvič pojavila tudi spletna stran Čebelar-
skega društva, in sicer na spletni pove-
zavi http://www.srce-me-povezuje.si/
cdtrzic/. Na spletni strani so informacije 
o delu društva, dogodkih, čebelarjenju in 
čebelarjih, medu in drugo. V sodelovanju 

z Domom Petra Uzarja je bil na njihovem 
vrtu postavljen ogledni panj. V času sezo-
ne za čebele v oglednem panju skrbi član 
društva g.  Bogomir Snedic.

Kot vsako leto so bile tudi letos podeljene 
nagrade in priznanja članom društva za 
doprinos in delo v Čebelarskem društvu 
Tržič. Podeljene so bile značke zvestobe 
Čebelarske zveze Slovenije. Prejeli so jih 
naslednji člani društva: značko zvestobe 

za deset let članstva sta prejela Miha Ra-
kovec in Drago Pogačnik, značko zvesto-
be za dvajset let članstva sta prejela Jože 
Zupan in Vinko Mohorič, značko zvestobe 
za štirideset let članstva so prejeli Janez 
Praprotnik, Franc Ribnikar in Ivan Potre-
buješ.

Vsem prejemnikom značk zvestobe iskre-
no čestitamo. Vsem članom, ki so se ude-
ležili glasovanja po pošti, se zahvaljujemo.

spremljamo, poročamo
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Po knjižnici se mesto pozna. Že 60 let.
MARINKA KENK-TOMAZIN

Začetki knjižničarske dejavnosti v Tržiču 
segajo v leto 1863 (158 let nazaj), ko se je 
farovška knjižnica odprla za tržiško jav-
nost. Potem so bile še učiteljske, društve-
ne, šolske in sindikalne knjižnice … v skla-
du s politiko, ki je narekovala takšne in 
drugačne oblike. 

20. junija 1961 je v skladu s pripravljenim 
Zakonom o knjižničarstvu (U. l. LRS, 1961, 
št. 26)  Občinski ljudski odbor Tržič z od-
ločbo št. 02-09-13/1-61 ustanovil Občin-
sko ljudsko knjižnico ter z aktom o usta-
novitvi določil tudi njene naloge. Knjižnica 
dr. Toneta Pretnarja je naslednica le-te.

Svoje prostore je dobila v občinski stavbi 
na Trgu svobode 18. V knjižnici je prva leta 
delala ena strokovna delavka. Leta 1977 se 
je po 16 letih iz občinskih prostorov (67 
m²) knjižnica  preselila v Dom družbenih 
dejavnosti na Balos 4 na 239 m². Pridobila 
je ločen oddelek za mlade, čitalnico, skla-
dišče in splošnoizobraževalni oddelek.

Leta 1971 je knjižnica začela z bibliopeda-
goško dejavnostjo za otroke: ure pravljic, 
literarna srečanja z mladinskimi avtorji, 
ure knjižne in knjižnične vzgoje: vrtec na 
obisku, razred na obisku. Literarni večeri 
za odrasle ter predstavitve knjig in avtor-
jev se prav tako pripravljajo že od samih 
začetkov. Ker je knjižnica živa ustanova, 
se njene dejavnosti ocenjujejo, dodajajo, 
ukinjajo, da nagovarjajo aktualne potrebe 
lokalnega okolja. Gradimo domoznanski 
oddelek z namenom varovanja pisne kul-
turne dediščine: zbiramo in obdelujemo 
gradivo, ki se nanaša na Tržič in Tržiča-
ne, ki nastaja v Tržiču, katerega avtorji so 
Tržičani.

Kot prvi potujoči knjižničar se šteje Tone 
Pretnar, ki je v šestdesetih letih 20. stolet-
ja še kot študent tovoril knjige v kovčkih 
po okoliških vaseh. 12. maja 1975 pa se je 
s kombijem začela pot potujoče knjižnice. 
Sprva je obiskovala 10 naselij, leta 2020 je 
obiskovala 19 krajev in imela 26 postajališč. 

Na 60 let dolgo prisotnost in pomen knjiž-
nice v lokalnem okolju opozarjamo letos z 
»jumbo« plakati. Osrednji slovesni dogo-
dek pa načrtujemo v soboto, 5. junija 2021, 
v Kulturnem centru Tržič. Popeljal nas bo 

Individualno izobraževanja na daljavo s 
področja pametnih telefonov, socialnih 
medijev ter drugih digitalnih vsebin
ALEŠ AHČIN, FOTO: ARHIV KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA

V okviru Digitalno = realno = normalno 
smo v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja pri-
pravili individualno izobraževanje na da-
ljavo.

To pomeni, da se bo predavatelj posvetil v 
enem terminu le eni osebi. Tema izobra-
ževanj so pametni telefoni, Word, Power-
Point, socialni mediji (Facebook, In-
stagram, TikTok, YouTube), komunikacija 
preko interneta, Zoom, Teams, WhatsApp, 
Viber, urejanje fotografij ter storitev v ob-
lačku.

skozi naše osnovne dejavnosti, nagovoril z 
glasbo, povzetek zadnjih desetih let pa bo 
naveden v zborniku knjižnice. 

Vabljeni, da praznujete z nami tako, da raz-
mislite, kdaj ste se srečali s knjižnico, kako 
vam je bilo gradivo iz njene velike zbirke v 
pomoč, ali ste začeli na kaj gledati drugače, 
bi morda spet prestopili njen prag, vanjo 
popeljali svoje družinske člane ... Knjižnica 
je tu za vas vse. Po izobraženih in osvešče-
nih ljudeh se mesto pozna in je vse boljše.

Izobraževanja bodo potekala preko Zoo-
ma, WhatsAppa, Skypa ali Facebook Mes-
sengerja (po dogovoru). Individualna izo-
braževanja bo vodil Aleš Ahčin, knjižničar 
informatik.

Izobraževanja že potekajo in se bodo na-
daljevala v aprilu in tudi v maju. Za rezer-
vacijo terminov pokličite na telefonsko 
številko 04 592 38 83 ali nam pišite na 
 siktrz@trz.sik.si
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Obiščite YouTube kanal Knjižnice dr. Toneta Pretnarja
ALEŠ AHČIN, FOTO: ARHIV KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja smo v 
tem letu pripravili veliko pogovorov z zelo 
ustvarjalnimi, strokovnimi in zanimivimi 
ljudmi. 

Vse dogodke smo posneli in jih objavili na 
našem YouTube kanalu, kjer si jih še vedno 
lahko ogledate.  

 Z nami so bili dr. Robert Brus, poznavalec 
slovenskih gozdov, Aljoša Bagola, avtor 
knjižne uspešnice Kako izgoreti, Boštjan 
Videmšek, svobodni raziskovalni novinar, 
Jože Trobec, izjemni karikaturist in stripar 
ter avtor Vučka, Ana Praznik, ki jo Slove-

nija pozna po oddaji Delovna akcija ter  
dr. Igor Škamperle, vrhunski poznavalec 
Michelangela.

Poleg navedenih pogovorov lahko na na-
šem YouTube kanalu najdete veliko raz-
novrstnih, domoznanskih in poučnih vse-
bin, tako za odrasle kot za otroke.

 POVEZAVE DO DOGODKOV:
dr. Robert Brus - Kakšen bo slovenski 
gozd prihodnosti?
https://youtu.be/FmmUJDBAog0
Aljoša Bagola: Kako izgoreti ... in vzeti 
življenje v svoje roke

https://youtu.be/alERzX6rGgU
Predstavitev veličastne monografije o  
Michelangelu
https://youtu.be/14Py-pfOKkI
IZ zgodovine Tržiča
https://youtu.be/yguQeFR2pVA
Boštjan Videmšek: Predstavitev nagrajene 
aktualne knjige Plan B
https://youtu.be/vHHa8Mda38M
Pogovor z akademskim slikarjem Jožetom 
Trobcem
https://youtu.be/oUII9ZmgfDU
Ana Praznik v Knjižnici dr. Toneta Pret-
narja
https://youtu.be/U9-l9IuVI-0
Poleg članka objavljamo QR kodo. 

Ko QR kodo zajamemo s telefonom, nas 
samodejno poveže z YouTube kanalom 
knjižnice.

Filmska značka za odrasle
VALERIJA RANT TIŠLER

Jeseni 2020 smo v Knjižnici dr. Toneta 
Pretnarja prvič pripravili Filmsko značko 
za odrasle. Izbor filmov je zajemal kvali-
tetno slovensko in evropsko filmsko pro-
dukcijo. Sodelujoči so si od novembra 2020 
do konca marca 2021 ogledali 10 filmov in 
prebrali knjigo, na podlagi katere je film 
nastal ali pa je knjiga vsebinsko povezana 
s filmom.

Za uspešno opravljeno filmsko značko so 
sodelujoči prejeli vstopnico za ogled filma 
po lastni izbiri v kinu Linhartove dvorane 
Radovljica.

V prvi sezoni je sodelovalo 17 članov knjiž-
nice, 10 jih je Filmsko značko tudi zaklju-
čilo. V maju nas čaka še podelitev diplom 
in srečanje sodelujočih z avtorjem uspeš-
nic o inšpektorju Vrenku, Tomažem Zu-

pančičem, bolj znanim pod  psevdonimom 
Avgust Demšar.

V jeseni 2021 pripravljamo novo sezono 
Filmske značke s povsem novimi filmi. 
Pridružite se nam.

FILMSKI VIKEND PAKET V KNJIŽNICI
V preteklem letu smo, različnim načrtom 
in željam navkljub, ostali doma. V Knjiž-
nici dr. Toneta Pretnarja smo se prilaga-
jali razmeram in za naše člane pripravili 
Filmski vikend paket.

Ob izposoji petih DVD-jev po lastnem iz-
boru smo priložili vrečko pokovke. Dolgi 
zimski večeri so bili kot nalašč za ogled 
filmov in risank.

Filmski sladokusci so tako »prišli na svoj 

račun«, mi pa smo veseli, da z našo po-
nudbo lahko bogatimo filmski večer.

MAGIČNI POTTERJEV KVIZ
Vse od leta 1999 se navdušenje nad mladim 
čarovnikom Harryjem Potterjem širi med 
bralci. Ob dokupu knjig o Harryju Potterju 
smo v času zimskih šolskih počitnic otro-
kom v reševanje ponudili Magični Potter-
jev kviz. Reševanje kviza mladim bralcem 
ponuja dodatno motivacijo za prebiranje 
knjig, zato je reševanje kviza uspešnejše. 
Člani knjižnice so kviz lahko rešili v tiska-
ni obliki ali po spletu.

Odziv je bil zelo dober. V mesecu maju 
bomo izmed prispelih rešitev izžrebali  
15 lepih nagrad.
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Okoliščinam navkljub obeležili gregorjevo
PIJA JAPELJ

Gregorjevo ali kar »Vuč u vodo« ima na 
Tržiškem prav posebno mesto, zato se tudi 
letos nismo vdali in izpustili aktivnos ti, 
povezanih s tradicionalnim spustom gre-
gorčkov. Pripravili smo različne aktivnos-

ti, pri katerih smo občani že od 5. marca 
lahko sodelovali in spoznavali tradicijo 
tega praznika. Na ogled je bila razstava v 
Galeriji Atrij, ki jo je pripravil Tržiški mu-
zej. Na sprehodu skozi mesto smo lahko 

občudovali izložbe lokalov, kjer so se skri-
vali gregorčki. O prazniku smo brali tudi 
na manjši panojski razstavi, ki je bila pos-
tavljena na mostu stolpnica–Občina Tržič.

spremljamo, poročamo

Za okrasitev mestnega jedra je, kot že zadnja 
leta, poskrbelo Kulturno umetniško društvo 
Načeta paleta. (FOTO: Pija Japelj)

Mali raziskovalci so s pomočjo zabavnih in 
poučnih nalog spoznavali kulturno dediščino. 
(FOTO: Milan Malovrh)

Letos je pri organizaciji sodeloval Vrtec Tržič. 
Otroci so izdelali gregorčke in bili več kot 
navdušeni, ko so si jih ogledovali na razstavi in v 
izložbah po mestu. (FOTO: Milan Malovrh)

Na razstavi v Galeriji Atrij smo občudovali 
gregorčke Kurnikova hiša, narejene iz naravnih 
in recikliranih materialov. (FOTO: Vili Vogelnik)

Pravijo, da se na gregorjevo ptički ženijo. S 
takšnima smo se lahko fotografirali na foto točki 
na mostu proti Občini Tržič. (FOTO: Pija Japelj)

Tisti najbolj zavzeti pa so svojega gregorčka 
spustili po virtualni reki. (Posnetek zaslona, 
marec 2021)

Vsakoletna prireditev »Vuč u vodo« je bila zaradi ukrepov za zajezitev covida-19 odpovedana. 
Predstavniki Občine Tržič, Tržiškega muzeja, Vrtca Tržič in Foto kluba Tržič smo zato le simbolično 
spustili svoje »hiške« na mestu, kjer se je prireditev navadno odvijala. (Foto: Vili Vogelnik – leva 
fotografija, Milan Malovrh – desna fotografija)

»Vuč« je šla v vodo le simbolično. (FOTO: Pija 
Japelj)
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Kaj pa v Alteršoli »dogaja«?
MONIKA VALJAVEC, FOTO: ARHIV ALTERŠOLE

Končno smo dočakali! 
V živo so misli bolj jasne.
V živo so besede bolj glasne.
Oči bolj iskrive, 
ideje nalezljive.
V živo so nasmehi (čeprav pod masko) bolj 
pristni,
Alteršolarji pa prav nič zavistni. 

Res je, končno smo dočakali delavnice v 
živo. Naša virtualna Zoom srečanja so bila 
sicer zanimiva, vendar je še vseeno nekaj 
manjkalo. Nekaj, kar smo kasneje skupaj 
spesnili v zgornji kitici. Na daljavo smo iz-
vedli sklop delavnic na temo razvijanja do-
mišljije in kreativnega pisanja. Z mladimi 
smo poskušali načrtno spustiti možgane 
»na pašo« in vneto raziskovali svet domiš-
ljije. Zakaj se nam to zdi pomembno pri 
delu z mladimi? Prav ustvarjalnost in moč 
domišljije sta namreč ključni sposobnosti 
za soočanje z vsakodnevnimi izzivi. Do-
mišljija nam omogoča, da lažje razumemo 

drugače misleče z drugačnimi življenjskimi 
običaji. Pomaga nam, da lažje rešujemo te-
žave in je ena izmed pogojev za boljši raz-
voj sposobnosti samorefleksije. Ta pa je še 
posebej v tej digitalni dobi zaželena za prav 
vse generacije, da ne izgubimo svojega no-
tranjega kompasa. Z veseljem smo obeleži-
li materinski dan in za svoje drage matere 
ustvarili posebne škatlice iskrivih presene-
čenj, zanimivih idej in dobrih del. Alteršo-
larji so jih napolnili z raznimi lepimi mis-

limi, spomini nanjo, razlogi za hvaležnost, 
naučenimi lekcijami in kuponi dobrih del. 
Želimo in upamo, da bodo ta darila ostala 
aktualna  še celo leto. 

V prihodnje smo v okrepljeni obliki spet na 
voljo za izvajanje inštrukcij in učne pomo-
či. Za več informacij nam pišite na info@
altersola.si ali pokličite 040 659 670 (Mo-
nika). Več o naših programih in aktivnos-
tih pa lahko spremljate na Facebook pro-
filu Alteršola.

Mlad gorenjski duo Noč'n šiht s Tržičanom in z bandom 
predstavlja novo skladbo »V globinah tvojih oči«
NEŽA MIRNIK, BOOMBOX KOMUNIKACIJE IN MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV NEŽE MIRNIK

Gonilni sili in ustanovna člana zasedbe, 
Tržičan Samo Žgalin (vokal) in Tadej Še-
fer Janc (kitara, vokal), si odre delita že tri 
leta. Nastopata tako akustično kot z ban-
dom, a najraje se definirata kot duo z ban-
dom. Druži ju ljubezen do popa in rocka, 
njuna skoraj stalna sodelavca pa sta Urban 
Dacar na bobnih in Tomaž Repinc na bas 
kitari.

Člani zasedbe Noč'n šiht so na skladbo 
»V globinah tvojih oči«, ki sta jo skupaj 
z njimi spisala Bojan Dragojević in Rok 
Lunaček, izjemno ponosni. Samo Žga-
lin je ob izidu skladbe dejal takole: »Ne 
morem opisati občutka, kako hvaležen in 
ponosen sem na ekipo, ki stoji za tem pro-
jektom. Vesel sem, da so pesem poslušalci 
že sprejeli in se že veselim prihajajočih iz-
zivov.« Besedilo skladbe je nastalo že pred 
časom, prve osnutke glasbene podlage pa 
so Samo, Tadej in Urban naredili v prazni 
hiši, ki je bila, simbolično tako kot takrat 
skladba, v nastajanju. Besedilo, ki jim je 
bilo pisano na kožo, je potrebovalo še do-
delano glasbeno in končno podobo, do ka-
terih pa je pripeljalo srečno naključje. Ker 
sta tako Samo kot Tadej ljubitelja glasbe, 
spremljata mnogo glasbenikov in produ-
centov na njihovih spletnih kanalih. Tako 
kot mnogi med nami. Po naključju in sreč-
nem izboru algoritmov sta zasledila, da 

je znani producent Bojan Dragojević na 
oddihu v Sloveniji. Ker je Tadej v daljnem 
sorodstvu z Ano Vurcer iz Učiteljic (mimo-
grede: Bojan je pomemben član iz ozad-
ja te skupine), so prek nje navezali stik. 
Predstavila sta mu osnutek skladbe in nje-
no besedilo. Že naslednji dan so se dobili v 
studiu v Ljubljani in pričeli s snemanjem. 

Končno podobo, ki je danes pred vami, pa 
je Bojan izpilil v svojem domačem Empire 
studiu, kjer je vrhunski producent ustvaril 
že mnogo hitov, med drugimi za Učitelji-
ce, Severino, Nedo Ukraden, Jeleno Rozgo, 
Grupo Vigor, Željka Joksimovića, Jasmina 
Stavrosa, Borisa Novkovića idr.
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Postni dar Župnijske karitas Križe
MAJA TEKAVEC

Karitas uresničuje karitativno in socialno poslanstvo Cerkve. 
Prostovoljci Župnijske karitas Križe si prizadevajo pomagati lju-
dem, ki trpijo kakršnokoli pomanjkanje in so se znašli v materi-
alni, duhovni ali duševni stiski. Za nami je postni čas, ki je vedno 
priložnost, da naredimo nekaj več in Župnijska Karitas Križe tako 
vsako leto v postnem času zbira postni dar za ljudi v stiski. Letos 
so zbirali za prizadete v januarskem požaru v Višnji Gori, kjer so 
pogorele tri hiše. Ob prejemu daru v višini 850 EUR se je predsed-
nik KS Višnja Gora, Janko Zadel, zahvalil z besedami: »Najlep-
ša hvala za vašo pomoč in čut do sočloveka. Res je, v letošnjem letu,  

28. 1. 2021, so tri naše družine osta-
le brez strehe nad glavo, skratka brez 
vsega. Samo z neutrudno pomočjo ga-
silcev ni prišlo še do požara četrte hiše, 
katere se je ogenj že prijemal strehe in 
bi bilo brez strehe nad glavo še dodatnih 8 ljudi. S pomočjo dobrih 
ljudi smo v mesecu dni z občino Ivančna Gorica in podjetjem Mehlin 
Škofljica naredili novo streho. Res sem hvaležen, da pomagate našim 
krajanom.« Župnijska karitas Križe se vsem darovalcem iskreno 
zahvaljuje!

Glasbena šola Tržič
FRANCI PODLIPNIK, RAVNATELJ GŠ TRŽIČ, FOTO: ARHIV GŠ TRŽIČ

Počasi zaključujemo šolsko leto, ki ga je v veliki meri zazna-
movala tudi epidemija covida-19 in z njo povezan način pouka. 
Zaradi zaprtja šol v mesecu oktobru smo več kot pol leta naše 
učence poučevali na daljavo. Čeprav ta način pouka ne more na-
domestiti pouka inštrumenta, vaj komornih skupin in orkestrov, 
smo skupaj z učenci in njihovimi starši uspešno pripeljali šolsko 
leto do konca.

Ker tudi v letošnjem šolskem letu ni bilo organiziranega nobe-
nega tekmovanja mladih glasbenikov v živo, so se nekateri naši 
učenci udeležili spletnih glasbenih tekmovanj in dosegli odlične 
rezultate.

Mednarodnega tekmovanja World open Online Music Competi-
tion – Beograd 2021 se je udeležila mlada nadarjena pianistka 
Sophie Kemperle in v svoji kategoriji prejela 1. nagrado. Njena 
učiteljica je Tsarina Marinkova Krajnčan. Odlična violončelistka 
Ajda Roblek, katere učiteljica je Nika Selak, je na mednarodnem 
glasbenem tekmovanju Glasbena čipka Idrije prav tako prejela  
1. nagrado. Na mednarodnem tekmovanju PaMus Flow Global 

Music Competition, ki je bilo prav tako izvedeno prek video pos-
netka, je tudi učenka saksofona posegla visoko in zmagala v svoji 
kategoriji. Njen učitelj je Franci Podlipnik.

Zelo uspešno zaključuje šolanje na naši šoli učenka Andre-
je Pogačnik, flavtistka Manca Fajdiga, saj je uspešno opravila 
sprejem ni preizkus na srednji stopnji glasbenega izobraževanja.

Za temi odličnimi rezultati je ogromno vloženega truda učenk ter 
njihovih učiteljev. Za rezultate, na katere smo v glasbeni šoli iz-
redno ponosni, jim iskreno čestitamo.

Poslanstvo in želja naših učiteljev je predajanje glasbenega zna-
nja čim večjemu številu otrok v naši občini. Zato ob tej priliki va-
bim k vpisu v Glasbeno šolo Tržič otroke, ki imajo radi glasbo in 
željo po igranju inštrumenta ali petju.

Vabim vas k ogledu spletne in Facebook strani glasbene šole, kjer 
si boste med drugim lahko ogledali posnetke naših odličnih tek-
movalk in drugih učencev ter dobili informacije o vpisu v glas-
beno šolo.

spremljamo, poročamo
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VPIS  
v gLASBENO  
ŠOLO TRŽIČ
za šolsko leto 2021/22

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 Facebook strani šole:
od ponedeljka, 10. maja, do petka, 14. maja 2021, do 12.00.

V pisarni glasbene šole prijave sprejemamo v:
sredo, 12. maja 2021, od 9.00 do 17.00
četrtek, 13. maja 2021, od 9.00 do 15.00 in
petek, 14. maja 2021, do 12.00.

PREIZKUS bodo kandidati opravljali:
v četrtek, 20. maja, od 18.00 dalje in v petek, 21. maja, od 17.00 dalje po razporedu.   

Za termin preizkusa glasbenih sposobnosti pokličite na tel. št. 04 59 80 700.

VPISUJEMO V NASLEDNJE ODDELKE:
      klavir,
      godala (volina, 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 vpisujemo otroke, rojene leta 2016 (starost 5 let) in v glasbeno 
pripravnico, rojene leta 2015 (starost 6 let) brez preizkusa glasbenih sposobnosti preko spletne 
strani www.glasbena-sola-trzic.si ali na Facebook strani šole oz. v pisarni šole vsak dan v času 
uradnih ur, do zapolnitve mest v oddelkih.

vljudno vas vabimo na 
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Minilo je 210 let od najhujšega uničenja mesta
PIJA JAPELJ, FOTO: PIJA JAPELJ IN ARHIV TRŽIŠKEGA MUZEJA

Zaradi številnih zelo razvitih obrti je Cesar Frederik III. 12. de-
cembra 1492 Tržiču podelil trške pravice. Najstarejši viri pričajo 
o kovačih, pozneje se je razcvetela usnjarska obrt, v Tržiču so se 
ukvarjali z izdelavo blaga in drugimi dejavnostmi. V drugi polo-
vici 18. stoletja je bilo v trgu 128 obrtnikov. Skoraj vsakdo je imel 
svojo lastno hišo, le nekaj usnjarjev, krojačev, ključavničar, me-
sar, kramar, štirje čevljarji in dvakrat toliko nogavičarjev ne.  

Skozi zgodovino se je mesto večkrat borilo z ognjenimi zublji, 
med drugim tudi zaradi kovačev, ki so delali ob odprtem ognju. 
V požaru 7. oktobra 1689 je pogorelo 80 hiš. Ker je gorelo na le-
vem bregu Tržiške Bistrice, je bila med pogorelimi tudi stavba, na 
mestu katere danes stoji Kurnikova hiša. 5. novembra leta 1806 je 
zagorelo v zadnjem delu hiše Daniela Jabornika. Zahvaljujoč dež-
ju je bilo vode veliko in škoda ni bila tako velika, kot pri prejšnjem 
požaru. Pogorelo je trinajst hiš.

Komaj nekaj let za tem pa je leta 1811 Tržič prizadel veliko bolj 
razsežen požar. V noči na 30. marec je zagorelo v kovaški delav-
nici Matije Klandra. Zagorelo naj bi zaradi neprevidnosti kova-
ča, ki je po opravljenem delu pozabil zapreti kovinska vrata, ki 
so vodila do koče z ogljem. Ker je tisto noč močno pihal veter, je 
slabo pogašena žerjavica, ki jo je odneslo v kočo za oglje, zanetila 
ogenj. V zelo kratkem času se je ta razširil po trgu na celotnem 
desnem bregu Tržiške Bistrice.

Pogorelo je 151 hiš in prek 60 delavnic. Med temi je bilo največ 
usnjarskih in kovaških. Prav tako je pogorelo veliko hlevov in gos-
podarskih poslopij. Požar ljudem ni prizanesel, umrlo jih je 75, ne-
kateri neposredno zaradi ognja, drugi so se zadušili z dimom. 

V požaru je pogorel tudi Neuhaus. Grof Radetzky, tedanji last-
nik gradu, je dal postaviti nov dvorec, in sicer precej nižje od 
pogorelega gradu. Večji del hriba so odkopali in ustvarili grajsko 
planoto, kakršna je še danes. Napeljali so tudi pot okrog dvorca. 
Radetzky je nakupil semena in dal pogozditi hrib Kamnek. Omo-
gočil je zaslužek mnogim, ki so bili prizadeti ob požaru. Da bi no-
gavičarji imeli čim boljšo volno, je nakupil 200 merino ovac. Na 
Blekah (danes Ravne) je dal zgraditi nove fužine za izdelavo su-
rovega železa. Največji strošek mu je predstavljal plavž v Čadov-
ljah, ki pa ni bil rentabilen. Stroški, povezani s prizadevanji, da bi 
pomagal Tržičanom iz težkega položaja, so feldmaršala pahnili v 
bankrot in čez nekaj let je bil primoran celotno posest prodati – 
kupil jo je baron Dietrich.
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Požar je bil popisan v Telegraphe officiel. Vest o tragediji je do-
segla tudi francoskega guvernerja Marmonta. V Ljubljani je slišal 
za nesrečo in poročal Napoleonu. Tudi on je pomagal mestu in mu 
naklonil 100.000 frankov iz vojaške blagajne, a celotnega zneska 
Tržičani niso dobili. 30.000 frankov od te vsote so namreč name-
nili Kranju, ki ga je kmalu za tržiško tragedijo tudi doletel požar. 
Pomoč so Tržičani prejemali tudi iz drugih krajev. Podporo so jim 
izkazovali s prinašanjem živil in denarja. 

Po tej grozoviti nesreči so se Tržičani zaobljubili, da bodo vsako 
leto praznovali god sv. Florijana, zavetnika proti požarom in po-
vodnjim, in njemu v čast prirejali Florijanovo procesijo ter sveto 
mašo. Udeleževali so se je tudi gasilci. Leta 1846 je slikar Matevž 
Langus na spodnjem delu slike sv. Florijana za stranski oltar v 
župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja naslikal prizor goreče-
ga Tržiča, kar hkrati dokazuje, kako pomembno vlogo je imel ta 
svetnik med Tržičani. Ob strani je dodal zapis v nemškem jeziku: 
»Leto 1811, dne 30. marca ponoči ob ½ 2. uri je trg pogorel s 151 
hišami, 100 delavnicami in hlevi; močan severni veter je ogenj 
tako razpihal, da je 75 ljudi zgubilo svoje življenje; njihova imena 
so zabeležena v mrliški knjigi.«

Zanimivo je, da so se pred več kot 130 leti Tržičani med prvimi na 
Gorenjskem organizirali v društvo gasilcev in od takrat prevzeli 
boj proti ognju. 4. aprila 1883 je bila na pobudo tedanjega župa-

na K. B. Mallyja ustanovljena Požarna bramba Tržič (Freiwillige  
Feuerwehr in Neumarkt). Društvo je sprva štelo 33 članov, ki so 
bili prav tako vključeni v nemško Deželno zvezo Kranjskih gasil-
skih društev. Čez nekaj desetletij, leta 1914, je bila ustanovljena 
tudi Slovenska zveza prostovoljnih gasilskih društev na Kranj-
skem, kamor so se vključili tudi Tržičani.

Na sprehodu skozi Tržič lahko opazimo arhitekturne značilnos-
ti, ki so nastale pri obnovi hiš po požaru leta 1811. Med hišami 
so gradili požarne zidove, okna so morala imeti železna polkna, 
prav tako so na strešne line vgradili zastirke iz železne pločevi-
ne, podstrešja so zaprli z železnimi vrati. Omenja se, da sta bila 
na ogledu Tržiča potopisec A. Stolz in geolog ter narodopisec  
B. Hacquet. Menila sta, da je taka obramba pred ognjem svetovna 
redkost. Prav tako so po požaru leta 1811 nastali najlepši vratni 
portali iz peraškega tufa. Da je bila obnova res dolgotrajna, pri-
čajo na njih zapisane letnice. 

Viri in literatura:
Marija Petek – 130 let organiziranega gasilstva v Tržiču, 2013
Viktor Kragl – Zgodovinski drobci Župnije Tržič, 1936
Ivan Mohorič – Zgodovina obrti in industrije v Tržiču, 1957
gz-trzic.si
pgd-trzic.si
trzic.si
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Gregorjevo v Osnovni šoli Križe
DRAGICA ŠTALC, FOTO: DRAGICA ŠTALC

Tržiškega običaja, ki ga imenujemo tudi 
»Vuč v vodo«, se učenci na naši šoli zelo 
radi spominjajo.

Običaj je bil med našimi starimi starši naj-
težje pričakovan, saj se je dan podaljšal, 
tako da so lahko delali pri dnevni svetlo-
bi. Učenci pri tehniki in tehnologiji vsako 
leto izdelajo čudovite gregorčke, ki krasijo 
naše šolske prostore. Gregorčke so izdela-
li doma, ko smo imeli pouk na daljavo. Za 
izdelavo so uporabili karton, papir, ka-
menčke, les in podobno, kar so našli doma 
ali v naravi. 

Razvijanje pozitivne naravnanosti
PETRA BUH, OŠ KRIŽE, FOTO: PETRA BUH

Pozitivna naravnanost do življenja nam 
prinaša mnoge pozitivne posledice, kot 
so: višja raven zadovoljstva, lažje sooča-
nje z izzivi, boljši medosebni odnosi, manj 
stresa … Zato je pomembno, da se pozitiv-
ne naravnanosti začnemo učiti že v dobi 
odraščanja. Eden izmed načinov razvijanja 
pozitivne naravnosti je osredotočanje na 
to, kar imamo in ne na to, česar nimamo. 
In prav v teh časih, ko se nam zdi, da nam 
je bilo marsikaj odvzetega, je še toliko bolj 
pomembno, da znamo v vsakdanjiku po-

iskati pozitivne stvari. S tem namenom 
smo se z manjšo skupino učencev lotili 
posebne naloge – vsak učenec je enkrat 
na teden razmislil o dogodkih preteklega 
tedna in na listek zapisal najboljše, kar 
se mu je zgodilo v tednu. Naloga, ki se na 
prvi pogled zdi enostavna, v resnici ni bila 
tako enostavna. Učencem se je pogosto 
zdelo, da se jim ni zgodilo nič posebnega, 
sčasoma pa so prišli do spoznanja, da je 
zadovoljstvo mogoče najti tudi v majhnih 
stvareh. 

Gregorjevo je 12. marca. Takrat se ptički že-
nijo, mi pa izdelamo hišice in jih spustimo 
po reki. V starih časih so čevljarji vzeli kos 
lesa ali lubja in dodali svečko. Tudi oni so jih 
spustili po Tržiški Bistrici.

Nekoč je veljalo, da se morajo dekleta na ta 
dan ozirati v nebo. Prva ptica, ki jo je dek-
le uzrlo na ta dan, je naznanjala, kakšnega 
moža bo dobila.

Tudi učenci tretjega razreda smo izdelali 
svoje gregorčke in jih razstavili v šoli.

Maša Vegi, 3. B, OŠ Križe

Kulturni dan v OŠ Križe
UČITELJI IN UČENCI OŠ KRIŽE, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

V sredo, 10. marca 2021, so imeli učenci 
4., 5. in 6. razreda OŠ Križe kulturni dan. 
Z avtobusom smo se odpeljali … Ne! Ker 
ne moremo v gledališče, smo si gledališko 
predstavo Emil in detektivi ogledali kar v 
razredu prek spleta oz. projekcije.

Z navdušenjem smo spremljali napeto 
zgodbo in se vživeli v dogajanje. Držali 
smo pesti za Emila in njegove prijatelje, 
da jim uspe uloviti nepridiprava. Uspe-
lo jim je! Lopov je bil ujet in Emil je dobil 
denar nazaj. Nastopajoče smo nagradili z 
aplavzom.

NEKAJ VTISOV UČENCEV 5. B:
Ogledali smo si predstavo Emil in detektivi. 
Bila nama je zelo všeč. Zaradi covida-19 smo 
gledali prek računalnika. Bolje bi bilo, če bi 
šli v Ljubljano v gledališče in bi si jo ogledali 
v živo. Bila bi boljša vidljivost. Všeč nama je 
bilo, ker so igrali detektivi in cela detektivska 
akcija je bila zelo smešna. Igralci so zelo 
dobro odigrali predstavo. Po predstavi smo 
se pogovarjali in reševali naloge.

Zala in Ela R.

10. 3. 2021 smo imeli kulturni dan. Zaradi 
koronavirusa smo si predstavo ogledali kar v 
razredu. Ogledali smo si igro Emil in detek-
tivi. Predstava je bila zelo dobra, zanimiva, 
zabavna in poučna. Naučili smo se o sodelo-
vanju in prijateljstvu. Raje bi šli v Ljubljano 
in si predstavo ogledali v živo. Igralci so jo 
zelo dobro odigrali. V našem razredu smo vsi 
uživali.

Lucija in Eva Ć.

V sredo smo imeli dober kulturni dan. Všeč 
mi je bila tako predstava kot naloge. Čeprav 

nismo šli v gledališče, je bilo super. Naloge 
so bile zame lahke. Zelo sem se zabaval. Ta 
kulturni dan je bil super, čeprav bi bil lahko 
krajši.

Jakob

Najbolj všeč nama je bilo, ko je Emil do-
bil bogato nagrado. Všeč nama je bilo, ko je 
imenitno zašil tatu, ki je ukradel denar. Ža-
lostno je bilo, da nismo mogli v gledališče, 
ker bi bila nepozabna izkušnja.

Valentina in Calisto
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Turistični krožek OŠ Križe ne počiva 
KATARINA IN ANA, 6. RAZRED, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

Tudi v letošnjem šolskem letu turistični krožek OŠ Križe nadalju-
je z iskanjem turističnega potenciala lokalnega okolja. V krožek 
smo vključeni učenci šestih, sedmih in osmih razredov, ki smo v 
preteklih letih redno spremljali uspehe naših predhodnikov. Ker 
se nam je njihovo delo zdelo zelo zanimivo, poučno in zabavno, 
smo se letos odločili, da tudi mi sodelujemo v krožku in soobliku-
jemo turistično nalogo, s katero se bomo predstavili na državnem 
festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Letošnja tema festivala, 
Moj kraj moj chef, je spet nov izziv.  

Dobivali smo se tedensko, pogosto tudi večkrat. Z idejami smo 
zapolnjevali odmore ter proste ure in se veliko družili na video-
konferenčnem sistemu Zoom. Prve ure so bile namenjene razis-
kovanju in prenašanju teme v naše lokalno okolje, nato so se ideje 
kar nizale. Postavili smo se v vlogo turista, ki obišče naše okolje, 
ter tako poskušali oblikovati program, ki bo zabaven, zanimiv in 
tudi poučen. Zdi se nam, da nam je uspelo. Nastala je naloga z 

naslovom En vonc suh'ga, ki jo bomo aprila pred komisijo zago-
varjali na državnem festivalu. Držite pesti za nas!

Učenci OŠ Križe se pripravljamo na tekmovanje iz znanja nemščine
SARA, OŠ KRIŽE

V okviru priprav na tekmovanje iz znanja nemščine smo učenci 
razmišljali tudi o prednostih in pomanjkljivostih šolanja na da-
ljavo. Mnenja smo seveda zapisali v nemščini.

Im März 2020 haben alle Schulen wegen der Coronakrise geschlos-
sen. Wir haben mit Homeschooling begonnen. Am Anfang war es 
großartig. Wir haben länger geschlafen. Wir konnten lernen, wenn 
wir wollten. Wir hatten viel Freizeit. Das waren die Vorteile des Ler-
nens zu Hause. Der Nachteil war aber, dass wir keine gute Erklärung 
von den Lehrern hatten. Es war langweilig und ich habe meine 
Mitschülerinnen vermisst. Deswegen lerne ich lieber in der Schule. 
Wir sind jetzt wieder in der Schule. Aber das Leben in der Schule ist 

verändert. Wir müssen Masken tragen, Distanz halten und oft die 
Hände waschen.

Še prevod v slovenščino, če nemščine niste najbolj vešči. Mar-
ca 2020 smo zaradi »korona krize« začeli s šolanjem na daljavo. 
Na začetku se nam je zdelo čudovito. Dlje smo spali, učili smo se 
lahko, ko smo se želeli. Imeli smo veliko prostega časa. To so bile 
prednosti učenja na daljavo. Pomanjkljivost pa je bila, da nismo 
bili deležni dobre razlage učiteljev. Bilo je dolgočasno in pogre-
šala sem sošolke. Zato se rajši učim v šoli. Sedaj smo spet v šoli, 
ampak življenje se je spremenilo. Nositi moramo maske, ohra-
njati razdaljo in si pogosto umivati roke.

Učenke OŠ Križe nadaljujejo z raziskovanjem lokalnega okolja 
NECA, ŽIVA IN ZOJA, OŠ KRIŽE, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

Osmošolke smo se odločile, da raziščemo paštbe, ker so bile po-
memben del tržiške zgodovine in smo želele opomniti na mož-
nost njihovega izkoriščanja v turistične namene. Upamo, da smo 
s to nalogo pripomogle k večji prepoznavnosti paštb.

O paštbah smo vedele nekaj iz pripovedovanj naših starih star-
šev, želele pa smo izvedeti več. Z raziskavo smo ugotovile veliko 
zanimivosti o paštbah in dobile idejo, kako bi Krčkovi paštbi v 
Retnjah dale novo življenje.

Preden smo se lotile raziskovanja in iskanja podatkov o paštbah, 
smo postavile dve raziskovalni vprašanji. Z anketo in razgovo-
ri na terenu smo ugotovile, da več kot polovica anketiranih ljudi 
paštb sploh ne pozna. Vedo pa, da so v preteklosti sušili sadje, 
zelišča … in si naredili zalogo za zimo. Z anketo smo ugotovile 
tudi, da se ljudem vključevanje paštb v turistično ponudbo kraja 
zdi dobra ideja. Mogoče ja prav naša ideja tista prava.

Sedaj nas čaka še predstavitev naloge na tekmovanju Mladi razis-
kovalci pred strokovno komisijo. Verjamemo v uvrstitev na dr-
žavno srečanje najboljših mladih raziskovalcev Slovenije.

Če tudi vas zanima naloga, pobrskajte po spletni strani OŠ Križe 
in jo preberite.
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Trije prazniki malo drugače
ALENKA GARTNAR, DIPL. VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK, FOTO: VRTEC TRŽIČ 

Kulturni praznik, pust in gregorjevo praznujemo v vrtcu vsako 
leto. Po navadi jih praznujemo skupaj, vendar smo praznovanje 
tokrat glede na razmere izvedli drugače.

V Vrtcu Tržič smo otrokom že pred kulturnim praznikom predsta-
vili nekaj več informacij o prazniku, spoznali so dr. Franceta 
Prešerna, njegove poezije in poustvarili njegovo podobo z umet-
niškim ustvarjanjem. S skupnimi močmi smo izdelali zanimive 
portrete, ki smo jih narisali z ogljem ali s črnilom in peresi – tako 
kot so pisali včasih. Izdelali smo svoj papir in nanj napisali del 
pesmi ter izdelali cilinder, ki je otrokom ostal v spominu. S temi 
izdelki smo pripravili svojo umetniško razstavo v čast Francetu 
Prešernu. 9. 2. 2021 pa smo skupno prireditev ob tem prazniku 
prilagodili tako, da smo jo opravili kar na daljavo, in sicer s po-
močjo računalnika. Prav lepo je bilo videti še druge otroke, si po-
mahati ter prisluhniti slovenski himni, ki so nam jo zapeli otroci 
skupine Nagelj iz enote Deteljica. 

Pust je bil prav tako kot vsa leta zabaven in razigran. Lepo je bilo, 
ko je v vrtec prihitelo toliko različnih in navdušenih maškar. Pri 
tem niso manjkali krofi in pustno rajanje kar v igralnicah. Tudi 
pustni sprevod ni ušel, le da je bil tokrat razdeljen na manjše sku-
pine.

Po pustu pa smo se zavzeto pripravljali na gregorjevo. Letos smo 
kot glavni organizatorji poleg Občine in Tržiškega muzeja z do-
mišljijo in izvirnostjo izdelali neverjetno število gregorčkov – 
več kot 100. Vsak je bil na svoj način poseben in zanimiv. Nekatere 
ste si lahko ogledali v izložbah Tržiča in v Galeriji Atrij. V vrtcu 
smo na hodnikih postavili razstavo gregorčkov ter k izdelavi po-
vabili tudi starše. Naša »reka«, ki se je vila po stopnicah, je bila 
kaj kmalu napolnjena z gregorčki. Veseli smo, da smo kljub raz-
meram lahko pričarali praznovanje praznikov tako, da so otroci 
ob tem uživali. Ob tem so se izražali z domišljijo, izvirnostjo in 
spretnostjo. Vse skupaj pa je spremljala otroška sreča.

Razstava izdelkov otrok ob kulturnem prazniku v enoti Palček.

Vpis bodočih prvošolcev za šolsko leto 2021/2022 
ZBRALE: KLARA SENICA, LEA TORKAR IN TANJA VUKOVIĆ

V času od 15. 2. do 24. 2. 2021 je na osnovnih šolah občine 
Tržič potekal vpis bodočih prvošolcev. V zgornji pregled-
nici je razvidno število vpisanih učencev na posameznih 
šolah in podružnicah. V septembru bo torej prestopi-

lo prag osnovne šole 140 prvošolcev. To število se lahko 
spremeni zaradi prepisov otrok na druge šole ali zaradi 
odložitve šolanja.

 Osnovna šola  
Bistrica

Osnovna šola  
Bistrica –  
podružnica 
Kovor

Osnovna šola 
Tržič

Osnovna šola 
Tržič – 
podružnica 
Podljubelj

Osnovna šola 
Tržič –  
podružnica 
Lom

Osnovna šola 
Križe

Število učencev 39 12 25 7 5 52

Število deklic 21 9 13 2 3 26

Število dečkov 18 3 12 5 2 26

šola, vrtec
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Mamicam za praznik
TJAŠA KOVIČ, FOTO: ARHIV VRTCA TRŽIČ

Slovenija je edina država, ki praznuje materinski dan 25. 3., na 
dan Marijinega praznika. Materinski dan je namenjen vsem ma-
teram, v večini pa so otroci tisti, ki jih na ta dan v znak hvalež-
nosti presenetijo oziroma jim namenijo pozornost. Priprave na 
materinski dan potekajo v vrtcih, šolah ter tudi znotraj družine. 

V dislociranih oddelkih Lom Vrtca Tržič smo se strokovne delavke 
odločile, da bomo zaradi razmer, epidemije koronavirusa in s tem 
zmanjšanega stika s starši, temu dnevu skupaj z otroki posvetile 
več pozornosti in presenetile mamice naših otrok v obeh oddel-
kih. Mlajši otroci so ustvarili različne cvetlice z različnimi teh-
nikami in črno-bele portrete mamic, ki vsebujejo tudi odgovore 
otrok na vprašanje, zakaj imajo radi svojo mamico. Starejši ot-

roci so se posvetili izdelavi portretov mamic, ki so jih obogatili 
tudi z barvami. Tekom ustvarjanja je pogosto sledilo vprašanje, 
kako izgleda moja mamica (barva in oblika obrvi, oči, ust, las). 
Pod portreti so otroci tudi z barvnimi penicami oblikovali ime 
mamice. Strokovne delavke smo razstavo opremile še z napisom 
in posvetilom ter jo en dan pred praznikom razobesile na ograjo 
otroškega igrišča. Vidna je bila vsem mamicam. Naš namen je bil 
mamice razveseliti, jim dati vedeti, kako pomembna je njihova 
vloga v družini, kako pomembne so njihovim otrokom ter da so 
za njih popolne v vseh pogledih.

Glede na zelo lepe prejete odzive menimo, da je bil naš cilj dose-
žen. Iz njih smo privabile nasmeh – SREČO.

med ljudmi
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bolj zanimivih projektov, ki sem mu posvetil precej časa, je bila 
nova in močno izboljšana funkcija WordLens za sprotno preva-
janje besedila pod zajemom telefonske kamere. To je eden tistih 
kosov programske opreme, kjer tehnologija daje vtis čarovnije.

Google je ogromno podjetje, Translate pa je zelo majhna ekipa, 
zato je moj doprinos pogosto ključnega pomena. Lepo je delati na 
produktu, ki je tako koristen in priljubljen po svetu.

Moje delo ni preveč stresno, je pa zanimivo in polno izzivov, tako 
da se nikoli ne dolgočasim.

Kako je koronavirus spremenil tamkajšnje življenje, pred-
vsem vaše? Nekateri so se naučili veliko kulinaričnih spret-
nosti, spet drugi so se lotili ročnih spretnosti, pa vi? Za kaj 
ste izkoristili ta čas?
No, tega časa nisem izkoristil jaz, pač pa moj dveletni sin Oliver in 
naučene »spretnosti« so temu primerne. Šalo na stran, bilo je zelo 
težko. Oba z ženo sva polno zaposlena. Vrtci so se zaprli, težko je 
bilo dobiti varstvo, vstop Evropejcem v državo ni bil dovoljen, da 
bi lahko kdo od družine prišel na pomoč. (To je hkrati tudi največja 
slabost življenja v tujini – nimaš družine, ki bi pomagala pri skrbi 
za otroka.)

Google je sicer zelo razumevajoč do zaposlenih in nam je odobril 
do 70 dni dodatnega dopusta za skrb za družinske člane; a delo se 
kljub temu ne ustavi. Več kot pol leta sva imela občutek, da komaj 
drživa glavo nad vodo. Potem je šlo počasi na bolje. Ko sva končno 
malo zadihala, sva se takoj lotila stranskih projektov, tako da ima-
va zdaj poleg službe še tri startup podjetja.

Selitev v tujino je bila verjetno pomembna prelomnica v va-
šem življenju. S katerimi težavami ste se srečali na poti in 
kakšne so prednosti bivanja v tujini?
Tu bi lahko naštel marsikaj. Specifično za ZDA, tu je življenje bist-
veno bolj tvegano in komplicirano kot v Sloveniji. Če nisi dobro in-
formiran o vseh komponentah življenja, od nepremičnin in financ 
do zdravstva, lahko hitro zabredeš v težave. Naučiti sem se moral 
ogromno.

Po drugi strani pa je tu neprimerljivo več priložnosti. Sposobni 
ljudje z iskanim znanjem lahko tu uspejo bistveno bolj kot v Slo-
veniji, trg je mnogo večji in bogatejši. In zelo se pozna, da je velik 
del svetovne proizvodnje, družbenih omrežij, virov informacij itd. 

Tržičani po svetu
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV JAKA JAKŠIČA

Rdeča nit Tržičanov v letošnjem letu je, kot ste verjetno že ugo-
tovili, raziskovanje in spoznavanje koliko Tržičanov in Tržičank 
je pot popeljala v tujino. Tokrat smo potovali »čez lužo« in spoz-
navali življenje Jaka Jakšiča iz Križev.

Kako vas je popeljala pot v tujino?
Začelo se je v moji rani mladosti, pri 6. letu starosti, ko me je 
brat naučil osnov programiranja. To me je tako prevzelo (in, roko 
na srce, v Tržiču dosti drugega ni bilo za početi), da sem temu 
posvetil ogromno časa, tako doma kot v šoli in kasneje službi. 
Tako sem bil vedno najboljši med vrstniki in tudi širše, kar je vo-
dilo do številnih priložnosti.

Leta 2009 je dobil kolega poslovno idejo, ki je bila izrazito obe-
tavna, in me povabil k sodelovanju. Šlo je za ustanovitev startup 
podjetja, ki bi ponujalo globalno storitev na področju oglaševanja. 
Združene države Amerike so največji oglaševalski trg (Slovenija 
pa zanemarljivo majhen), zato smo se odločili začasno preseliti 
na Florido in tam zagnati poslovanje. Ker nismo imeli izkušenj 
s startup podjetji v ZDA niti dobrih povezav, smo naredili precej 
strateških napak in podjetje ni uspelo.

Namesto da bi se vrnil v Slovenijo, sem se odločil s pridobljenimi 
izkušnjami poskusiti srečo še enkrat. Preselil sem se v San Fran-
cisco in z novo ekipo ustanovil novo startup podjetje. Pravijo, da 
v tretje gre rado, jaz pa pravim, da gre že v drugo mnogo bolje, če 
se človek hitro uči. To podjetje smo po letu in pol uspešno prodali 
podjetju Groupon. Na tej točki bi se verjetno vrnil v Slovenijo, če 
ne bi bil nekaj mesecev prej spoznal svoje sedanje žene, ki mi je 
popolnoma obrnila svet na glavo.

Zaposleni ste pri Googlu kot višji inženir programske opre-
me. Kaj trenutno zajema to delovno mesto? Kaj je vaše delo?
Na Googlu sem se zaposlil po nekaj letih dela za Groupon, in sicer 
po tem, ko je tam dobila službo moja žena in sem lahko videl na 
lastne oči, kako je tam lepo in zabavno.

Delam na aplikaciji Google Translate (Google Prevajalnik), ki jo 
verjetno poznate, saj gre za eno najpopularnejših Googlovih sto-
ritev. Moje delo je raznoliko in ga je težko na kratko opisati. Eden 
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Voznik prostovoljec v projektu Prostofer
MARIJA MRAVLJE, FOTO: VITA ADELINA HERAK HADAŠ

Prostofer je projekt zavoda Zlata mreža, ki je namenjen vsem sta-
rejšim, ki potrebujejo prevoz do zdravstvenih ustanov, trgovskih 
centrov ali drugih nujnih opravkov. Projekt je s 1. julijem 2020 zaži-
vel tudi v občini Tržič.

Prostovoljni vozniki in voznice so ljudje, ki nesebično pomagajo 
tistim, ki potrebujejo pomoč. Voznik prostovoljec je tudi Marijan 
Herak.

Marijanu prostovoljstvo daje dober občutek in vedno rad priskoči 
na pomoč tistim, ki so pomoči potrebni. Zelo dobro razume težave 
starejših, ker tudi sam spada v to skupino. V projekt Prostofer se je 
vključil brez pomisleka. S tem, ko pomaga drugim, bogati tudi sam 
sebe.

Najprej se je udeležil različnih izobraževanj v organizaciji Občine 
Tržič. Uspešno je opravil testno vožnjo z avtomobilom, ki je bila po-
goj za sprejem v projekt. Veseli ga, da je bil v Tržiču zelo velik odziv 
za prostovoljne voznike. Vključilo se je kar 21 prostovoljcev, med 
njimi so tudi tri voznice.

Marijan svetuje vsem, ki potrebujejo prevoz, da tri dni prej pokličejo 
klicni center v Ljubljani na telefonsko številko 080 10 10. Operater 
se poveže z voznikom, da se dogovorita za termin, naslov lokacije 
prevoza ter kontaktne podatke osebe, ki potrebuje prevoz. Voznik 
pride uporabnika iskat na dogovorjeno mesto.

Voznik uporabnike vozi v zdravstvene ustanove, lekarne, trgovine 
in po drugih nujnih opravkih. Pomaga jim pri vstopu v vozilo in iz-
stopu iz vozila, pri nakupih, spremlja jih v bolnišnice, zdravstveni 
dom in tam počaka, nato jih ponovno odpelje domov. 

Marijan je največ prevozov opravil v Kranju, Ljubljani in na Jese-
nicah. Do sedaj ima s prevozi samo pozitivne in prijetne izkušnje. 
Tudi odzivi uporabnikov tovrstne pomoči so pozitivni. Medseboj-
no se stkejo prijateljske vezi, kar mu veliko pomeni.

V času koronavirusa so se prevozi ustavili,  predvsem zaradi var-
nosti voznika in sopotnikov. Uporabniki ga nenehno sprašujejo, 
kdaj bodo prevozi ponovno na voljo.

Marijan je izpostavil še težave s parkiranjem vozila. V Ljubljani 
skoraj ni mogoče dobiti brezplačnega parkirnega mesta ali pa so 

ta oddaljena. Težave z brezplačnim parkiranjem so tudi v Kranju 
in na Jesenicah. Zapravi veliko časa in kilometrov, da najde prosto 
parkirno mesto. Vedno ga je strah, da mu bo vozilo odpeljal pajek 
ali da bo dobil obvestilo redarske službe o nepravilnem parkiranju.

Na koncu še doda, da v Tržiču podžupan Dušan Bodlaj skrbi za 
vozilo, koordinacijo med vozniki in rešuje različne probleme in 
vprašanja.

usmerjen v angleški jezik in ameriški trg, medtem ko je v Sloveniji 
in v slovenščini dostopen samo droben delček vsega, pa še to tipič-
no po daljšem časovnem zamiku.

Ima pa Slovenija tudi pomembne prednosti: je lepa, čista in varna. 
Amerika je »lepa, čista in varna« točno toliko, kolikor imaš de-
narja. Ljudje v višjem družbenem razredu (kamor se po določenih 
kriterijih lahko štejem) tu živijo lepše. Za ostale pa Amerika ni več 
»obljubljena dežela«, kot je bila nekoč, in je v Sloveniji nemara 
boljše.

Ta primerjava je specifična za ZDA. Druge države imajo seveda 
drugačne lastnosti ter druge prednosti in slabosti.

… in kdaj ste nazadnje obiskali rodni Tržič? Tudi sicer 
 spremljate »domače« dogajanje?
Leta 2017. Potem je prišel otrok in potovanje ni bilo praktično, nato 
pa še pandemija …

Dogajanja v Sloveniji večinoma ne spremljam. Slovenske politi-
ke nisem spremljal niti takrat, ko sem še živel v Sloveniji, ker je v 
svetovnem merilu popolnoma nepomembna. To je sicer napačen 
odnos – vključenost v lokalno politiko je zelo pomembna za dobro 
funkcioniranje družbe. Samo jaz imam vedno preveč drugega dela.

Je kakšna domača kulinarična posebnost, ki jo čez lužo zelo 
pogrešate, npr. tržiške bržole?
Niti ne. Hrane ne vidim toliko kot užitek, ampak bolj kot vir ener-
gije za delo. So stvari, ki jih v Sloveniji rad pojem in se jih tu ne 
dobi. Se pa tule dobi bistveno več jedi z vsega sveta, ki so ravno 
tako zelo okusne, ko jih enkrat odkriješ in spoznaš.

Morda za konec kakšna misel, ki jo pošiljate Tržičanom in 
Tržičankam, svoji družini?
Hvala za lepo in varno okolje, v katerem sem lahko odrastel in se 
učil.

Slovenija je kot peskovnik – majhno, omejeno okolje brez po-
sebnih tveganj in brez posebnih priložnosti. Priporočam seli-
tev iz »peskovnika« vsaj za eno leto. Izkušnje so zelo zanimive 
in korist ne. Če se v tujini najdeš in ti življenje tam ustreza, je to 
dobro. Če ne, se vrneš nazaj in boš bolj cenil to, kar imaš doma.

Hvala za vaš čas in srečno!
Hvala tudi vam.
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V NSK Tržič FMG uspešno izpeljali še eno sezono
URBAN SUŠNIK, FOTO: ARHIV NSK TRŽIČ FMG

V Nordijskem smučarskem klubu Tržič FMG smo uspešno izpe-
ljali sezono 2020/21, ki je bila tudi za nas poseben izziv. Kljub 
številnim težavam, ki jih je športu povzročal novi koronavirus, se 
v klubu lahko pohvalimo s številnimi uspehi na domači in med-
narodni ravni, ki smo jih dosegli v tem letu. Skupaj se v klubu 
lahko pohvalimo kar z desetimi medaljami z državnih prvenstev.

Naš najuspešnejši skakalec zadnjih let, Anže Semenič, je še sed-
mo leto zapored osvojil točke za svetovni pokal. Prejel jih je šti-
rikrat. Med najboljših trideset na svetu se je uvrstil v Kuusamu, 
Nižnem Tagilu in dvakrat v domači Planici. Znova je dokazal, da 
je odličen letalec, saj je najboljšo uvrstitev sezone zabeležil ob 
koncu sezone, ko je bil na poletih odličen devetnajsti.  Dobro je 
nastopal tudi na tekmah celinskega pokala, kjer je zasedel skupno  
16. mesto, najvišje pa je bil na posamični tekmi uvrščen na  
5. mesto.  Na najvišjem nivoju smučarskih skokov je svoj krst 
dočakala tudi Jerneja Repinc Zupančič, ki so jo malenkosti ločile 
od prvih točk. Zato pa je Jerneja osvojila skupno tretje mesto v 
celinskem pokalu in prvo na FIS pokalu. Na FIS pokalu je svoje 
prve točke dosegel tudi Ožbe Zupan. Naši mladinci so zelo dobro 
nastopali tudi na tekmah Alpskega pokala, do točk pa je prišlo pet 
naših članov. Z najvišjimi mesti sta se izkazali dekleti Jerneja Re-
pinc Zupančič in Taja Bodlaj. Točke pa so osvojili še Ožbe Zupan 
in Matic Hladnik ter Lovro Dovžan, ki sta nastopala v nordijski 
kombinaciji. Matic Hladnik in Jerneja Repinc Zupančič sta bila 
tudi člana slovenske ekipe na mladinskem svetovnem prvenstvu.

Izjemne uspehe pa so naši člani zabeležili tudi na domačih tek-
movanjih. V klubu smo se štirikrat razveselili naslova državnega 
prvaka. V skokih je naslov v kategoriji deklic do 20 let slavila Jer-
neja Repinc Zupančič. Matic Hladnik je postal dvakratni državni 
prvak, potem ko je v kombinaciji slavil tako na članski tekmi kot 
tudi na tekmi mladincev do 20 let. V nordijski kombinaciji se je 

naslova razveselil še Jaka Drinovec v kategoriji do 16 let. Z dve-
ma srebrnima medaljama se lahko pohvali tudi Taja Bodlaj, ki je 
bil druga v kategoriji do 16 in 18 let. Jaka Drinovec pa je naslovu 
prvaka v kombinaciji dodal še dve srebrni kolajni v skokih. Drugi 
je bil na posamični tekmi mladincev do 16 let, odlično pa je nas-
topila tudi ekipa do 18 let, ki je prav tako osvojila drugo mesto. V 
njej so poleg Jaka skakali še Matic Hladnik, Lovro Dovžan in Ožbe 
Zupan, ki je bil tudi tretji na posamični tekmi kategorije do 18 let.

V klubu najbolj obžalujemo, da v sezoni 2020/21 ni bilo tekem za 
najmlajše, ki so tudi najpomembnejši v nadaljnjem razvoju ska-
kalnega športa. Želimo si, da trenutna situacija, ki se počasi iz-
boljšuje, ne bi preveč vplivala na skakalni šport. Zato vse otroke 
vabimo, da se nam pridružijo v skakalnem centru Sebenje. Za njih 
nudimo 3-mesečni brezplačni tečaj smučarskih skokov, tudi za 
vso opremo poskrbimo v klubu. Treningi potekajo v Sebenjah v 
ponedeljek, sredo in petek ob 17. uri. Vljudno vabljeni.
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PROJEKT »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih 
izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za 
starejše«
BOJANA HOČEVAR POSAVEC, FOTO: ARHIV DPU TRŽIČ

Dom Petra Uzarja Tržič skupaj s konzorcijskima partnerjema, 
OZG OE Zdravstveni dom Tržič in Lekarno Deteljico d.o.o., izvaja 
projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada. 

Eden izmed ciljev projekta je zagotavljanje k upravičencu us-
merjene integrirane oskrbe in vzpostavitev povezave med sistemi 
zdravstva in socialnega varstva. S tem želimo doseči kakovostno 
in varno kontinuirano obravnavo posameznika (UL RS, 2019).

V projekt se lahko vključijo osebe, starejše od 65 let, ki potre-
bujejo pomoč druge osebe pri opravljanju osnovnih in podpornih 
dnevnih opravil ali zaznavajo pešanje telesnih, funkcionalnih ali 
kognitivnih sposobnosti in imajo stalno ali začasno prebivališ-
če v občini Tržič. Vlagatelj ne sme biti prejemnik storitev osebne 
asistence. 

Na podlagi enotnega ocenjevalnega orodja bo vlagatelj ocenjen 
kot upravičen ali neupravičen do prejemanja storitev. Z vklju-
čitvijo se krepi možnost, da starejše osebe kljub morebitni ovi-
ranosti, bolezni ali krhkosti ostanejo čim dlje v domačem okolju 
oziroma izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti 
in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe (UL RS, 2019).

Storitve so za upravičence brezplačne. Izvajanje storitev je 
opredeljeno s kategorijo upravičenosti po ocenjevalnem orodju. 
Projekt poteka do 30. 6. 2022.

KAKO SE VKLJUČIM V PROJEKT?
Na Vstopni informacijski točki (VIT) je potrebno oddati Vlo-
go za uveljavljanje pravice do integrirane oskrbe ter Soglasje za 
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov. VIT se  nahaja v pros-
torih ZZZS (podhod), ZD Tržič – VIT, Blejska cesta 10, 4290 
Tržič. Na VIT lahko dobite in oddate vlogo ter pridobite infor-
macije o projektu. Vse našteto dobite tudi na spletni strani  

ZDRAVSTVENI DOM TRŽIČ –  
OBVESTILO ZA JAVNOST
Zdravstveni dom Tržič v skladu z nacionalno strategijo iz-
vaja cepljenje proti bolezni COVID-19.

Vse, ki se za cepljenje še niste odločili, vljudno vabimo, da 
se odločite za ta korak, ki je pomemben tako za vaše osebno 
zdravje kot za spopadanje naše družbe z epidemijo.

NAROČITE SE LAHKO:
– pri svojem osebnem zdravniku,

– na telefonski številki 030 482 665 od ponedeljka do petka 
med 8. in 12. uro,

– na spletni strani Zdravstvenega doma Tržič.

Ob naročanju je potrebno navesti vašo aktualno telefonsko 
številko. Prva izbira naj bo prenosni telefon.

Po prijavi na svojem telefonu redno spremljajte SMS sporo-
čila, saj boste prek njih povabljeni na cepljenje.

www.mrezazastarejse.si, na straneh DPU Tržič, ZD Tržič in Le-
karne Deteljica, pri vašem izbranem osebnem zdravniku ali se 
obrnete na pristojno patronažno medicinsko sestro. 

KATERE STORITVE SE IZVAJAJO V SKLOPU PROJEKTA?
Izvajajo se nove storitve v skupnosti – storitve osnovnih dnevnih 
opravil in storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnev-
na opravila. Storitve izvajajo bolničarji – negovalci, zdravst veni 
tehniki in diplomirana medicinska sestra.

Nudimo tudi storitve za ohranjanje in izboljšanje samostojnos-
ti in krepitev avtonomije posameznika. Storitve izvajajo diplo-
mirani fizioterapevt, diplomirani delovni terapevt, psiholog in 
diplomirani socialni delavec. 

Izvajajo se tudi storitve centralizirane priprave in deljenja zdra-
vil ter pregled in svetovanje v zvezi z zdravili. Storitve izvajajo 
magister farmacije in zdravstveni tehniki.

V okviru projekta smo pričeli nuditi tudi nove storitve s področja 
e-oskrbe. 

Vir:
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019.
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Pasji dnevi
MARINA VALJAVEC, FOTO: ARHIV KINOLOŠKEGA DRUŠTVA STORŽIČ

Da je pes človekov najboljši prijatelj, pove 
dejstvo, da so kar trije dnevi letno posve-
čeni samo njim. Najprej je 23. marec na-
menjen najmlajšim. Mladičem. Ti osta-
nejo z materjo vsaj 8 tednov. Nato jih po 
navadi čaka nova družina. Nove razmere, 
novi ljudje, nove navade, na katere se bo 
moral nov družinski član navaditi. Zelo 
pomembno je, da se z mladičkom takoj 
začnemo ukvarjati. Od prvega dne ga na-
vajamo na vse, kar je potrebno za sobi-
vanje. Od prvega dne tudi sebe navajamo 
na »pasjo kulturo«. Za svojim mladičem 
vestno pospravljamo iztrebke in skrbimo, 
da smo čim manj moteči za okolico. Ker so 
mladički zelo dovzetni za učenje, ga hit-
ro veliko naučimo. Pri šolanju je najpo-
membnejša doslednost. Ravno zato, da se 
mi naučimo doslednosti in da se naš mla-
dič ustrezno socializira, se priporoča obisk 
male šole, ki jo izvajajo kinološka društva. 
Ena izmed poglavitnih nalog lastnika je 
tudi, da mladiču že takoj postavi meje, ki 
se jih morata držati oba. Tako pes kot tudi 
lastnik. 

Na tem mestu bi rada poudarila še to, da 
pes ni igrača. Preden bodisi kupimo bodisi 
posvojimo psa, se moramo temeljito po-
dučiti. Kakšnega psa želimo? Koliko časa 
smo mu pripravljeni nameniti? Kje bo med 
počitnicami? Kako zahtevna je njegova 
dlaka? Kako zahteven je njegov karakter? 
Zavedati se moramo, da bomo dobili psa v 
družino za vsaj 10 let. In tak korak si za-
služi vsaj toliko premisleka kot nakup no-
vega avtomobila.

Drugi svetovni dan, ki je namenjen psom, 
je 26. avgust. Imenuje se mednarodni dan 
psa. Izvor našega najboljšega prijatelja 
sega v pradavnino. Ljudje smo si s psi delili 

vse, tako hrano kot življenje. Pes pa nam je 
pomagal pri lovu in varovanju živine. Prav 
tako je imel včasih vlogo čuvaja hiš.

Veliko ljudi kupi psa zaradi otroških želja 
ali zgolj zato, ker so mladički tako prikup-
ni. Veliko odraslih živali potem pristane 
v pasjih zavetiščih, kjer se jim išče nova 
bivališča. Misija svetovnega dne je osveš-
čanje javnosti o problematiki zapuščenih 
psov, ki jih je še vedno ogromno. Na tem 
mestu lahko izpostavimo še problema-
tiko uvažanja psov z Balkana. Slovenska 
zavetišča so zaenkrat še vedno polna in 
prav je, da najprej rešimo problematiko 
zapuščenih živali doma. V zadnjih letih se, 
kot rečeno, pojavlja ogromno število psov, 
ki se jih pretihotapi preko meja iz držav 
nekdanje Jugoslavije in niso niti ustrezno 
cepljeni niti socializirani. Predstavlja-
jo doživljenjsko breme za celo družino in 
svojo okolico. Naj na tem mestu še enkrat 
poudarim, da je res pomembno, da se dob-
ro poučite, preden si umislite kosmatega 
prijatelja.

Tretji svetovni dan je dan reševalnih psov, 
ki je 29. aprila. Reševanje je tako za vodni-
ka kot tudi za psa način življenja. Medna-
rodna organizacija reševalnih psov (IRO) 
vodi statistiko, kolikokrat so pod njenim 
okriljem vpoklicani reševalni psi. Podat-
ki organizacije kažejo, da je to več kot  
2000-krat letno. 

Reševalni psi so usposobljeni za iskanje 
pogrešanih oseb v naravi, v ruševinah in 
pod snegom.  Prvi zapisi o uporabi reše-
valnega psa segajo v leto 1707, ko so me-
nihi švicarskega samostana s svojimi psi 
pasme bernardinec iskali in reševali ob-
nemogle pohodnike na prelazu Sveti Ber-
nard. 

V Sloveniji sta bila pionirja reševalnih 
psov Dušan Škrlep in Marjan Perko, ko sta 
leta 1952 v Tamarju organizirata prvi la-
vinski tečaj. Tečaja se je takrat udeležilo 9 
kandidatov. 

Naj kot zanimivost omenim, da so bili v 
decembru leta 1983 v Tržiču organizirani 
prvi izpiti ruševinskih psov. Prva reševal-
na akcija z reševalnim psom pa je stekla 
skoraj eno leto kasneje. To je bilo oktob-
ra leta 1983, ko je v hrastniškem rudniku 
blato zalilo skupino rudarjev na globini  
450 m. Reševalna psička Ajda je po na-
pornem enournem spustu in po polurnem 
iskanju nakazala mesto trupla ponesreče-
nega rudarja.

Ker se v Sloveniji letno izgubi in nato išče 
več sto oseb, je postalo urjenje psov se-
stavni del njihovega življenja. Treningi 
poslušnosti in iskanja potekajo enkrat do 
dvakrat na teden. Pse naučimo, da »po-
kažejo« samo sedeče ali ležeče osebe. Na 
najdbo opozorijo z glasnim laježem in po-
čakajo pri osebi do prihoda svojega vodni-
ka. Psi so navajeni tudi skupinskega dela 
in se med seboj ne motijo, tako da lahko 
teren hkrati preiskuje več reševalnih ti-
mov.

Ob koncu naj povabim vse, ki jih zanima 
delo s psi, z mladički, da se lahko udeležijo 
katerega izmed tečajev, ki jih ponuja naše 
društvo.



29

april 2021

naše živali

Spoznajmo čmrlje in čebele samotarke
DR. DANILO BEVK, NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

OPRAŠEVALCI SO POMEMBNI ZA 
NAŠO PREHRANSKO VARNOST
Ko govorimo o opraševanju, največkrat 
pomislimo samo na medonosno oziroma 
kranjsko čebelo. Ta je pomembna opra-
ševalka, a še zdaleč ni edina. Vsaj polo-
vico opraševanja v kmetijstvu namreč 
opravijo divji opraševalci, v naravi pa je 
njihov delež še precej večji.

Opraševanje žuželk je pomembno tako 
za kmetijstvo kot naravo oziroma biodi-
verziteto. Potrebuje ga namreč približno  
80 % kmetijskih in divjih rastlin. Opraše-
vanje ne vpliva samo na količino, ampak 
tudi na kakovost hrane. Ugotovili so, da se 
na cvetovih, ki so bolje oprašeni, razvijejo 
ne le večji, ampak tudi lepši, bolj obstojni 
in bolj hranljivi plodovi.

DIVJI OPRAŠEVALCI ZMOREJO VEČ
Poleg medonosne čebele, ki je najbolj zna-
na opraševalka, je bilo v Sloveniji doslej 
najdenih še več kot 570 vrst divjih čebel. 
Mednje sodijo čmrlji in čebele samotar-
ke. Čmrlje gotovo poznate, verjetno pa ne 
veste, da v Sloveniji živi kar 35 vrst. Po-
dobno kot medonosna čebela tudi čmrlji 
živijo v družinah, ki jih sestavljajo matica, 
delavke in del leta tudi samci. So pa druži-
ne čmrljev veliko manjše in štejejo največ 

nekaj sto osebkov, medtem ko je v čebelji 
družini več deset tisoč delavk. Druga raz-
lika pa je, da so čmrlje družine kratkotraj-
ne. Nastanejo pomladi in najkasneje jeseni 
propadejo. Pri čmrljih namreč prezimijo 
samo v zadnjem letu izlegle matice. Vsi 
čmrlji, ki jih vidimo zgodaj pomladi, so 
torej matice.

Nasprotno pa večina drugih divjih čebel 
živi samotarsko. Vsaka čebela skrbi za 
svoje gnezdo, ki je v luknji v lesu, v vot-
lem rastlinskem steblu ali tleh. V gnezdu 
samica pripravi zalogo hrane in odloži 
jajčeca, nato pa ga zapečati in skrb za po-
tomstvo je tako zaključena. Pri večini vrst 
nova generacija iz gnezda izleti šele nas-
lednje leto. So zelo raznolike. Najmanjše 
so velike samo tri milimetre in jih zlahka 
spregledamo, največje lesne čebele pa kar 
25 mm.

Čmrlji in čebele samotarke so izvrstni 
opraševalci. Čmrlji na prvi pogled deluje-
jo nerodni in počasni, a v resnici ni tako. 
Če jih opazujemo, vidimo, da so zelo hitri. 
V enakem času oprašijo dvakrat do štiri-
krat toliko cvetov kot čebele, kljub hitrosti 
pa na cvetu pustijo več cvetnega prahu, 
kar je za opraševanje najpomembnejše. 
Cvet lahko tudi stresejo, kar še izbolj-
ša opraševanje, pri nekaterih rastlinah,  
npr. paradižniku, pa je to nujno. So tudi 

Več informacij o opraševalcih in biodiverziteti najdete na spletni strani projekta Life Naturaviva, Biodiverziteta – umetnost življenja. Foto: D. Bevk

zelo marljivi, oprašujejo od zgodnjega jut-
ra do poznega večera. En čmrlj tako opravi 
veliko več dela kot ena čebela. Tudi čebele 
samotarke so izjemno učinkovite. Ena sa-
motarka lahko opravi delo kar stotih me-
donosnih čebel. 

POMAGAJMO OPRAŠEVALCEM
Spremembe v okolju so opraševalce v zad-
njih desetletjih zelo prizadele. Pisanih 
cvetočih travnikov je vedno manj. Ogro-
žajo jih tudi nepravilna uporaba pestici-
dov in bolezni. Čmrlji in čebele samotarke 
tudi vedno težje najdejo primerno mesto 
za gnezdenje.

Opraševalcem moramo zagotoviti hra-
no, prostor za gnezdenje in zdravo oko-
lje. Ključno je ohranjanje pisanih cvetočih 
travnikov, ki so najpomembnejši življenj-
ski prostor opraševalcev. Tako bodo imeli 
hrano tudi potem, ko bo sadno drevje od-
cvetelo. Na takih travnikih mnogi opra-
ševalci tudi gnezdijo. Samotarkam lahko 
pripravimo tudi gnezdilnice. Prehranske 
razmere lahko izboljšamo tudi s sejanjem 
medovitih rastlin. Če uporabljamo fitofar-
macevtska sredstva, pa moramo ravnati 
strogo v skladu z navodili. Le tako bodo 
opraševalci lahko še naprej opravljali svo-
je pomembno poslanstvo. 
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Silvi v spomin
JOŽICA KODER, FOTO: ARHIV MARJANA ZUPANA

Spoštovana draga Silva Zupanova,

največkrat smo Ti vsi, ki smo Te poznali, 
imeli navado reči Tekčeva Silva.

Tako hitro si odšla. Ne moremo verjeti, da 
se ne bomo več srečevali in pogovarjali s 
Teboj, bila si bistra sogovornica, polna 
iskrivih, pametnih misli.

Vseh šest tednov, ko si bila v bolnici na Je-
senicah, smo bili v mislih pri Tebi. Skrbelo 
nas je zate. Upali smo, da se vrneš v svoj 
ljubljeni Tržič, na svoj dom, kjer so čakali 
nate in Te težko pričakovali sin Marjan z 
ženo Minno in Tvoji vnuki Matija, Emil in 
Lucija, 

v Besnici pa sin Tomaž z ženo Marijo in 
vnuki Marko, Jernej, Miha, Veronika in 
Gašper.

V petek, 19. februarja, pa je prišlo sporo-
čilo, da se Ti je zdravje poslabšalo. Čeprav 
smo večkrat tudi slišali, da je boljše, da 
boš prišla domov, da je še nekaj treba ure-
diti. Pa ni bilo tako.

V soboto si ugašala. Sinovoma Marjanu in 
Tomažu je še pravi čas uspelo priti, zazna-
la si ju, držali ste se za roke, kot da si ju 
čakala. Ni Te več.

Tako v kratkem razdobju ste odšli vsi trije 
Tekčevi; sestra Mari, brat Vinko. Pred nji-
ma Tvoj mož Dani. Prazen ostaja za Vami 
ta del Tržiča, »Za Virjem«. Pri vsakomer 
od Vas sem se večkrat oglasila, da sem za-
pisala, kar je povedala sestra Mari, slikar-
ka, akademski kipar brat Vinko in Vidva z 
Danijem o Tekčevih jaslicah in drugih kul-
turnih zanimivostih Tržiča.

Z veliko hvaležnostjo in ljubeznijo si se 
spominjala svojega očeta: »Vsa naša dru-
žina je živela z jaslicami, vežna vrata so 
bila stalno odprta za obiskovalce, dosti-
krat so vsi sneženi stopali v vežo, da so na 
tleh ostale cele luže.

Komaj pet let mi je bilo, ko sem hodila z 
očetom, kamor je šel postavljat jaslice: v 
Križe,  Kovor, Leše. To so bili lepi dnevi. 
Vso pot mi je kaj kazal, razlagal, vso pot 
sva se pogovarjala. Oče je s svojim delom 
in skrbmi za družino dajal otrokom lep 
zgled. Jaslice je več kot 30 let postavljal 
v tržiški cerkvi, otroci smo poskrbeli za 
mah, slamice, skalice.

V naši hiši je bila vera doma. Tudi po oče-
tovi smrti je božič za vso našo družino 
nekaj svetega, velik praznik, ki ga je treba 
spoštovati.«

Draga Silva, življenje se Ti je izteklo prez-
godaj. A vseeno je mogoče reči, da je bilo 
tudi polno lepega, polno blagoslova. 
Dano Ti je bilo poskrbeti za oba sinova, 

z varstvom si poskrbela za osem vnukov. 
Pomenili so Ti vso srečo.

Imela si različne interese kulturnega zna-
čaja, dolga leta si bila desna roka pevcev 
bratov Zupan, ko so še peli in nastopali ši-
rom po Sloveniji in izven nje. Neprestano 
je zvonil telefon in Ti si se pogovarjala in 
dogovorila, kar je bilo potrebno.

Pogosto si zahajala na literarne večere v 
knjižnico, na muzejske razstave, na kul-
turne prireditve v Kulturni center v Trži-
ču, v Dvorano tržiških olimpijcev. Rada si 
prebirala Prešernove Poezije. Vsako leto si 
se pred slovenskim kulturnim praznikom 
še posebej veselila revije pevskih zborov 
Tržič poje. 

Rada si imela  ljudsko pesem. Dvajset let si 
pela v pevskem zboru tovarne Peko.

Pred dvajsetimi leti sta skupaj z možem 
Danijem v svojem domu uredila prostor za 
Galerijo Ribnikar – Tekčeve jaslice. Vsak 
božič smo toliko let v tej galeriji ob jasli-
cah poslušali koncert božičnih pesmi, ki 
so jih prepevali pevci kvinteta Pueri can-
torum in vokalne skupine Lipa. Tudi ti lepi 
koncerti so bili rezultat Tvojega dela, skrbi 
in veselja.

Draga Silva, hvala Ti za vsa dobra dela in 
prijazne misli. Pogrešali Te bomo.

Bila si svetel zgled svojim najbližjim, pri-
jateljem in znancem.

Zdaj si že daleč od nas, na poti v daljne 
skrivnostne pokrajine, kjer ni bolezni in 
bolečine, kjer sta mir in tišina.

Počivaj v miru.
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Maj 2021
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 

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

Razstave
 do 5. 5. 2021 
galerija Atrij 
Razstava Vrtca Tržič: Veder polet v veliki 
svet – že 120 let
Tržiški muzej in Vrtec Tržič

 od 13. 5. do 5. 6. 2021 
galerija Paviljon
Razstava: Vaške hiše na Tržiškem, ki jih 
je načel zob časa, počasi, vendar  
vztrajno izginjajo
Kulturno društvo Tržiških likovnikov

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

 ponedeljek, 3. in 10. 5. 
18.00 splet
Delavnica: Masaža stopal za hrbtenico, 
vrat in ramena
Ljudska univerza Tržič

 torek, 4., četrtek, 6. in petek, 7. 5. 
2 termina po 45 min.,  splet
Individualno izobraževanje na daljavo s 
področja pametnih telefonov, socialnih 
medijev ter drugih digitalnih vsebin
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 do ponedeljka, 3. 5. 
prijave na spletni folklorni seminar
Kako razvijati plesnost pri otrocih in 
odraslih
Javni sklad za kulturne dejavnosti,  
Območna izpostava Tržič

 petek, 7. 5. 
18.00 splet, Ljudska univerza
Začetni tečaj zeliščarstva (5 srečanj)
Ljudska univerza Tržič

 sobota, 8. 5. in nedelja 9. 5. 
zbor: parkirišče Ljubelj
Dvodnevni tečaj: Varno gibanje po  
feratah
CheraHiking

 do ponedeljka 10. 5. 
splet, Ljudska univerza
Prijave na začetni tečaj angleščine, 
nemščine in ruščine
Ljudska univerza Tržič

 ponedeljek, 10. 5. 
17.00 splet, Ljudska univerza
Predavanje: Osebnostni profil  
(45 + za zaposlene in brezposelne)
Ljudska univerza Tržič

 četrtek, 13. 5. 
18.00 pred galerija Paviljon
Odprtje razstave: Vaške hiše na 
Tržiškem, ki jih je načel zob časa počasi, 
vendar vztrajno izginjajo
Kulturno društvo Tržiških likovnikov

 sobota, 15. 5. 
Iz Križev
Planinski pohod na Rjavčki vrh
Planinsko društvo Križe

 sobota, 15. 5. in nedelja, 16. 5. 
zbor: parkirišče Ljubelj
Dvodnevni tečaj: Varno gibanje po  
feratah
CheraHiking

 ponedeljek, 17. 5. 
19.00 splet
Zaključek bralne in filmske značke za 
odrasle
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 ponedeljek, 17., torek, 18. in četrtek, 20. 5. 
2 termina po 45 min., splet
Individualno izobraževanje na daljavo s 
področja pametnih telefonov, socialnih 
medijev ter drugih digitalnih vsebin
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 18. 5. 
10.00 Tržiški muzej
Mednarodni muzejski dan
Tržiški muzej

 četrtek, 20. 5. 
9.30 Ljudska univerza
Obeležitev svetovnega dneva čebel
Ljudska univerza Tržič, Vrtec Tržič, Center  
medgeneracijskega učenja

18.00 splet, Ljudska univerza
Predavanje: medonosne »rožce«
Ljudska univerza Tržič

 sobota, 22. 5. 
9.30 mestno jedro Tržiča
Tek po ulicah Tržiča
Športna zveza Tržič
10.00 splet 
Spletni folklorni seminar:
Kako razvijati plesnost pri otrocih in 
odraslih
Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna  
izpostava Tržič

 torek, 25. in četrtek, 27. 5. 
2 termina po 45 min., splet
Individualno izobraževanje na daljavo s 
področja pametnih telefonov, socialnih 
medijev ter drugih digitalnih vsebin
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sobota, 29. 5. 
9.00 od zavetišča v Gozdu
Kriška gora trail
Planinsko društvo Križe

Dogodki in prireditve bodo izvedene v skladu 
z ukrepi NIJZ, za preprečevanje  širjenja virusa 
COVID-19. Ažurirani podatki bodo objavljeni na 
spletni strani Občine Tržič, pod rubriko koledar 
dogodkov.
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Jubilejna razstava Vrtca Tržič
KRISTINA LINDAV

V Galerijo Atrij se je vselila razstava Vrtca Tržič ob 120-letnici or-
ganiziranega varstva in vzgoje predšolskih otrok v Tržiču z nas-
lovom »Veder polet v veliki svet – že 120 let«. Na ogled bo še do 
5. maja 2021 med 9. in 16. uro. Razstavo smo začeli pripravljati že 
lani, a nam je postavitev preprečila epidemija. Veseli smo, da nam 
je letošnjo pomlad z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje šir-
jenja covida-19 uspelo pripraviti razstavo, ki že na prvi pogled 
izdaja, da je zrasla v vrtcu. Je kot kolaž spominov, predmetov iz 
vsakdana v igralnicah ter otroške ustvarjalnosti. Poudarek je na 
široki paleti dejavnosti, doživetij, izkušenj in dogodivščin vrtca v 
sedanjosti, torej zadnjih 20 let, in s pogledom v prihodnost skozi 
otroške oči. Za celostno podobo plakatov na stenah je poskrbela 
oblikovalka Eva Remškar, ki smo ji hvaležni za pristop s srcem. 
Ogled razstave je s sledenjem zabavnim nalogam zanimiv tudi za 
otroke. Nekaj prostora je namenjenega zaposlenim v Vrtcu Tržič, 
ki so bili delček sebe pripravljeni razkriti obiskovalcem razsta-
ve. Premoremo glasbenike, igralce, režiserje, slikarje, športnike, 
plesalce, pesnike, izdelovalke nakita, šivilje, kvačkarice in štri-
karice, pa tudi izdelovalce igrač, vrtnarje in še koga. Nekateri ta-
lenti so bili tako dobro skriti, da smo z zbiranjem materiala izve-
deli tudi marsikaj novega drug o drugem. Ni pa skrivnost, da se 
vse našteto leto za letom skozi strokovno delo prenaša na otroke 
v vrtcu.

TEKAŠKA PRIREDITEV ZA 
VSE GENERACIJE V TRŽIČU  
BISERKA DRINOVEC, SEKRETARKA ŠZ TRŽIČ, FOTO: ARHIV ŠZ TRŽIČ

Organizatorja 14. Teka po ulicah Tržiča, Športna zveza Tržič 
in Vrtec Tržič bosta v soboto, 22. maja 2021, izpeljala tek, 
na katerem bodo združene vse generacije. Tekli bodo otro-
ci iz vrtcev, njihovi starši, osnovnošolci, člani in veterani. 
Sočasno bo potekalo tudi državno prvenstvo policije v teku. 

Start teka bo ob 10. uri. Tekmovanje šteje za serijo Gorenj-
ska moj planet in za točke Tržiškega pokala. 

Tekmovanje bo potekalo ob podpori Občine Tržič in Funda-
cije za šport. Izvedeno bo ob ugodni epidemiološki sliki in v 
skladu z navodili NIJZ.
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Iz marmorja in granita izdelujemo in obnavljamo nagrobne 
spomenike, stopnice, police, tlake, kuhinjske in kopalniške pulte
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Po ogledu nam svoj 
spomin na vrtec, lah-
ko tudi v obliki anek-
dote, pustite v knjigi 
vtisov, vzemite rdeč 
balonček, ki ga za za-
bavo napihnite doma 
in si z njim privoš-
čite otroško veselje, 
pripnite si priponko 
s koščkom našega 
slogana. Za branje v domačem naslanjaču ne pozabite vzeti s se-
boj naše publikacije, izdane prav ob tej priložnosti. Razstavo sta 
omogočila Tržiški muzej in Občina Tržič. Vabljeni k ogledu!

KNJIGA Z ZLATO MEDALJO: 
Izgubljeni deček
MELANIJA PRIMOŽIČ, FOTO: ARHIV MELANIJE PRIMOŽIČ

Zavod Slovenski astronavt je izdal prevod zanimive knjige 
z naslovom Izgubljeni deček. Gre za pustolovsko zgodbo, ki 
jo je napisal indijski deček Shalom Keshet. V izvirniku nosi 
naslov The lost boy. Knjiga je namenjena najstnikom, ki jih 
zanimajo pustolovske in domišljijske zgodbe. Poglavja v 
knjigi so  opremljena z izvirnimi ilustracijami. Knjiga je bila 
v Indiji nagrajena z zlato medaljo.

Shalom Keshet že dalj časa sodeluje z našim zavodom. Želi  
postati astronavt, zato prek nas sodeluje s Sunito L. Willi-
ams, ameriško astronavtko lešanskih korenin. Knjigo je so-
financirala občina Tržič in jo lahko dobite v TPIC-u v Tržiču.
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obvestila, vabila

v pollakovem salonu 
ali na vrtu muzeja.

GLASBENI VEČERI 
V TRŽIŠKEM 
MUZEJU 2021

4. JUNIJ 
OB 20:30

9. JULIJ 
OB 20:30

6. AVGUST
OB 20:30

18. JUNIJ 
OB 20:30

23. JULIJ 
OB 20:30

20. AVGUST
OB 20:30

LEGENDARNI: NEW SWING QUARTET 

MUZIKALI!: 
ANJA STRAJNAR & AKORDIKA

POPOTOVANJE PO SLOVENIJI : 
NUŠKA DRAŠČEK trio

IZ DETEKTIVKE:  
ZALA SMOLNIKAR & BAND

ELECTRO GYPSY SWING: MANOUCHE

BRELOVA GLASBA IN POEZIJA: 
BRANKO ZAVRŠAN & BAND 

VSTOPNICE: 
TRŽIŠKI MUZEJ IN TPIC TRŽIČ
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Orodjarstvo Knific d.o.o.

Cesta na Okroglo 5 A, 4202 Naklo

PE Tržič, Pot na Pilarno 12, 4290 Tržič

04/594 30 00

info@orodjarstvo-knific.si

www.orodjarstvo-knific.si

Naši izdelki skupaj z izobraženim kadrom in dolgoletnimi

izkušnjami predstavljajo kakovost in zanesljivost ter glavni

temelj sodelovanja z našimi strankami

- Dobavitelj kovinskih orodij za brizganje

izdelkov iz termoplastov z lastnim razvojem,

proizvodnjo in servisiranjem orodij

- Specializirani smo za brizganje tehnično

kompleksnih plas�čnih izdelkov,

komponent za avtomobilsko in elektro

industrijo ter za manjše gospodinjske

aparate.

Deteljica

Pregled
in

očala
hitreje in ceneje
kot na napotnico

do 111.- eur ceneje

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

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

Kontakt: 041 863 440
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Izbirate lahko med:
tradicionalnimi kot so skutini, ajdovi z orehovim nadevom, sladkimi, slanimi, 
sadnimi, čokoladnimi, mesnimi, zelenjavnimi itd.
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KOROTAN, d.o.o. Kranj,
www.korotan-kranj.si

KMETIJSKA TRGOVINA, Stru`evo 20, Kranj
Odprto: 7-19, sobota 7-13,

tel.: 04/23 68 710

VELIKA IZBIRA
EMAJLIRANE POSODE

NA ZALOGI

ALU

OGRAJA

PVC

OGRAJA

Napolnite
 in tiskajte!

Pestra izbira računalniške opreme in servis!

Priloženo polnjenje 

do 15.000 strani!

www.melom.si

info@melom.si

trgovina@melom.si

Balos 1, 4290 Tržič

Tel: 04 5925 010

 fb.com/melom.si

 v maju z 10% 

popustom!
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seat.si

Povprečna poraba goriva 5,2 – 4,7 l/100 km, povprečne emisije CO2 114 - 93 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6 DG. Emisije NOx: 0,0431 - 0 g/km. 
Emisije trdih delcev: 0,0003 - 0 g/km. Število delcev: 0,00114 x 1011 - 0,0000 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 
ter dušikovih oksidov. 1Več na www.seat.si in www.porscheleasing.si.

SEATArona
Hola!
Že za 109 € na mesec1

in z letno vinjeto.

Svetla 
stran ceste.

Avtohiša Vrtač d.o.o, Šuceva ulica 28, 4000 Kranj 
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