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

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

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

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

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

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

Kres dogori, utrujeni kresovalci so že v pos-
teljah. Nov dan se budi, lahen vetrič ziba 
zastave. Na Ravnah se zbirajo godbeni-
ce in godbeniki Pihalnega orkestra Tržič. 
Kako lepi in postavni so v nošah. Odbije pet 
zjutraj. Dirigent dvigne taktirko in zadoni 
budnica. Glasba se zlije z vetrom, ki zaplava 
v spalnice. Odpirajo se okna, skuštrane glave 

pozdravljajo godbenike. Prva budnica »na Fabrk«, kot domačini re-
čejo kraju. Kakšna simbolika: »fabrka«, tovarna, delavstvo, praznik 
dela. Odigrajo eno in še eno, potem pa v taktu bobnarja odkorakajo 
naprej. Kratek postanek za »ta kratkega«, sok in potico, kar ponudi-
jo domačini. In spet leva, desna do naslednjega kraja. Zaigrajo S'm 
Tržičan in poslušalci glasno zapojejo. Koliko dela, vaj, ponavljanj, 
da skladba ubrano zveni. Hvaležni poslušalci uživajo in pozdrav-
ljajo godbo že 95 let. Godbenice in godbeniki imajo svoje poklice, 
službe ali študirajo oz. najmlajši še hodijo v šole. Obveznosti. A na 
vaje orkestra redno prihajajo zaradi glasbe in zaradi druženja. Med 
njimi so stkane trdne prijateljske vezi. Glasba seže do srca. 

Godba zaigra še v zadnjem kraju v občini, ko je golaž že kuhan. Eni 
si ga privoščijo na Kofcah ali drugih postojankah, drugi pa kaj draž-
jega s pogledom na morje.

Budnica
TANJA AHAČIČ, FOTO: ARHIV PO TRŽIČ
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Spoštovani občanke in občani,

napredek v razvoju občine v zadnjem desetletju in pol je vi-
den, zaznaven in merljiv. Izvedbo aktivnosti in projektov v 
dobro občank in občanov pa vedno omogočijo le skrbno na-
črtovanje in urejene finance. Statistični pregled obdobja od 
leta 2006 do danes pokaže, da smo bili vsi skupaj dobri gos-
podarji. Da smo za razliko od prezadolžene države porabljali 
toliko, kot smo imeli, prioritete investicij smo določali skupaj 
in jih skrbno načrtovali. Tudi zaključni račun Občine Tržič za 
leto 2021, ki je bil sprejet na aprilski seji občinskega sveta, 
kaže pozitiven rezultat. Bistveno je vsako leto poskrbeti za 
nemoteno delo vrtca, osnovnih šol, javnih zavodov, social-
no varstvo, izvedbo številnih razpisov ter razvoja športa in 
kulture. Presežek sredstev pa potem lahko namenimo inves-
ticijam. In to smo tudi počeli. Obsežen projekt DRR 2, ki se 
trenutno izvaja, nam bo dal dvanajst kilometrov nove kana-
lizacije, kar pet kilometrov sodobnih vodovodov, kilometre 
obnovljene komunikacijske infrastrukture in kar pet kilo-
metrov novih pločnikov in cest. Tretjina projekta je že izve-
dena, prvi kilometri novih cest in pločnikov so že v uporabi.

Finančno stanje Občine smo v desetletju in pol nadgradili, 
utrdili in stabilizirali. Če je imela Občina Tržič leta 2006 na 
transakcijskem računu zgolj 95.000 evrov, je imela leta 2021 
več kot 3.600.000 evrov. Dobro delo se v praksi kaže v rednem 
poplačilu na valuto prav vseh stroškov našim podjetnikom in 
izvajalcem ter tekočem financiranju vseh društev in trans-
ferjev. Do zadnjega dneva leta 2021 smo bilanco Občine Tržič 
povečali kar za štirikrat. Zaradi intenzivnih vlaganj se je pre-
moženje Občine povečalo iz 15 na 48 milijonov evrov.

Ponovno se želim zahvaliti za sodelovanje sodelavkam in so-
delavcem v občinski upravi, občinskim svetnicam ter svetni-
kom vseh strank, list in prepričanj ter razvojnemu oddelku 

Občine Tržič za pridobljeno sofinanciranje projektov tako na 
državnem kot evropskem nivoju. Zmanjševali smo podedo-
vano zadolženost, se redko zadolževali, kadar pa smo se, smo 
za evro dolga, ki ga sproti poplačujemo, dobili dva ali tri evre 
zunanjih evropskih sredstev. Kljub intenzivnemu investira-
nju smo namreč naše dolgove zmanjšali. Iz 4,6 milijona evrov 
v letu 2006 na manj kot 3 milijone evrov v letu 2021. To pa 
nam potem omogoča, da brez težav izvedemo projekte, kot so 
DRR 2, prenova gradu Neuhaus in številne druge.

Dobri temelji me navdajajo z optimizmom, da bo v tem deset-
letju, do konca leta 2030, Občina Tržič lahko uresničila vizijo 
»premišljeno prenovljenega Tržiča za nove generacije, ki bo 
ponujal razkošje priložnosti«. Številni projekti se že izvajajo, 
drugi so že pripravljeni, tretji pa se že načrtujejo. Za prizidek 
k ZD Tržič, kjer gre za 3,2 milijona evrov vredno investicijo, 
smo pridobili gradbeno dovoljenje in skoraj 800.000 evrov 
sofinanciranja od države. Za 12-milijonsko investicijo v Iz-
obraževalno in športno središče Križe imamo projekt že pri-
pravljen ter tudi že sklep o 2,3 milijonskem sofinanciranju s 
strani države, pridobiti moramo samo še manjše zemljišče v 
zasebni lasti. Projektov v delu pa je še veliko več. 

V Tržiču imamo delovne, pametne in sposobne ljudi. Številna 
odlična in ambiciozna podjetja. Pot razvoja je začrtana. In če 
bomo skupaj vztrajali na tej poti, bo prihodnost Tržiča svetla.
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OBČINA TRŽIČ PREJELA ZLATI ISSO CERTIFIKAT  
RAZVOJNE ODLIČNOSTI ZA LETO 2022
Konferenca Zlati kamen je vsakoletno srečanje deležnikov s 
področja lokalne samouprave. Je edini dogodek, ki je hkrati tudi 
vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem na-
predku slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in iz-
bora Zlati kamen.

Izhodišče za podelitev certifikata je indeks ISSO, ki je sestavljen 
iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih 
in gospodarskih podatkov o občini. Meri doseženo stopnjo razvi-
tosti občine.

Sestavljeni indeksi za področja kažejo, da ima občina Tržič izjem-
no dober razvojni položaj pri naravnem in družbenem okolju. Je 
na 13. mestu glede na indeks okolja in na 19. mestu glede na in-
deks socialne kohezije. Na teh dveh področjih se Tržič uvršča v 
zgornjo desetino slovenskih občin. Najbolj ugodno vrednost ima 
indeks brezposelnosti. Le še pri treh občinah v Sloveniji je položaj 
na področju brezposelnosti bolj ugoden kot v Tržiču. Tržič sodi 
tudi med maloštevilne kraje pri nas, kjer smo uspeli v zadnjem 
obdobju zmanjšati količino zbranih odpadkov. »Tržič je najbolj 
izboljšal svojo uvrstitev pri dinamičnem kazalniku, ki kaže rast od-
hodkov za javno upravo. Tu je občina napredovala za kar 149 mest. 
Močno se je popravil položaj pri kazalniku, ki meri rast povprečnega 
bruto dohodka prebivalcev. Tu se je uvrstitev izboljšala za 78 mest,« 
je zapisano v obrazložitvi nagrade. 

»Še eno priznanje in lepa razvojna spodbuda za občino Tržič, za vse 
nas. Hvala sodelavkam ter sodelavcem, občinskemu svetu, javnim 
zavodom, podjetništvu ter vsem občankam in občanom. Kamen na 
kamen palača,« pa je po prejemu priznanja dejal mag. Borut Sa
jovic, župan Občine Tržič.

ZBRALA: SAŠA PIVK AVSEC

šen sem nad realnostjo, optimizmom ter iskrivostjo učencev, mladih 
parlamentarcev. Odlična debata. Pri poklicnem usmerjanju pa je pot-
rebno najprej pogledati, kaj imamo doma. Cablex, Intec Mkd, Kvibo, 
Mali-E-Tiko in ostali so zagotovo podjetja, ki si jih mladi morajo 
ogledati. Tudi kmetovanje in pridelava hrane.«

Kot so zapisali učenci OŠ Križe na svoji spletni strani, pa so v 
pogovoru ugotovili, »da ni nujno, da bomo enaka dela opravljali vse 
življenje. Odprti moramo biti za različne priložnosti, ki se pojavljajo v 
življenju, in se biti pripravljeni vedno naučiti kaj novega. Pomembno 
je tudi, da znamo znanja in osvojene veščine prenašati z enega pod-
ročja življenja in dela na drugega. Pri tem nam bo v pomoč, da v živ-
ljenju izberemo pot, na kateri nas vse, kar pride naproti, zanima, da 
s premagovanjem ovir in osvajanjem izzivov vemo, da si na ta način 
bogatimo svoje življenje in pridobivamo nova znanja, ki nam bodo 
zagotovo koristila v prihodnosti, če že ne kar takoj.«

VEČJA VARNOST PEŠCEV V PODJETNIŠKI CONI LOKA
V industrijski oz. podjetniški coni Loka, kjer so podjetja vedno 
bolj aktivna, kar vpliva na količino prometa, Krajevna skupnost 
Kovor in Občina Tržič izvajata investicijo v pešpot za večjo var-
nost pešcev, ki se lahko sedaj sprehajajo po široki pešpoti.

Ob lokalni cesti LC428 111 Industrijska cona Loka so se namreč v 
sklopu projekta Izgradnja hodnika za pešce v naselju Loka pričela 
pripravljalna dela za izgradnjo hodnika za pešce.

V letu 2022 je predvidena ureditev hodnika za pešce v peščeni iz-
vedbi v skupni dolžini 820 m in širini 2 m. Dela se bodo nadalje-
vala v letu 2023, ko se bo izvedla še preplastitev hodnika za pešce 
ter ureditev cestne razsvetljave.

Sočasno z gradnjo hodnika za pešce je predvidena še umestitev 
prehodov za pešce na hitrostnih ovirah.

OBČINA TRŽIČ NAMENJA 222 TISOČAKOV ZA SOFI-
NANCIRANJE LETNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV
S podpisom pogodb smo zaključili Javni razpis za sofinanciranje 
športnih programov v Občini Tržič za leto 2022. Na javni razpis 
se je uspešno javilo 19 društev oziroma klubov, ki na območju ob-
čine že leta izvajajo različne športne programe, namenjene vsem 
starostnim skupinam občank in občanov na področju rekreacije, 
kakovostnega in vrhunskega športa ter športa starejših. Obči-
na Tržič bo v letošnjem letu iz proračuna v ta namen razdelila 
222.000,00 EUR, kar je za 19.000,00 EUR več kot v letu 2021. Do-
datnih 11.000,00 EUR se je porazdelilo na vse razpisane šport-
ne programe, 8.000,00 EUR, od katerih je polovico prispevala iz 
svojih prihrankov ŠZ Tržič, pa na predlog Odbora za družbene 
dejavnosti Občinskega sveta Občine Tržič na program prosto-
časne športne vzgoje otrok in mladine, torej za naše najmlajše 
športnike.

RAZŠIRITEV EKOLOŠKEGA OTOKA PRI VHODU  
V VRTEC DETELJICA
Zabojnik za papir je na ekološkem otoku pri vrtcu Deteljica 
večkrat prenapolnjen s papirjem in kartonsko embalažo. Ekološ-
ki otok pri novem parku Bistrica pa lokacijsko z vidika prometne 
ureditve ni na najbolj ustreznem mestu, zato smo prepotrebni 
zabojnik za zbiranje papirja prestavili na ekološki otok pri vhodu 
v vrtec Deteljica. Tako sta sedaj na lokaciji pri vrtcu Deteljica na 
voljo dva zabojnika z modrim pokrovom.

V zabojnike na ekoloških otokih je prepovedano nepravilno od-
laganje odpadkov. Prav tako je prepovedano odlaganje odpadkov 
poleg zabojnikov ali v bližino ekološkega otoka. Nadzor nad eko-

Občina Tržič se je tudi letos uvrstila med občine, ki so dobile zlati ISSO 
certifikat 2022, ki izkazuje izjemno kakovost življenja v naši občini ter 
uravnoteženo stopnjo razvoja. FOTO: arhiv Občine Tržič

OTROŠKI OBČINSKI PARLAMENT V TRŽIČU  
V ZNAMENJU POKLICNE PRIHODNOSTI
Po treh letih je bil konec marca v sejni sobi Občine Tržič že 32. 
občinski otroški parlament, na katerem so sodelovali učenci vseh 
treh tržiških osnovnih šol. Tema letošnjega otroškega parlamen-
ta je bila »Moja poklicna prihodnost«. Pogovor so vodili učenci 
OŠ Križe in se spraševali, kje se vidijo v prihodnosti, kaj je po-
membno pri izbiri poklicne poti, kakšne cilje imajo in kakšna izo-
brazba ter izkušnje so otrokom pomembne, ali si obetajo službo 
doma ali v tujini …

Nad zrelim razmišljanjem mladih parlamentarcev je navdušen 
tudi mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič. »Ponosen in navdu-
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loškimi otoki v občini poostreno izvaja Medobčinski inšpektorat 
Kranj.

Urejen in dobro vzdrževan prostor spodbuja vedenje posamezni-
ka, da tudi sam ohranja osnovni red in čistočo. Del tega smo vsi, 
ki skupaj uporabljamo te površine. Le skupaj lahko prispevamo k 
boljšemu okolju.

ODPRT JE JAVNI RAZPIS ZA VSE ZAINTERESIRANE  
LASTNIKE, KI BI ŽELELI ODDATI SVOJO  
NEPREMIČNINO PREKO JAVNE NAJEMNE SLUŽBE
Analiza, ki jo je opravil Stanovanjski sklad RS, ki je s sprejetjem 
novele stanovanjskega zakona postal nosilec javne najemne 
službe, kaže, da je v Sloveniji veliko število praznih stanovanj v 
javni in zasebni lastni, prav tako v občini Tržič. Zainteresirani la-
stniki, ki bi želeli oddati svojo nepremičnino preko javne najem-
ne službe, se lahko javijo na razpis Stanovanjskega sklada RS, ki 
je objavljen na povezavi: https://ssrs.si/novice/javna-najemna-
-sluzba/.

Občanke in občane pozivamo k pravilnemu odlaganju na ekoloških 
otokih in opozarjamo, da kosovni odpadki sodijo v Zbirni center Kovor.  
FOTO: arhiv Občine Tržič

27. redna seja Občinskega sveta Občine Tržič
MATEJA NOSAN

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Tržič so na svoji  
27. redni seji v četrtek, 14. aprila 2022, obravnavali 12 točk dnev-
nega reda. Seje se je udeležilo 23 svetnic in svetnikov, ena svetni-
ca je bila opravičeno odsotna.

Policijska postaja Tržič in Medobčinski inšpektorat Kranj sta 
svetnice in svetnike seznanila s svojimi poročili za leto 2021. 
Ugotovljeno je bilo, da se število različnih prekrškov ne veča in 
da je Tržič z vidika varnosti v samem slovenskem vrhu. Svetnice 
in svetniki so potrdili Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu v občini Tržič. Odločali so tudi o Od-
loku o podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja pros-
tora KRŽ10 (Križe - šola), ki je nujen za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in začetek gradnje pri Osnovni šoli Križe. Odlok je bil 
soglasno sprejet. V prvi obravnavi so sprejeli še dva predloga od-
loka, in sicer predlog Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže 

na primarni ravni v občini Tržič in predlog Odloka o predmetu 
in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstve-
ne službe zdravstvenega varstva otrok v občini Tržič. Potrjene so 
bile cene storitev gospodarske javne službe na področju obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov ter na področju odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v 
RCERO Ljubljana. To se bo pri mesečnem obračunu na položni-
cah odrazilo kot povišanje skupnega stroška v razponu od 0,80 
do 0,91 EUR. Sprejeta sta bila še Odlok o potrditvi zaključnega ra-
čuna proračuna Občine Tržič za leto 2021 in ukinitev statusa jav-
nega dobra na nepremičninah parcelna številka 938/10, 938/11, 
938/12, vse katastrska občina 2141 Podljubelj, parcelna številka 
986/7 in 986/8, obe katarstrska občina 2142 Lom pod Storžičem 
in parcelna številka 647/2, katastrska občina 2149 Žiganja vas.
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TRN V PETI: ježa po pločnikih
TOMAŽ MEGLIČ, PREDSEDNIK KS BISTRICA

Konji so bili nekoč pogosto prevozno sredstvo in delovna sila, da-
nes pa jih uporabljamo večinoma le še za rekreativne ali turistič-
ne namene. Ker pa kot vrsta še niso izginili, se sem ter tja tudi še 
pojavijo v prometu. Jahača, vodiča in goniča živali v prometu do-
loča 92. člen Zakona o pravilih cestnega prometa, ki pravi, da se 
konji lahko gibljejo po poteh za jahače, na nekategoriziranih ces-
tah in občinskih cestah, če to ni prepovedano in tako tudi označe-
no. Jahač, ki jaha po vozišču, mora jahati ob desnem robu vozišča 
v smeri ježe. Jahač mora biti star vsaj 14 let ali v spremstvu pol-
noletne osebe, telesno sposoben za ježo in mora obvladati žival, 
te pa so lahko na cesti le v spremstvu osebe, ki jih varno vodi. Z 
globo 40 evrov se kaznuje za prekršek jahača, goniča ali vodiča 
živali, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

Tako veleva zakon, v praksi pa se dogaja marsikaj drugače. V naši 
Krajevni skupnosti Bistrica pri Tržiču se v zadnjem času pojavlja 
kar nekaj jahačev, ki svoj prosti čas preživljajo z ježo konj, tudi 
v urbanem delu naselja. Krajani so nas večkrat opozorili, da se  
le-ti gibljejo tudi po pločnikih in drugih delih naselja, name-
njenih zbiranju ljudi. Zato se obračamo na vse lastnike konj, da 
upoštevate, da je pločnik namenjen le pešcem. S tem vljudnim 
pozivom naprošamo vse jahače, da se striktno držijo predpisov 
zakona. Za ježo po terenu oziroma izven jahalnih površin in v 
prometu je potreben izpit Jahač 2, za katerega je potreben tudi 
predhodni izpit Jahač 1. Za iztrebke lastniki konj poskrbijo sami, 
saj nikomur ni do tega, da na pločniku sreča kaj takega.

ODGOVOR
SANDI PAVLOVIĆ, VODJA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA

V Zakonu o pravilih cestnega prometa so določeni pogoji za 
udeležbo živali v cestnem prometu ter pristojnost občinskih 
redarjev glede nadzora nad jahači, goniči in vodiči živali v 
prometu. Jezdenje na državnih cestah jahačem ni dovoljeno, 
temveč sme jahač uporabljati le poti za jahače in nekatego-
rizirane ceste. Na občinskih cestah je jahanje dovoljeno le, če 
to ni v nasprotju z njihovo prometno ureditvijo. Jahač, ki jaha 
po vozišču, mora jahati ob desnem robu vozišča v smeri ježe. 
Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek jahača, goniča ali vo-
diča živali, ki ravna v nasprotju z zgoraj omenjenim.

Veljavni Odlok o cestnoprometni ureditvi v občini Tržič pa 
določa, da smejo jahači uporabljati občinske kategorizirane 
ceste le z dovoljenjem pristojnega organa, v katerem se dolo-
čijo pogoji. Odlok prav tako prepoveduje jezdenje na površi-
nah za pešce, hodnikih za pešce in kolesarskih stezah. Globa 
za jahanje na občinski kategorizirani cesti brez dovoljena ter 
jahanje na površinah za pešce, hodnikih za pešce ali kolesar-
skih stezah znaša 40 evrov. 

Medobčinsko redarstvo je seznanjeno s problematiko jaha-
čev glede jahanja na nedovoljenih prometnih površinah, ka-
kor tudi s pomanjkljivim pobiranjem iztrebkov s strani ja-
hačev. V sklopu rednih nadzorov bo medobčinsko redarstvo 
opravljalo kontrolo na problematičnih območjih in v primeru 
ugotovljenih kršitev tudi ustrezno ukrepalo.

Igrivo, zabavno in poučno
GAŠPER GOLMAJER, FOTO: ARHIV SLUŽBE ZA TURIZEM TRŽIČ

Se še spomnite svojih otroških let, ko ste iskali skrite zaklade? 
Najmlajši so še vedno navdušeni nad iskanjem skritega zakla-
da! Pri igri se jim spontano aktivira gen za raziskovanje in is-
kanje, kar jih seveda zelo motivira. Pot treh zvonov in sprehod 
po starem mestnem jedru Tržiča sta od zdaj še bolj interaktivna 
in zanimiva. Poučna in zabavna izkušnja, ki temelji na »iskanju« 
tematskih QR kod, bo popestrila čas tako najmlajšim kot tudi od-
raslim. Na Poti treh zvonov QR kodo nosijo zvončki, medtem ko jo 
boste v zgodovinskem mestnem jedru našli na čeveljcih. Z vsakim 
korakom se bosta znanje in razumevanje okolice stopnjevala, na 
koncu pa raziskovalce čaka še odkritje prelepe podobe, vezane na 
tematsko pot, ki so jo ravno prehodili.
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Fotografski natečaj Koščki raja s Tržiškega
GAŠPER GOLMAJER, SLUŽBA TURIZEM TRŽIČ

Predstavljamo vam prvonagrajeni pomladanski fotografiji mese-
ca marca in aprila, ki smo ju poimenovali »Pomlad na obzorju« 
in »Sladkosti življenja«. Na letnem koledarju bosta krasili me-
seca marec ter april. Avtorja zmagovalnih fotografij, ki prejme-

Letni zbor članov OZSČ Tržič
MIRO ROBLEK, FOTO: TOMAŽ PIRJEVEC

Člani Občinskega združenja slovenskih častnikov Tržič smo v 
mesecu marcu izvedli letni zbor, ki se ga je udeležilo 37 članov in 
5 povabljenih gostov. Med drugim so letnemu zboru prisostvovali 
župan mag. Borut Sajovic, predstavnik ZSČ za Gorenjsko Janko 
Petrovič in drugi vabljeni gostje. Po pozdravnem nagovoru pred-
sednika Milana Zupana in izvolitvi organov zbora smo pričeli z 
delom. Sledila je podelitev priznanj posameznikom, Strelskemu 
društvu Tržič in častnemu članu.

Predsednik je poročal o izvedenih aktivnostih v preteklem 
letu, samo poročilo pa je spremljala fotografska predstavitev 
dejavnos ti. V nadaljevanju so sledila poročila za preteklo leto, 
člani pa so na letnem zboru tudi soglasno potrdili letni program 
dela za tekoče leto. Ob zaključku letnega zbora so se tudi povab-
ljeni gostje zahvalili za dobro sodelovanje med veteranskimi or-
ganizacijami v preteklem letu in se nadejali dobrega sodelovanja 
tudi v letošnjem letu.

Čez drn in strn: Pešbus v Križah
VILI GRDIČ, FOTO: ARHIV VILIJA GRDIČA

V Križah trenutno potekajo dela na Snakovški cesti. Zaradi 300 m 
dolgega gradbišča je promet za motorna vozila speljan čez Nak-
lo, pešcem pa je pot otežena. Dela potekajo po najbolj naselje-
nem predelu Snakovške ceste, zato je Občina Tržič prosila naše 
društvo – Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Tržič, 
da za šolarje in ostale pešce zjutraj organiziramo varno pot čez 
gradbišče. Vsak dan zjutraj pripeljeta dva avtobusa z Golnika do 
zapore ceste. Učenci izstopijo in nato jih vodji akcije Pešbus varno 
popeljeta kar čez drn in strn do šole. Pot je vsekakor drugačna, 
kakršne smo vajeni, saj se sprehodimo kar med stroji. Pridružijo 
se nam tudi ostali pešci, ki jim pomagamo varno priti na drugo 
stran. Med njimi so mlajši in starejši občani, predšolski otroci ter 
ostali šolarji s skiroji in kolesi.

ta vsak po 100,00 €, sta Jošt Belhar in Peter Balantič. Za mesec 
maj že lahko pošljete vaše fotografije na naš elektronski naslov 
informacije@trzic.si. Pravila natečaja najdete na spletni strani 
https://www.visit-trzic.com/. 

Pomlad na obzorju, FOTO: Jošt Belhar Sladkosti življenja, FOTO: Peter Balantič
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Tečaj za pametne telefone
POLONA PELAIČ, FOTO: ALEŠ AHČIN

V Tržičanu sem prebrala, da Knjižnica dr. 
Toneta Pretnarja organizira tečaj za pa-
metne telefone. Sem upokojenka in sem 
se z veseljem prijavila na tečaj, saj imam 
pametni telefon leto dni, znanja o njem 
pa bolj malo. Želim slediti tehnologiji da-
našnjega časa, čeprav me je novosti vča-
sih strah. Veliko mi pomeni, da mi je bila 
omogočena možnost udeležbe na tečaju. 
Zahvaljujem se našemu predavatelju Alešu 
Ahčinu za njegovo potrpežljivost in prijaz-
nost do vseh udeležencev tečaja. Na prep-
rost in logičen način nam prikaže, kako se 
upravlja s pametnim telefonom. Vodi nas 
postopoma od začetnih osnovnih faz do 
zahtevnejših aplikacij. Vedno je priprav-
ljen odgovoriti na vsa naša vprašanja ne 
glede na to, da včasih vsi naenkrat želi-
mo odgovor. Pride do vsakega udeleženca 
posebej in ga vzpodbuja, da ne odneha. Na 
koncu ure vedno vsi osvojimo temo tistega 

ANTON LAVTAR – prejemnik diplome  
dr. Angele Piskernik
LIDIJA HREN, FOTO: ARHIV LIDIJE HREN

Planinska zveza Slovenije je po dveletnem 
premoru zaradi epidemije 19. marca 2022 
na Kopah organizirala zbor odsekov za 
varstvo gorske narave, kjer so podeli-
li osem diplom dr. Angele Piskernik. To 
so najvišja priznanja za življenjsko delo 
ali izjemne uspehe na področju varstva 
gorske narave. Med štirimi prejemniki za 
leto 2019 je bil tudi Anton Lavtar, ki je di-
plomo prejel za več kot 50-letno delo na 

dne. Prepričana sem, da se vsi udeležen-
ci tečaja z mano strinjajo. Želim si, da bi 
se takšna izobraževanja organizirala še 

področju varstva gorske narave v dveh 
planinskih društvih – najprej v PD Ško-
fja Loka in kasneje v PD Križe. Tam je kot 
večletni načelnik odseka veliko pripomo-
gel k temu, da so se člani ustrezno izo-
braževali, a se je njihovo sodelovanje žal 
predčasno končalo. S svojimi izkušnjami 
se je odločil pomagati v PD Tržič, kamor 
se je včlanil skupaj s še dvema naravo-
varstvenikoma.

Denis Ahačič iz Loma prejel zlato medaljo za jelenovo salamo
DOMINIKA AHAČIČ, FOTO: ARHIV DOMINIKE AHAČIČ

V okviru 12. mednarodni sejma lovstva in 
ribištva, ki je v začetku aprila potekal v 
Gornji Radgoni, so podelili nagrade naj-
boljšim divjačinskim salamam oziroma 
njihovim izdelovalcem. V konkurenci je 
bilo sedemindvajset izdelovalcev mesnin, 
ki so na ocenjevanje dali sedeminštiride-
set izdelkov. Med njimi je strokovna komi-
sija izbrala najboljše in jim podelila zlate, 
srebrne in bronaste medalje. 

Prejemnik zlate medalje za salamo iz jele-
novega mesa je tudi Denis Ahačič iz Loma 
pod Storžičem, sicer član Lovske družine 
Tržič. Po tem, ko je leta 2019 za divjačin-
sko salamo prejel srebrno medaljo, je le-
tos svoj izdelek nekoliko izboljšal in se po 
številu točk uvrstil na 4. mesto med vsemi 
udeleženci. 

»Letos smo nadgradili opremo, imamo 
boljšo mesoreznico, optimizirali smo su-
šenje in zorenje s pomočjo elektronsko 
vodene sušilnice,« nam je pojasnil. Seve-

da pa se uspeh ne skriva samo v opremi in 
skrbno izbranih (ekoloških) sestavinah, 
ampak tudi v predanem delu na kmetiji in 
v gozdu skozi vse leto.

naprej na različnih področjih. Upokojenci 
bi tako imeli možnost, da gremo v korak 
s časom.
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Minfos 2022
PETER MIKLIČ, FOTO: MATIJA KRIŽNAR

Razstavo mineralov in fosilov, dogajanje, 
tradicionalno strnjeno v drugem viken-
du maja, že kar nekaj časa poimenujemo 
MINFOS – dnevi mineralov, fosilov in 
okolja. Je eden tistih dogodkov, ki ima-
jo v Tržiču dolgo, lahko rečemo žlahtno 
tradicijo. Prva razstava je bila izpeljana 
leta 1973 in od takrat so razstave in do-
godki potekali neprekinjeno vse do nes-
rečne epidemije covida-19, ko smo morali 
MINFOS tako leta 2020 kot tudi leta 2021 
odpovedati. Vseskozi je MINFOS ohranjal 
status mednarodnega dogodka in je v Tr-
žič privabljal razstavljalce in obiskovalce 
iz različnih dežel. 

Letošnji MINFOS bo v soboto, 7. 5., in ne-
deljo, 8. 5., tokrat na novi lokaciji v ob-
novljeni dvorani nekdanjega kompleksa 
BPT v središču Tržiča, kjer je bila nekoč 
čistilnica bombaža, zdaj pa je tam galerij-
sko-prireditveni prostor. Selitev na novo 
lokacijo je bila sicer predvidena kot dodat-
na popes tritev ob proslavitvi petdesetega 
MINFOS-a, vendar smo zaradi že ome-
njenih razlogov letos še vedno pri številki 
48. Kot vedno z mednarodno udeležbo ter 
zanimivimi in poučnimi vsebinami.

Minerali, fosili, na splošno kamenine in 
fosilni ostanki so zapisi zgodovine. Stro-

spremljamo, poročamo

kovnjaki, ki to znajo razbrati in jim laiki to 
kar malo zavidamo, opisujejo dogajanja ob 
nastanku in razvoju zemlje, burnih doga-
janjih, ki so se vrstila skozi zgodovino in bi 
nam drugače ostala skrita. Kamnosekom, 
zlatarjem, oblikovalcem nakita in mno-
gim drugim nudijo snov, iz katere nam 
lahko izdelajo uporabne predmete, lahko 
pa pričarajo tudi prelepe umetnine. Svet 
mineralov in fosilov tako ne ostaja hladen 
in mrtev, temveč je še kako barvit in živ. 
Zanimiv je zbirateljem, strokovni javnosti 
in priložnostnim obiskovalcem, starim in 
mladim. Organizatorji se trudimo zados-
titi vsem okusom, potešiti tudi željo po 
spoznavanju novega in pridobivanju novih 
znanj. Letos je strokovni fokus usmerjen 
k mineralu kalcitu in fosilnim školjkam. 
Opozoriti velja, da bodo na MINFOS-u 
ponovno sodelovali tudi slovenski obliko-
valci nakita. Naš dogodek bo predstavljal 
uvod v teden slovenskih oblikovalcev na-
kita, ki bo prvič zaživel v taki obliki. 

Eden od segmentov, ki se skrivajo v ime-
nu MINFOS, je okolje. Z njim opozarjamo 
predvsem na ohranjanje okolja in narave. 
Letos ga pokrivamo s tematsko razstavo 
Posledice mariborskega fotografa Bojana 
Golčarja v Galeriji Paviljon NOB, ki bo na 
ogled že od srede, 4. maja. 

Letošnji strokovni fokus: 
MINERAL KALCIT IN FOSILNE ŠKOLJKE

7.-8. maj 2022
V obnovljeni 
dvorani BPT
Tržič

48. MEDNARODNI DNEVI MINERALOV, 
FOSILOV IN OKOLJA 

www.trzic.info

Strokovne in priložnostne razstave 

Prodajni sejem mineralov, 
fosilov in nakita 

Organizirana vodenja v Dovžanovo 
sotesko in Antonov rov  

Spremljevalni dogodki 
v Tržiču in okolici

Ustvarjalne in 
izobraževalne 

delavnice 

Opažamo, da ima MINFOS standardni 
krog razstavljalcev in obiskovalcev, s ka-
terimi se srečujemo vsako leto. Vedno pa 
prihajajo tudi novi, ki dajejo nov zagon in 
potrditev, da je ta dogodek nekaj posebne-
ga in pomembnega tako za Tržič kot tudi 
za Slovenijo. Zato vabimo tudi Tržičane, 
pridite in uživajte na razstavi in sprem-
ljajočih dogodkih, predvsem pa pokažimo 
vsem, ki prihajajo od drugod, da je Tržič 
posebno mesto s prijaznimi in zanimivi-
mi ljudmi. Pozivamo pa tudi tržiške šole, 
da pripeljejo učence, videli in naučili se 
bodo marsikaj zanimivega. Morda kdo od 
nadebudnežev zaradi zanimanja, ki so mu 
ga vzbudili na razstavi, kasneje postane  
geolog, kamnosek, raziskovalec ...

Vabljeni!
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RDEČI KRIŽ TRŽIČ

8. maj, svetovni dan Rdečega križa
ALENKA TERAN KOŠIR, FOTO: NOELLE KAVČIČ

Tako kot delovanje celotne družbe je tudi 
delovanje Rdečega križa Tržič v letu 2021 
močno zaznamovala epidemija novega 
koronavirusa. Kljub temu smo se trudili, 
da izpeljemo večino zastavljenih projek-
tov. Med bolj pomembnimi izpostavljamo 
pomoč občanom v obliki izdajanja pre-
hranskih paketov. Občani, ki pomoč pot-
rebujejo in so vodeni v računalniškem sis-
temu e-sociala, po pomoč v naše prostore 
prihajajo enkrat mesečno z ustreznimi 
dokazili. Tudi lani smo veliko prehranskih 
izdelkov in paketov odpeljali občanom na 
domove, predvsem starejšim osebam nad 
65 let.

Uporabniki so lani prehranske izdelke 
prevzeli 1498-krat. Registriranih in ak-
tivnih uporabnikov je bilo skupaj z dru-
žinskimi člani 406. Prejeli in razdelili smo 
290 kosov prehranskih paketov in pralne-
ga praška. Pomagali smo tudi pri nakupu 
šolskih potrebščin ter nadaljevali s tradi-
cijo sprejemanja in oddajanja oblačil ob-
čanom, ki jih potrebujejo. 

Organizirali smo tudi tri redne krvoda-
jalske akcije, ki se jih je skupaj udeležilo 
349 krvodajalcev. Decembra smo najbolj 
zaslužnim krvodajalcem, ki so kri darova-
li 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65- in 70-krat 
podelili priznanja. Vsi, ki priznanja še ni-
majo, ga bodo prejeli na naslednji krvoda-
jalski akciji, ki bo 25. 4. 2022!

Izvedli smo deset tečajev prve pomoči za 
bodoče voznike in štiri obnovitvene te-
čaje prve pomoči za delovne organizaci-
je. Odlično sodelujemo tudi z vsemi tre-
mi osnovnimi šolami, a zaradi epidemije 
akcij, ki smo jih skupaj z otroki izvajali v 
prejšnjih letih, letos ni bilo mogoče iz-
peljati. So pa otroci zavzeto zbirali šolske 
potrebščine, ki smo jih v avgustu razde-

lili otrokom iz socialno šibkejših družin.  
23 otrok smo prek Rdečega križa Slovenije 
in dobrodelnih akcij odpeljali na počitni-
ce na Debeli rtič. Zaradi epidemije covi-
da-19 žal nismo mogli izvesti vsakoletnih 
srečanj in izletov za starejše. Tudi obiski 
so bili okrnjeni, a smo jih skušali razve-
seliti ob koncu leta, ko smo jim razdelili 
novolet na darila in jim prehranske pakete 
vozili na dom.

Izjemno ponosni smo na naše člane ekipe 
prve pomoči, ki so bili lani izjemno dejav-
ni pri obvladovanju epidemije. Na pobudo 
Uprave RS za zaščito in reševanje so po-
magali na covidnem oddelku na Golniku 

in na internističnem oddelku Splošne bol-
nišnice Jesenice. Na oddelkih so opravili  
328 ur.

V tednu Rdečega križa (od 9. do  
15. maja) bomo v osnovnih šolah in v 
skladišču Rdečega križa zbirali šol
ske potrebščine za socialno ogrožene 
in begunce, obiskali bomo stanovalce 
Doma Petra Uzarja, bolničarji RK Tržič 
pa bodo v soboto, 14. 5. 2022, med 9. 
in 12. uro pred Sparom prikazovali te
meljne postopke oživljanja z uporabo 
defibrilatorja (AED). 
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Občni zbor kriških planink in planincev
STANISLAV FICKO, PREDSEDNIK PD KRIŽE, FOTO: ARHIV PD KRIŽE

Planinke in planinci PD Križe ter vabljeni gosti smo se zbrali na 
rednem letnem zboru društva v marcu v Kulturnem domu Križe. 
Kljub omilitvi epidemioloških ukrepov smo pri delu spoštovali 
ukrepe Vlade RS in priporočila NIJZ. Udeležba na občnem zboru je 
bila zelo dobra, zbor pa je potekal v sproščenem in prijateljskem 
ozračju. 

Poročila o delu društva v letu 2021 so bila predstavljena po posa-
meznih področjih. Uresničevanje sprejetega programa za 2021 je 
bilo še posebej zahtevno zaradi epidemije covida-19 in ukrepov v 
zvezi s preprečevanjem širjenja okužb. 

Na gospodarskem področju smo dosegli zavidljive rezultate, saj 
je višina investicijskih odhodkov znašala 67.203,00 € brez upoš-
tevanja DDV. Investirali smo v izgradnjo sončne elektrarne na 
Koči na Kriški gori, ki bo zagotavljala električno energijo tudi 
za Zavetišče v Gozdu. Elektrarna je moči 22,14 kW, na strehi je 
nameščenih 54 modulov moči 410 kW. Tovorna žičnica je zelo 
pomembna za oskrbovanje Koče na Kriški gori. Poskrbeli smo za 
zamenjavo bencinskega motorja z elektromotorjem, zamenjavo 
vlečne jeklenice ter nekatere posodobitve na motorju in vitlu. Le-
tos nas čaka še zadnja faza posodobitve z zamenjavo zobnikov na 
vitlu in namestitve novih vodil vlečne jeklenice na dveh stebrih. 
Za kočo smo pridobili tudi dovoljenje za objekt daljšega obstoja 
ter poravnali vse obveznosti v zvezi s tem. 

V Zavetišču v Gozdu smo na zunanji terasi namestili pergolo, ki 
bo dajala zavetje gostom pred soncem in dežjem. Še v letošnjem 
letu bomo poskrbeli, da bodo pred zavetiščem tudi nove mize in 
stoli. Veliko dela in prostovoljnih ur so opravili tudi v vodniškem 
odseku, mladinskem odseku, markacisti, varuhi gorske narave in 
številni člani društva. V vodniškem odseku se je delo v drugi po-
lovici leta uredilo in je potekalo skladno s sprejetim programom. 
Najbolj nas veseli, da so se številni pohodniki ponovno začeli 
udeleževati pohodov. 

Ob tej priliki se Občini Tržič zahvaljujemo za obnovo dela ozkega 
vozišča na Spodnjem Vetrnem, saj je sedaj možen dovoz v Gozd s 
srednje velikim avtobusom. 

Tako kot številna planinska društva v Sloveniji imamo tudi v na-
šem društvu težave z iskanjem oskrbnikov obeh naših planin-
skih koč. V lanskem letu sta nam oskrbnika Koče na Kriški gori in 
Zavetišča v Gozdu odpovedala sodelovanje. Vmesni čas do novih 
oskrbnikov smo premostili z dežuranjem članov društva. Čeprav 
je delo oskrbnika planinske koče atraktivno in dokaj solidno pla-
čano, žal ni velikega zanimanja za tovrstno delo. 

Kljub dokaj turbulentnemu letu smo zadovoljni z doseženim. 
Potrudili se bomo, da bomo tudi sprejeti program za letošnje leto 
v čim večjem obsegu uresničili.

»Večkrat izrečena laž postane resnica«
STANISLAV FICKO, PREDSEDNIK PD KRIŽE

V občinskem glasilu Tržičan, številka 5/2021 (1. 6. 2021), je bil 
objavljen članek avtorjev Ane Gradišar in Boštjana P. Strnada, v 
glasilu številka 2/2022 (1. 3. 2022) pa članek avtorjev Ane Gra-
dišar, Boštjana P. Strnada, Francija Hrovata, Mine Kralj, Antona 
Lavtarja, Anžeta Rozmana in Ludvika Vebra. Oba članka se nana-
šata na očitke o nepravilnostih in nezakonitem delu v društvu, 
predvsem na občnem zboru 12. 6. 2021. 

Navedbe podpisnikov v obeh člankih so žaljive, neresnične, ne-
točne in zavajajoče in jih ostro zavračamo. Občni zbor 12. 6. 2021 
je potekal v skladu z veljavnim Zakonom o društvih in v skladu s 
pravili društva. Del članov vodniškega odseka (podpisniki član-
kov) je na vsak način želel, da je načelnik vodniškega odseka L. V., 
čeprav sploh ni podal svoje kandidature. Prav tako sta glasovanje 
o kandidacijski listi in kasneje volitve potekala skladno s pravili. 

Vsi očitki in podtikanja o nezakonitem delu so neresnični. Izjave 
in ravnanja podpisnikov so zelo škodovala in še škodujejo društ-
vu ter posameznikom. Z namenom, da ohranimo čast in dobro 
ime posameznikov, predvsem pa društva, smo sprožili ustrezne 
pravne postopke, ker verjamemo v zakonitost in pravilnost naše-
ga dela in v pravni red. 

Prepričani smo, da delamo dobro in v dobro članov in članic 
društva ter vseh pohodnikov, kar dokazujejo naši vsakoletni re-

zultati dela. Vsa finančna sredstva namenimo delovanju društva, 
vključno z investicijskimi vlaganji v društvo, predvsem v obe pla-
ninski koči. To pa seveda posameznikom ni bilo všeč.

OPRAVIČILO 
A. GRADIŠAR, F. HROVAT, M. KRALJ, A. LAVTAR, A. ROZMAN,  
B. P. STRNAD IN L. VEBER

»Na podlagi poziva (ki se nam je bolj zdel kot grožnja), ki smo 
ga prejeli od odvetniške pisarne, se PD Križe in njegovemu 
predsedniku Stanislavu Ficku opravičujemo za očitke glede 
poslovanja društva in jih preklicujemo.

Ker menimo, da so cilji društva povezovanje, prijateljevanje 
in širjenje dobre volje tako v planinah kot v dolini, društvu 
in predsedniku v prihodnje želimo uspešno delo. Sami smo iz 
društva že izstopili ter prostovoljno delo v dobrobit planincev 
in lokalnih skupnosti sedaj opravljamo v okviru PD Tržič.«
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 »TRŽIČANI PO SVETU«

Danaja Dolenc: »Pogrešam sončne dni, ker jih tukaj ni kaj veliko.«
MAJA TEKAVEC, FOTO: OSEBNI ARHIV DANAJE DOLENC

Kako vas je pot popeljala v Rotterdam?
V Rotterdam sem se preselila povsem na-
ključno, ker je moj partner tu dobil zapos-
litev v pristanišču.

Bi lahko rekli, da je to mesto, kjer se 
hitro udomačiš?
Ja, od samega začetka se tu počutim do-
mače, verjetno zato, ker je ogromno pri-
seljencev, nekje okrog 50 %. Na splošno so 
vsi Nizozemci izjemo potrpežljivi in uvi-
devni drug do drugega.

Kako pa je z zaposlitvijo mladih in kje 
ste vi našli delovno mesto?
Zaposlitve ni težko najti, tako za mlade 
kot tudi starejše. Osebno sem se takoj ob 
prihodu začela učiti nizozemščine, ampak 
sem kasneje ugotovila, da tudi to ni ved-
no pogoj, je pa zagotovo prednost. Prav 
tako je tudi z izobrazbo, izkušnje in zna-
nje so velikokrat dovolj. Jaz sem trenutno 
zapos lena kot operator pakirnih strojev v 
podjet ju, ki pakira sadje in zelenjavo.

Gre za mednarodno mesto, saj je polo
vica prebivalcev tujcev. Kakšne pred
nosti to prinaša za tamkajšnje bivanje?
Prednosti življenja v multikulturnem 
mestu s 180 nacionalnostmi sta po mojem 
mnenju dostopnost in možnost spozna-

S Tržičanko Danajo Dolenc smo se pogovarjali o življenju v drugem največjem mestu na Nizozemskem, ki slovi 
po največjem pristanišču v Evropi, množici študentov in odprtosti, Rotterdamu. V tamkajšnjem mestu beležijo 
okoli 650.000 prebivalcev, skupaj s širšim urbanim območjem in mestom Haag pa kar 2,7 milijona. 

vanja le-teh. Različne kulture so pustile 
pečat na mestu. Poleg nizozemskih su-
permarketov imamo še kitajske, turške, 
afriš ke, pakistanske, poljske trgovine in 
celo dve balkanski trgovini. Tu lahko naj-
dem svoje najljubše slovenske izdelke. 
Obilo različnih restavracij (npr. tajskih, 
indonezijskih, japonskih, marokanskih, 
italijanskih …) ponuja izjemno kulinarično 
pestrost.

Z arhitekturnega vidika je mesto 
Rotterdam zelo moderno, saj so ga, 
potem ko je bilo v drugi svetovni voj
ni zbombardirano in zrušeno, mora
li graditi na novo. Katero znameni
tost ste si ob vašem prihodu ogledali 
najprej?
Ob prihodu sem si najprej ogledala De ku-
bus (stanovanjska zgradba iz kock, obr-
njenih na špico), Erasmus brug (most v 
obliki laboda) in rotterdamsko pristanišče. 
Sicer pa z arhitekturo in umetnostjo pre-
senečajo na vsakem koraku.

Za Nizozemce pravijo, da precej gleda
jo na denar, so varčni, ko so v družbi, 
uporabljajo aplikacije, ki avtomatično 
izračunajo, koliko je kdo komu dolžan. 
Je temu res tako?
Ja, je res, da se uporablja aplikacija za de-

ljenje stroškov. Predvsem Nizozemci so 
znani po izredno natančnem beleženju iz-
datkov.

Lansko leto ste gostili festival za pe
sem Evrovizije 2021. Kako je mesto di
halo s to prireditvijo? 
Evrovizija 2021 je bila za Rotterdam ve-
lik dogodek, pri katerem je sodelovalo 
ogromno število organizacij.  Zgradbe v 
mestu so osvetlili, prav tako tudi Eras-
mus brug. Lansirana je bila spletna kam-
panja Swingalong, ki je dosegla 13 milijo-
nov ogledov. Udeleženci festivala so bili 
povab ljeni na ogled mesta in pristanišča. 
Ter še veliko več, tako da se je Rotterdam 
ob gostovanju Evrovizije predstavil v naj-
boljši možni luči.

Zasledila sem trditev, da mora tisti, 
ki se želi na Nizozemskem zabavati, v 
Amsterdam ali Rotterdam. Kaj je glav
ni čar mesta, kakšen je utrip?
Najbolj noro je za Queen's day (kraljičin 
dan, op. lekt.), takrat celo mesto postane 
ena velika zabava. Vsako leto so tudi kar-
neval ter glasbeni dogodki, npr. North sea 
jazz in Reggae Rotterdam. Poleg tega so 
tudi številni obiski svetovno znanih glas-
benikov, stand-up komikov, duhovnih 
učiteljev, skratka za vsak okus se najde kaj 
zanimivega. Nočno življenje je prav tako 
raznoliko, klubi z različnimi zvrstmi glas-
be – od elektronske pa do latinskih ritmov 
salse, merenga in bachate. Na Nizozem-
skem se ogromno dela, se pa tudi dobro 
zabava ali kot bi temu sami dejali: »Work 
hard, play hard.«

Pa se vrniva nazaj v Tržič. Kako ohra
njate stik z domačimi?
Z domačimi smo v stiku po telefonu in vi-
deo klicih, seveda pa pridemo v Slovenijo 
na dopust vsaj enkrat letno, poleti. Ali pa 
nas domači in prijatelji obiščejo v Rotter-
damu.

Kaj »tržiškega« pogrešate?
Pogrešam sončne dni, ker jih tukaj ni kaj 
veliko. Tudi neokrnjeno naravo in plani-
narjenje. Domačo hrano in tržiško knjiž-
nico. Najbolj pa druženje z družino in pri-
jatelji.

Hvala za pogovor.
Hvala za priložnost za intervju v Tržičanu, 
mi je v čast. Lep pozdrav iz Rotterdama.
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Podljubeljski gasilci
ROMANA TURK, FOTO: URH DRAGIČEVIČ

Prostovoljno gasilsko društvo Podljubelj je 
bilo ustanovljeno daljnega leta 1928. Čla-
ni društva so že takrat skrbeli za požarno 
varnost in pomagali krajanom. Vojno ob-
dobje je zaznamovalo celotno življenje v 
vasi. Po vojni so Podljubeljčani s prosto-
voljnim delom začeli graditi gasilni dom v 
sklopu doma krajanov. Vanj so vložili og-
romno prostovoljnih delovnih ur. V zad-
njem obdobju so gasilci dokazali, kako po-
membni so za varovanje zdravja in življenj 
ljudi ter njihovega premoženja. V naravnih 
ujmah, ki so prizadele našo vas, so bili prvi 
in tudi zadnji na mestih nesreč in nepriča-
kovanih dogodkov. Ljudem nesebično po-
magajo tudi pri oskrbi s hrano, pitno vodo, 

kurjavo, črpanju vode iz stanovanjskih 
prostorov, odstranjevanju snega, preskrbi 
z električno energijo.

Zato so leta 2014 z občinsko pomoč-
jo znova obogatili vozni park z gasilnim 
avtom, za katerega so povečali garažo. 
Danes imajo v lasti tudi kombi za prevoz 
oseb. Obnovili so celotno stavbo gasilnega 
doma. Gasilsko društvo se povezuje z de-
lom in življenjem našega kraja. Dejavno je 
tudi v okviru občinske gasilske zveze. Ga-
silci pri svoji dejavnosti pogosto tvegajo in 
opravljajo zelo nevarne  naloge. V tem letu 
so gasili požar na Rebru in v Preddvoru.

Veliko let v PGD Podljubelj zelo aktivno 

dela družina Dragičević: mama Darja, oče 
Goran, sinova Matic ter Tadej, pred leti 
tudi hči Petra, očetov brat Mičo in njegov 
sin Urh. Vsi so gasilci »z dušo in telesom«. 
Goran je poveljnik podljubeljskih gasil-
cev. Pameten, razumen, pripravljen delati. 
Vedno je pripravljen poprijeti za delo: po-
maga pri gradnji garaže, peče čevapčiče 
na gasilski veselici, pospravlja dvorano in 
gasilsko garažo, aktivno sodeluje na ses-
tankih in kar je najpomembnejše: skoraj 
vedno je med prvimi na mestu interven-
cije. Goran svoje prostovoljno delo uskla-
juje s službenimi obveznostmi. Vedno pa k 
delu pritegne tudi svojo družino. Pogosto 
krajani še počivamo, Dragičevičevi pa že 
delajo  v domu gasilcev ali domu krajanov. 
Poleg naštetega je Goran skromen, vedno 
sodelovalen in priljubljen pri krajanih.

V Podljubelju je kar nekaj družin , ki so 
»dušo zapisale gasilstvu«, zato gre ob tej 
priložnosti zahvala tudi njim. Zaradi takih 
prostovoljcev smo krajani varnejši in bolj 
povezani.

Zahvala
VLADIMIR IN VERA OVSENEK

V požaru v najini stanovanjski hiši 
23. 3. 2022 so gasilci PGD Križe in 
drugih društev uspešno preprečili 
hujšo tragedijo. Za njihovo pomoč 
se jim iskreno zahvaljujeva. Zah-
valjujeva se tudi dežurni ekipi ZD 
Tržič, ki naju je uspešno oskrbela.
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Začetek projekta »kamiŠIBAJ V ZAVETJE GORA«
KRISTINA LINDAV, FOTO: ARHIV KUD PODLJUBELJ

V KUD Podljubelj smo si letos zadali izziv, za katerega upamo, da 
je pravzaprav šele začetek zgodbe. Gre za projekt širjenja kamiši-
baja, ki je v osnovi japonsko ulično gledališče, pri katerem pripo-
vedovalec iz samostoječega okenca, imenovanega butaj (včasih 
pritrjen na kolo), drugo za drugo vleče slike oz. risbe, ki dopol-
njujejo pripoved. Le-ta pa je lahko zgodba, pesem, dokumentarec 
ali celo šala, tu ni meja kot pri filmu. In ravno v tem je njegov čar, 
saj je okno v zgodbe in okno v ljudi, začara s preprostostjo in in-
timnostjo, doživetje pa je lahko zelo globoko. Projekt smo začeli z 
delavnicama, prvo za otroke in drugo za odrasle. Povabili smo iz-
vajalki Barbaro Ahačič Osterman in Katarino Peterc, izkušeni ka-
mišibajkarici in organizatorki izobraževanj v Knjižnici Domžale. 
Potekala je tudi 3-urna otroška delavnica s produkcijo za starše. 
In to kakšno produkcijo! Pika je predstavila Dva morska psa, Neja 
drobno zgodbico Mehurčka, Eva pesmico Jaz, Brina Inja uganko 
o morski živalci, Krištof zgodbo Gospod in jabolko, Ana prigodo 
Kuža Piki noče k veterinarju, Gašper in Mark sta skupaj predsta-
vila Tri ježke na potovanju, Ela zgodbo Vetrovi se prepirajo in 
Zoja pripovedko Marec. Vse razen zadnjih dveh so otroci napisali 
kar sami. Prav vsi pa so se odrezali odlično in starši smo ostali 
brez besed. Skoraj dokončani sta bili še uganka, ki si jo je izmis-
lila Jerca, in zgodba Kako je tepček rešil luno, ki jo je v kamišibaj 

spremenil Jernej. Ti dve si bomo z veseljem ogledali ob naslednji 
priložnosti. Najverjetneje bo to na festivalu kamišibaja v Podlju-
belju 7. maja, ko bodo lahko na ogled postavili svoje kamišibaje še 
udeleženci delavnice za odrasle. Vabljeni v našo družbo!

Skrita pričevanja o potresu leta 1348 v slovenskih deželah
NEJC PERKO, KNJIŽNICA DR. TONETA PRETNARJA

V marcu smo v knjižnici gostili dr. Marijo Klobčar, avtorico nas-
lovnega članka, ki je bil objavljen v reviji Studia mythologica Sla-
vica. V njem se primarno ukvarja z obstojem jezera v Kamniku, 
ki se je razlilo ob naravni katastrofi, po ljudskem izročilu je to 
povzročil v njem živeči zmaj. Podobna izročila so se med drugim 
ohranila tudi v Logarski dolini, na Jezerskem, kot vemo pa tudi v 
Tržiču. Našo legendo o petelinu in jajcu smo povezali z ostalimi 
izročili in strnili, da gre za spomin ali ljudsko razlago za potres, 
najverjetneje v letu 1348. Ta dogodek je v našem zgodovinopisju 
malo poznan. Avtorica to utemeljuje  s tem, da je neposrednih 
poročil zelo malo, poleg ljudskega izročila so zapise ohranjali 
predvsem menihi, cerkveni dostojanstveniki in trgovci. Enako 
pomemben dejavnik je bila tudi velika rušilna moč potresa, ki je 

zelo razredčila populacijo določenih območij. Dotaknili smo se 
tudi same legende. V našem lokalnem prostoru se je ohranilo pre-
cej obravnavanega izročila, ki ni nujno vezano samo na posutje 
Košute. Iz njega se nam kažejo obrisi starega verovanja v mitični 
lik zmaja, ki živi v podzemnem svetu in gospodari nad pretokom 
vode in rodovitnostjo nasploh. S tem, ko prodre v zunanji svet, 
povzroči neravnovesje v naravi. Le-ta zato sproži kamenje, ki ga 
pokoplje pod sabo in s tem zaustavi širjenje nereda. Razdejanje je 
torej posledica neravnovesij v naravi. 

Posnetek pogovora z dr. Marijo Klobčar si lahko ogledate na 
knjiž ničnem spletnem kanalu Youtube.

Razstava učencev OŠ Križe – »Avtoportret je lahko moj alter ego«
EVA SERPAN SITAR, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

Učenci OŠ Križe so se v Galeriji Atrij tokrat predstavili z avtopor-
treti. Nekateri od njih so spominjali na fantazijski odsev samega 
sebe. Na razstavi so sodelovali učenci od 1. do 9. razreda. Mlajši 
učenci so se pri izdelovanju avtoportretov zgledovali po vrhun-
skih tujih in slovenskih umetnikih: Giuseppeju Arcimboldu, Pi-
cassu, Sicoeju, Skočirju, Calderju ... 

Učenci zadnjega triletja pa so pri izražanju samega sebe ekspre-
sivno uporabljali druge likovne prvine in elemente, najpogosteje 
črto in točko. Avtoportreti so zaradi izbire tehnik izredno dina-
mični, aktivni, postavljeni v razgibano in zelo koloristično ozadje.  

Likovna dela so bila predstavljena v različnih tehnikah: od kola-
ža, oljnega pastela, kolorističnih flomastrov do oglja. Učenci so s 
pomočjo likovnega izrazila črte svoje obraze prikazali na druga-
čen način kot običajno.

Vsekakor pa raznolikost likovnih del jasno kaže, da je otrokovo 
zanimanje za umetniško raziskovanje potrebno še naprej pod-

pirati, razvijati in mu omogočiti eksperimentiranje z različnimi 
mediji in tehnikami. Otroška domišljija namreč ne pozna meja.
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Andersenov dan v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
VALERIJA RANT TIŠLER, VESNA ROGL, KNJIŽNICA DR. TONETA PRETNARJA

2. aprila, na rojstni dan danskega pravljičarja Hansa Christia-
na Andersena, praznujemo mednarodni dan knjig za otroke. V 
Knjiž nici dr. Toneta Pretnarja smo ga obeležili 1. aprila in praz-
novali kar od jutra do večera. Dopoldne smo ta praznik obeležili 
z obiskom mladinske pisateljice Alje Furlan in ilustratorke Po-
lonce Leban Grmek. Na predstavitev zgodbe Od spodaj navzgor 
smo povabili drugošolce OŠ Tržič in OŠ Bistrica ter POŠ Kovor. 
Gostji sta druženje obogatili s KO KO kvizom, učenka Klara Perne 
pa nam je zaigrala na flavto. V popoldansko-večernih urah smo 
za otroke od 9. do 12. leta pripravili prvi detektivski večer. Nav-
dušene bralce detektivskih zgodb smo povabili, da nam pomagajo 
razvozlati nenavadne pojave v knjižnici. Ob 18. uri, ko so se zaprla 
vrata knjižnice, smo se znašli sami v prazni in temni knjižnici … S 
pomočjo baterijskih svetilk smo odkrivali namige, ki so nas pos-
topoma vodili do rešitve skrivnosti, za predah pa smo si privoš-
čili tudi kakšno Andersenovo pravljico. Zanimanje za dogodek je 
bilo izjemno veliko, zato ga bomo v petek, 6. maja 2022, ponovili. 
Potrebne so predhodne prijave, ki jih sprejemamo do zapolnitve 
mest. Praznični dan smo preživeli skupaj. Obdani z zgodbami in 
ilustracijami. Mehko zazibani v svet besed, ki so nas ponesle v 
spletene pravljične svetove.

Obrazi slovenskih pokrajin: Romana in Lojze Krajnčan
TANJA AHAČIČ, FOTO: ALEŠ AHČIN, KNJIŽNICA DR. TONETA PRETNARJA

In smo ju dočakali. Končno Romana in Lojze Krajnčan med nami. 
Dvojina na odru in doma. Se dopolnjujeta, se izpopolnjujeta.

Obrazi slovenskih pokrajin je spletni biografski leksikon zna-
nih osebnosti slovenskih pokrajin in Slovencev po svetu, ki ga 
upravlja Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi 
knjiž nicami. Knjižnica dr. Toneta Pretnarja je za ta projekt gosti-
la glasbenika Romano in Lojzeta Krajnčana, ki sta si dom zgradila 
v Seničnem. Pogovor je vodila novinarka na Valu 202 Maja Ste-
pančič.

Romana in Lojze Krajnčan sta vsak na drugem koncu Slovenije 
odraščala v glasbenih družinah, kot radi rečemo – z glasbo v zi-
belki. Oba sta dokončala študij, povezan z glasbo, Lojze Krajnčan 
celo Berklee College of Music v Bostonu (ZDA).

Romana Krajnčan je že zelo mlada pela v različnih ansamblih:  
12. nadstropje, Sibila, Dixland Band in Rž. Prejela je več nagrad, in 
sicer 5 zlatih petelinov, srebrno in zlato ploščo in druge.

Lojze Krajnčan pa je kot diplomirani pozavnist, komponist in 
aranžer l. 1993 po upokojitvi legendarnega dirigenta in sklada-
telja Jožeta Privška postal dirigent in umetniški vodja Big Banda 
RTV Slovenija. Sodeluje s številnimi domačimi in tujimi orkestri: 
Orkester Slovenske filharmonije, Simfonični orkester RTV Slo-
venija, Revijski orkester RTV Slovenija, Big Band HRT, Orkester 
slovenske policije, Slovenski kvintet trobil, Trobilni ansambel 
Slovenske filharmonije. Spoznala sta se marca 1985 in decembra, 
prav na božični dan, poročila v Tržiču. Jože Privšek je za to pri-
ložnost priredil Poročno koračnico in popevko Žena naj bo doma. 

Ko se je rodil Kristijan in nato še Žigan, mlada mamica ni žele-
la več toliko nastopati, želela je biti doma z otrokoma. Prepeva-
la jima je pesmice. Rodile so se avtorske pesmi za otroke. Lojze 
Krajnčan je napisal glasbo, za besedila pa sta nagovorila znane 
pesnike. Otroci imajo radi živahno glasbo, dobro interpretacijo 
in besedilo. Mladi poslušalci takoj ločijo zrno od plevela. Nju-
ne pes mi so optimistične, včasih hudomušne in vzgojne. Nepo-
zabne. Mnogi otroci jih prepevajo še danes. Romana Krajnčan je 

prepričana, da imajo otroci radi živo glasbo, dobro interpretacijo, 
z besedilom pa jih lahko navdušiš za umivanje zob, naučiš imena 
prstkov, kako se pečejo palačinke. Skupaj sta ustvarila 200 pes-
mi (15 kaset in zgoščenk za otroke), 6 muzikalov, več glasbeno-
-plesnih prireditev ter knjig z notnimi zapisi. Lojze Krajnčan je 
tudi avtor glasbe za filma Petelinji zajtrk in Šanghaj.

Ljubezen do glasbe in talent sta podedovala njuna sinova. In sedaj 
skupaj ustvarjajo. Kristijan  glasbo, Žigan pripravi koreografijo 
in pleše. Video Čarobni taxi je družinsko delo, ki so ga posneli 
v Tržiču. Romana in Lojze Krajnčan se raznežita, ko ju obišče-
ta mali vnukinji in v hiši spet odmevajo otroške pesmi. Sta tudi 
pohodnika in sta že prehodila 300 km Camina, po vrnitvi domov 
kar nekaj časa nista uporabljala avtomobila. Lojze Krajnčan ob-
čuduje klasično glasbo: »Kakovostna glasba te prevzame, ponese 
v duhovne, čustvene sfere, je iskrena. Danes je pa bolj biznis.« 
Romana Krajnčan že osem let organizira glasbene večere v Tržiš-
kem muzeju. V Pollakovem salonu gostujejo priznani slovenski 
glasbeniki. Poslastica za glasbene sladokusce.

Romana prepeva: »Punca, zbudi se, rada se imej!« Prisluhnimo ji!
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Kultura v vsak tržiški dom
DAVID AHAČIČ, PREDSEDNIK ZKO TRŽIČ, FOTO: ARHIV ZKO TRŽIČ

Kulturno življenje v občini Tržič pomembno sooblikujejo ljubi-
teljski ustvarjalci v kulturnih društvih. Večina teh društev je del 
Zveze kulturnih organizacij Tržič, ki letos praznuje 60-letnico 
delovanja. Takratni Svet Svobod in prosvetnih društev občine Tr-
žič je bil ustanovljen 28. septembra 1962. Takrat je v Tržiču delo-
valo pet kulturnih društev: Delavsko prosvetno društvo Svoboda 
Tržič, KUD Leše, KUD Kovor, KUD Dolina in KUD Lom. Dve leti 
kasneje, leta 1964, se je Svet Svobod in prosvetnih društev ob-
čine Tržič preimenoval v Zvezo kulturno-prosvetnih organizacij 
Slovenije – Občinski svet Tržič in konec sedemdesetih v današnjo 
Zvezo kulturnih organizacij Tržič.

V Zvezo kulturnih organizacij Tržič je trenutno vključenih  
19 društev s skoraj 50 sekcijami. Ukvarjajo se z različnimi ljubi-
teljskimi dejavnostmi in skrbijo za kulturno (po)ustvarjalnost. 
V društva se vključujejo Tržičani različnih starosti, zanimanj in 
poklicev. Skupine se predstavljajo na lokalni, regijski in držav-
ni ravni – mnoge od njih dosegajo vidne uspehe na slovenskih 
tleh in v tujini. Hvala vsem ljubiteljskim ustvarjalcem, ki s svojim 
trudom in talenti razveseljujete domače občinstvo in nosite do-
ber glas o Tržiču po domovini in v svet. Zahvalo pa si zasluži tudi 
naše zvesto in naklonjeno občinstvo.

Ob vseslovenskem tednu ljubiteljske kulture, ki poteka konec 
maja, boste občani prejeli predstavitveni katalog društev, čla-
nov Zveze kulturnih organizacij Tržič. To naj bo tudi vabilo, da se 
boste radi odzvali vabilu na številne zanimive dogodke in se jim 
morda celo pridružili. Saj praznujemo z geslom »Kultura v vsak 
tržiški dom!«.

Tihotapljenje čez Karavanke
IRENA DESTOVNIK, FOTO: ARHIV TRŽIŠKEGA MUZEJA

V Galeriji Atrij 5. maja odpiramo dvojezično razstavo Tihotaplje-
nje čez Karavanke avtorice Irene Destovnik. Meje na Karavankah 
so se v preteklosti nenehno spreminjale, s tem pa tudi zakoni 
in predpisi o čezmejnem prenašanju blaga. Kljub vsem omejit-
vam in kontrolam so si predvsem obmejni prebivalci vedno zna-
li pri skrbeti vse, kar so potrebovali za svoje vsakdanje življenje. 
Čeprav po zakonu med tihotapljenje spada vsako nedovoljeno 
čezmejno prenašanje blaga, pa so ljudje vedno zelo dobro ločevali 
med tihotapljenjem za lastne potrebe in tihotapljenjem z name-
nom zaslužka.

Ljudje so blago z avstrijske strani prenašali na dva načina: čez 
uradne mejne prehode in čez t. i. »zeleno mejo«. Na uradnih 
mejnih prehodih so ga pred cariniki skrivali pod obleko ali v naj-
različnejših delih avtomobila ali avtobusa, veliko bolj zanimivo 
pa je bilo tihotapljenje po skrivnih poteh čez t. i. »zeleno mejo«. 
Solčavani so se npr. čez Holmec odpeljali v Avstrijo, tam kupili 
stvari in jih do skrivnega mesta na avstrijski strani meje pripe-
ljali sami ali pa jih pustili pri znancih ali sorodnikih. Domov so se 
vrnili po uradni poti, skrito blago pa po gozdnih poteh peš prišli 
iskat naslednji dan in ga v nahrbtnikih ali koših odnesli v dolino. 
Kadar so ga pustili pri ljudeh na drugi strani meje, so se z njimi 
dogovorili za mesto, kamor so jim ga pripeljali. Solčavani so se 
največkrat srečali na Pastirkovem vrhu; mesto srečanja so, ker so 
tam kaj spili, poimenovali Pri šanku. Za srečanje so se dogovar-
jali s pismi; zaradi varnosti so datumu in uri dodali dogovorjeno 
število dni in ur.

Dvojezična razstava TIHOTAPLJENJE ČEZ KARAVANKE je v sklo-
pu projekta CarinthiJA 2020 nastala s sodelovanjem naslednjih 

Še posebej prijazno vas vabimo na kulturni sprehod po mestnem 
jedru, na katerem se bodo predstavila društva s svojimi dejav-
nostmi. Dogodek se bo v soboto, 21. maja, ob 17. uri začel predvi-
doma v novem prireditvenem prostoru v sklopu BPT. Zaključili ga 
bomo z odprtjem razstave v Paviljonu NOB in se nato odpravili še 
na tradicionalni spomladanski koncert pihalnega orkestra v Dvo-
rano tržiških olimpijcev.

projektnih partnerjev: Slovenskega prosvetnega društva »Zarja« 
iz Železne Kaple, Centra Rinka – zavoda za turizem in trajnostni 
razvoj Solčavskega, Kulturnega in umetniškega društva Jezersko 
in Tržiškega muzeja. Razstavo si lahko ogledate do 27. maja 2022. 
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Naših sto naključij – vabilo k sodelovanju
IRENA TRŠINAR

Naključja doživljamo vsi. Bolj ko dogodke opazujemo, več na-
ključij odkrijemo in spoznamo, da se nam res kar naprej dogajajo. 
Manj je tistih neverjetnih, ko nečesa skoraj ne moremo verjeti, 
veliko pa je nepričakovanih, presenetljivih ali nenavadnih zgodb. 

Zbiram resnične zgodbe o naključjih in vas vabim k sodelova-
nju. Zbirka več kot 100 zgodb 40 avtorjev je izšla v knjigi Naših 
sto naključij (Didakta, 2020). Nekatere so kratke kot anekdote, 
druge daljše s širšim opisom, tudi iz življenja v prejšnjih časih. 
Ohranjamo jih za naslednje generacije, zato jih zbiram še  naprej. 
Zgodbe v tej knjigi vas bodo pritegnile kot prijetno branje in tudi 
kot navdih za obujanje spominov. Kajti že kratek razmislek o 
nekem slučajnem dogodku lahko postane zgodba o naključju. V 
knjigi Naših sto naključij sta uvoda fizika in biologa, sledijo po-
glavja Zgodovina, Mi med seboj, Svet je majhen ter Predmeti in 
pojmi.

Če se tudi vi spomnite kakšnega naključja iz svojega življenja, 
pomislite, ali bi ga morda radi zapisali. Kot avtor ste lahko pisec 
ali pripovedovalec. Če vam ni do pisanja, bova to naredila skupaj. 
Zgodbe je lepo deliti z drugimi, zapisane bodo obvarovane pred 
pozabo. Svojo zgodbo mi pošljite po e-pošti, lahko pa o dogodku 
napišete ali poveste na kratko, nato se bova dogovorila za naprej. 

Zbiranje mi ne prinaša nobenih finančnih koristi. Če bomo sku-
paj zbrali dobre zgodbe za še eno knjigo, bo vsak avtor lah-
ko prejel izvod brezplačno. Kontakt: tel. 040 255 292, e-pošta  
itrsinar@gmail.com. Želim vam prijetno branje, hvala  
in vabljeni! 

Misel meseca »maj«
VESNA TIŠLER SUŠNIK, FOTO: PETER BALANTIČ

V mesecu maju

goduje, varuje naš vsakdan

zavetnik gasilcev,

mučenik – Sveti Florijan.

Obvaruj nas požarov in strele!

Neustrašen, pogumen svetnik,

bodi naš priprošnjik!

Iz pesniške zbirke: »V iskanju ljubezni«
NATAŠA MISTRY

TUJINA 
 

Na videz mikavna gospa,

ki z bogastvom se rada baha.

V resnici pa grenke so tvoje pogače,

ni slajše od potice domače!

Nesrečnica, ki življenje me v neznane je 
kraje poneslo, 

z obljubo ljubezni me v tuj svet je zaneslo!

Srce joče in duša hrepeni,

ognjišča domačega si najbolj želi,

tja, kjer je mati, tam sreča živi. 

PODVASCA
 

Preljuba vas domača,

kjer mamina se peče pogača,

med gore in gozdove si vpeta,

ljubezen moja neizpeta.

Spomini iz otroških dni,

joj, kako hitro čas beži!

V tujem domu sem zdaj ujeta,

hrepenenje v meni se prepleta.

Da bi kmalu se spet vrnila,

se v mamin objem zavila,

v postelji domači se spočila

ter srce nemirno umirila!

Pesniško zbirke si lahko izposodite  
v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja.

Naslovnica zbirke. FOTO: Irena Tršinar

FOTO: Peter Balantič
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95 let Pihalnega orkestra Tržič
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV PO TRŽIČ

Vstopili ste v drugi mandat predse
dovanja Pihalnemu orkestru Tržič. O 
podpori in dobremu delu torej ni dvo
ma, kako pa se je začela vaša pot v or
kestru? 
K Pihalnemu orkestru Tržič sem pristo-
pila leta 2005. Kot mladi, še povsem »ze-
leni« punci se je mi takrat odprl povsem 
nov svet – svet glasbe in ustvarjanja, ki s 
smehom in dobro voljo povezuje staro in 
mlado. Nikoli prej nisem tako zelo uživala 
v igranju, saj je tisti občutek, ko orkester 
zazveni v vsej svoji veličini res nekaj po-
sebnega. Zato sem z veseljem vadila in v 
teh letih pridobila ogromno izkušenj. Or-
kestru doda svoj čar seveda tudi odlična 
družba, s katero smo ustvarili nešteto le-
pih spominov. 

Letos obeležujete 95. obletnico. V tem 
času se je zamenjalo kar nekaj pred
sednikov, članov, tudi dirigentov. Bi 
lahko rekli, da je danes težje obdržati 
članstvo kot nekoč? 
Danes orkester šteje 43 aktivnih članov. 
Pred približno desetimi leti se je začela 

Godbe imajo osrednjo vlogo v glasbenem življenju številnih krajev, saj sodelujejo skoraj pri vseh pomembnej-
ših prireditvah posameznega kraja. Tržič ima bogato glasbeno tradicijo, zato ne preseneča, da koncerte pihal-
nega orkestra obišče tudi več kot tisoč ljudi. Ob jubileju smo se pogovarjali s predsednico Pihalnega orkestra 
Tržič Marušo Eler.

manjša »kriza«, ko smo imeli težavo pri 
vključevanju novih članov, stari pa so za-
radi različnih razlogov odhajali. S tem pro-
blemom so se seveda srečevali tudi drugi 
orkestri in mislim, da smo mi na splošno 
to krizo kar dobro prebrodili. V zadnjem 
času se stvari torej obračajo na bolje. Za 
to je v veliki meri zaslužna Glasbena šola 
Tržič, ki pridno skrbi za naš podmladek, 
pohvalim pa lahko tudi naše dolgoletne 
člane, ki svoj občutek pripadnosti orkestru 
pridno prenašajo na našo mladino.

Petindevetdeset let je časovni lok, v 
katerem se pokažejo določene značil
nosti in večje spremembe tudi v kako
vosti muziciranja. Kaj opažate v tem 
razvoju? 
Vsekakor se ves čas trudimo biti čim boljši 
in nadgrajevati svoje znanje. Naš dirigent 
pridno skrbi, da ostanemo v formi, saj s 
pikolovsko natančnostjo izbira skladbe, ob 
katerih se učimo in rastemo kot orkester. 
Tako lahko na vsakem našem koncertu 
slišite nekaj novega, vsakič pa pripravimo 
tudi eno težavnejšo koncertno skladbo, s 
katero ohranjamo visok nivo muzikalnosti. 

Redno se udeležujemo tudi tekmovanj, na 
katerih ponosno zastopamo tržiške bar-
ve in nizamo lepe uspehe. Še posebej bi  
poudarila, da je večina naših članov do-
končala osnovno glasbeno šolo, le redki 
so se pridno šolali naprej. Zato verjamem, 
da k našim uspehom poleg pridnega dela 
veliko pripomorejo tudi odlično vzdušje in 
prijateljski odnosi, zaradi česar zvenimo 
še bolj ubrano.

Pihalne godbe so del slovenske kul
turne tradicije in sooblikovalke nacio
nalnega kulturnega prostora. Vendar 
nič ne nastane samo od sebe, ampak 
je potrebna dobra organiziranost, pri 
kateri tudi vi skupaj s člani igrate po
membno vlogo. Nam zaupate recept? 
Recimo, da gre nekako takole: v godbe-
ni dvorani zmešamo 43 ponosnih članov, 
enega super dirigenta, 3 lončke trdega 
dela, 5 žlic ubranosti, 2 merici iskrenega 
smeha ter ščep ljubezni do glasbe in do-
bimo Pihalni orkester Tržič. Šalo na stran 
– za organizacijo skrbimo skupaj z diri-
gentom in člani izvršnega odbora, ki so 
mi v neizmerno pomoč. Da pa vse skupaj 
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gladko teče, pripomorejo naši vestni člani, 
ki pridno vadijo ter redno hodijo na vaje in 
nastope. Brez njihovega interesa in pod-
pore prav z nobeno še tako dobro organi-
zacijo ne bi uspeli izpeljati toliko odličnih 
projektov.

Kljub ljubiteljstvu igranje in vodenje 
orkestra zahteva dobro organizacijo in 
ima visoke stroške. Kako pomembno 
vlogo in pomoč odigrajo vaši podporni 
člani oz. prijatelji Pihalnega orkestra 
Tržič? 
Res je, notni material, inštrumenti, noše, 
uniforme, organizacija koncertov … vse 
to je finančno precej velik zalogaj in zato 
smo veseli prav vsakega podpornega čla-
na in prijatelja. Ti nam ne pomagajo zgolj 
z denarnimi sredstvi, ampak nam s svojo 
podporo dajejo tudi nov zagon in veselje 
za ustvarjanje. Njihova vloga je praktično 
nenadomestljiva, saj nas, iskreno poveda-
no, brez njih ne bi bilo. Na tem mestu bi 
rada omenila še našega največjega in naj-
zvestejšega sponzorja – Občino Tržič in se 
zahvalila prav vsem, ki nas redno sprem-
ljajo in na kakršen koli način spodbujajo 
naše delovanje.

Znani ste po številnih nagradah, veliko 
potujete tako po Sloveniji kot tudi po 
tujini. Katera gostovanja so vam ostala 
najbolj v spominu? 
Čisto vsako gostovanje, najsi je bilo v Slo-
veniji ali tujini, je bilo nekaj posebnega in 
nanje hranim dragocene spomine. »God-
beniško skupnost«, če se lahko tako iz-
razim, sestavljajo veseli, dobri in odprti 
ljudje, ki jih povezuje ljubezen do glasbe. 
Vedno radi poprimejo za svoje inštrumen-
te in tako ustvarijo odlično vzdušje prav v 
vsakem trenutku. Na gostovanjih smo bili 
tako vsakič izredno gostoljubno sprejeti in 

nam prav nikoli ni bilo dolgčas. Različnih 
prigod in zabavnih zgodb bi se zagotovo 
lahko nabralo za celo knjigo.

Priložnost za ogled in poslušanje te 
prave tržiške kulturne posebnosti bo 
21. maja. Nam lahko zaupate delček re
pertoarja? 
Ob obletnici pripravljamo koncert z naslo-
vom Zgodba 95 let, ki se bo odvil v soboto, 
21. 5., ob 19.30 v Dvorani tržiških olimpij-
cev. Tako kot vedno bo tudi ta koncert te-
matsko obarvan, in sicer bomo poslušal-
cem predstavili pisan spekter skladb, ki jih 
zasedba pihalnega orkestra lahko izvaja. 
Slišali boste lahko vse od koračnic, kon-
certnih skladb do zabavnih del in najbrž 
bo raznolikost programa presenetila mar-
sikaterega poslušalca. Ker pa je obletnica 
praznovanje dolgoletne tradicije, se nam 
bo na odru pridružil gost Rudi Bučar, ki s 

svojo etno glasbo širi le-to. Zato vas lepo 
vabim, da postanete del naše zgodbe.

Katere so vaše želje za prihodnost Pi
halnega orkestra Tržič in kaj lahko kot 
izkušena članica kolektiva svetujete 
mlajšim kolegicam in kolegom? 
Želim si, da bi čim dlje delovali kot orkes-
ter, se še naprej trudili na kvaliteti, mu-
zikalnosti in da bi negovali tisto, kar nas 
dela posebne – pristne prijateljske odno-
se v orkestru in odlično vzdušje na vajah. 
Meni je članstvo v Pihalnem orkestru Tržič 
dragocena izkušnja v življenju, zato mlaj-
šim kolegom sporočam: igrajte s srcem, 
ostanite prijatelji in dovolite, da vas glas-
ba poveže za vse življenje. 

Iskrene čestitke ob jubileju in se vidi
mo 21. maja v Dvorani tržiških olim
pijcev.
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VPIS V SREDNJE ŠOLE 2022
Zbrale: Manca Kokalj Vernig, Lea Torkar in Tanja Vuković
Šola Program OŠ BISTRICA OŠ KRIŽE OŠ TRŽIČ v %
BIC Ljubljana veterinarski tehnik

naravovarstveni tehnik 1 2
tehniška gimnazija 2
kmetijsko-podjetniški tehnik 1 1
slaščičar 3
pomočnik v biotehniki in oskrbi 2
gospodar na podeželju 1
mehanik kmetijskih strojev 1 1
živilsko-prehranski tehnik
kozmetični tehnik 1
gastronomija in turizem 2 1
gastronom hotelir 1
ekonomski tehnik
medijski tehnik 8 1 2
ekonomska gimnazija 2 2 3
gimnazija 6 2 3
gimnazija (š) 1

Gimnazija Kranj gimnazija 2 10 3 11,5
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana tehnik farmacije 1 1

zobotehnik 1
kozmetični tehnik 1
gimnazija 1
klasična gimnazija

Srednja frizerska šola Ljubljana frizer
predšolska vzgoja 1 1
zdravstvena nega 1 5

Srednja šola za gospodarstvo in poslovanje St. Jakob, Avstrija
oblikovalec uporabnih predmetov 1 1
umetniška gimnazija – likovna smer

umetniška gimnazija 1
gimnazija 1 1
predšolska vzgoja
tehnik zdravstvene nege 1 1

ekonomski tehnik 1 3
frizer 2 1
gradbeni tehnik
elektrikar 2 1
tehniška gimnazija 1
mehatronik operater 2
elektrotehnik 2
računalnikar 3 1 2
tehnik računalništva 3 1
tehnik mehatronike 2 1 1

Gimnazija Šiška gimnazija (š)
oblikovalec kovin – orodjar
strojni tehnik
mizar 1
avtoserviser 2 1 1
lesarski tehnik 2
pomočnik v teh. procesih 1
avtokaroserist

HAK TAK Celovec informacijska in komunikacijska tehnologija
Konservatorij za glasbo in balet ples-inštrument 1 0,8
Škofijska gimnazija Ljubljana klasična gimnazija 1 0,8
Waldorfska gimnazija Ljubljana gimnazija 1 0,8
Gimnazija Poljane gimnazija 1 0,8
Srednja ekonomska šola Ljubljana ekonomski tehnik
Srednja strojna in kemijska šola Ljubljana tehnik varovanja

strojni tehnik 1 0,8
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad avtoserviser 1 0,8
ŠC Rogaška Slatina tehnik optik 1 0,8
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana medijski tehnik 1 0,8

SKUPAJ UČENCEV 52 34 44

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

22,3

6,1

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

ŠC Kranj

Šolski center Škofja Loka

1,5

2,3

1,5

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

6,1

11,5

3,8

14,6

0,8

3,1

8,5

Biotehniški center Naklo

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

Gimnazija Franceta Prešerna

Gimnazija Škofja Loka

Srednja šola Jesenice

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

VPIS V SREDNJE ŠOLE 2022
ZBRALE: MANCA KOKALJ VERNIG, LEA TORKAR IN TANJA VUKOVIĆ

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
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Vpis bodočih prvošolcev za šolsko leto 2022/2023
ZBRALE: KLARA SENICA, LEA TORKAR IN TANJA VUKOVIĆ

 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 35 8 32 13 6 33

Število deklic 19 4 12 3 5 19

Število dečkov 16 4 20 9 1 14

V času od 15. 2. do 24. 2. 2022 je na osnovnih šolah občine Tržič potekal vpis bodočih prvošolcev. Iz zgornje preglednice je razvidno 
število vpisanih učencev na posameznih šolah in podružnicah. V septembru bo torej prestopilo prag osnovne šole 126 prvošolcev. To 
število se lahko spremeni zaradi prepisov otrok na druge šole ali zaradi odložitve šolanja.

Tržiška osnovna šola vzgaja in povezuje mlade ljubitelje gora
ASJA ŠTUCIN

OŠ Tržič že 14 let sodeluje na tekmovanju 
Mladina in gore. Učencem to dejavnost 
ponudimo v obliki interesne dejavnosti. 
Sodelujoči učenci z veseljem obiskujejo 
priprave, ki jih izvajamo v šoli in na te-
renu. Pri tem nam pomagata Mladinski 
odsek Planinskega društva Tržič pod vod-
stvom načelnika Stanka Koblarja in Nataša 
Kavar iz Zdravstvenega doma Tržič. Veči-
noma se dobivamo ob sobotah, ko gremo 
na pohode do tržiških planinskih koč, kjer 
se urimo v znanju veščin. Učencem sta zelo 
všeč timsko delo in ekipno tekmovanje. 
Pravijo, da je to priložnost za druženje in 
spoznavanje »sorodnih« ljudi, vprašanj, 
odgovorov in idej. Priprave na tekmovanje 
vedno potekajo v sproščenem in veselem 
delovnem vzdušju.

Drugo aprilsko soboto je v Litiji na OŠ 
Gradec potekalo 32. državno tekmova-
nje Mladina in gore za osnovne in srednje 
šole. Tam smo se srečali ljudje s podobni-
mi interesi, navadami in cilji. Ponudile so 
se nam priložnosti za pogovor, izmenjavo 
mnenj, izkušenj in načrtovanje novih ci-
ljev.

Na tekmovanju so sodelovale 4 osnovno-
šolske ekipe s po štirimi člani in ena sre-
dnješolska z dvema članicama. Mlajši so 
dosegli zadovoljiv rezultat, a niso poseg-
li po samem vrhu. Tja pa sta se povzpeli 
gim nazijki Tinkara Košir in Neža Koče-
var, ki sta se na stopničke uvrščali že kot 
osnovnošolki, letos pa drugič tekmovali 
med srednješolci. Pod mentorstvom Go-
razda Černilca sta dosegli prvo mesto in 
postali državni srednješolski prvakinji. 
Obe radi obiskujeta gore, planinsko znanje 
pa sta pridobivali že v tržiški osnovni šoli. 
Dekleti pravita, da se praktično in teore-
tično znanje močno prepletata, zato je vse 
lažje in bolj logično, če hodiš v hribe. So-
delovanje na tekmovanju Mladina in gore 

tudi po koncu osnovne šole nam pomaga 
ohraniti stik z dijaki ter jih motivirati za 

nadaljnje delo v Mladinskem odseku Pla-
ninskega društva Tržič.

Na fotografiji z leve: Neža Kočevar, Gorazd Černilec in Tinkara Košir. FOTO: Asja Štucin
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Ponovno Einsteinov dan na OŠ Tržič
ZBRALA ROMANA TURK, FOTO: MAJA UREKAR

Po dveh letih epidemije smo na tržiški 
osnovni šoli ponovno izvedli dan razisko-
vanja, poskusov, radovednosti, ki ga tra-
dicionalno imenujemo EINSTEINOV DAN. 
Vse povedo vtisi učencev in učenk 8. a, ki 
so bili del raziskovanj:

»Všeč mi je bil planetarij.«

»Ta dan mi je bil všeč, ker že dolgo nismo 
imeli takega dne. Zares smo se nekaj naučili, 
kot na primer nekaj o nosilnosti (kako nas-
tane večja nosilnost) in nekaj več o vesolju.«

V koraku s časom: OŠ Bistrica, digitalna šola
TOMAŽ ZUPANČIČ, FOTO: ARHIV OŠ BISTRICA

OŠ Bistrica je ena od maloštevilnih šol v 
Sloveniji, ki si je pridobila mednarodni 
naziv »priznanja digitalna šola«. S tem 
priznanjem smo se pridružili skupnos
ti evropskih osnovnih in srednjih šol, ki 
dosegajo odličnost na področju digital
nega izobraževanja.

Družba se vse bolj digitalizira, kar je pos-
ledica razvoja tehnologije in zmogljivosti 
internetnih omrežij. Temu mora slediti 
tudi šolska sfera. S tem po eni strani izko-
rišča nove možnosti, po drugi strani pa se 
mora tudi prilagajati svojemu spreminja-
jočemu se učencu in učenki, na katerega 
vsakodnevna uporaba tehnologije močno 
vpliva. V šolskem okolju tehnologija omo-
goča drugačne, sveže vsebine, animirane 
prikaze, video razlage, prilagajanje uč-
nih pripomočkov individualnemu učencu 
in to, da učitelj lahko spremlja napredek 
vsakega posebej. Vzporedno s tem mora 
potekati tudi izobraževanje učenca za rabo 

digitalnih orodij, saj celo za mlade ni sa-
moumevno, da jih znajo uporabljati. Poleg 
tega je digitalizacija korak v tako imeno-
vano »brezpapirno« poslovanje, pri kate-
rem želimo zmanjšati količino porablje-
nega papirja in vse dokumente, za katere 
ni nujno, da so v “trdni” obliki, ohraniti v 
digitalni. V šoli to pomeni predvsem vaje, 
utrjevanje, kvize … Ker je klasična šola tudi 
velika porabnica papirja, predstavlja digi-
talni prehod zato tudi sorazmerno velik 
prispevek našemu okolju.

Pred enim letom se je zagnana ekipa os-
mih digitalno usmerjenih učiteljev poda-
la v pilotni projekt pridobitve »prizna-
nja digitalna šola« (ang. Digital Schools 
Awards) za spodbujanje in prepoznavanje 
inovacij, sodelovanja in razvoja spretnosti 
v digitalni tehnologiji v osnovnih in sred-
njih šolah. Projekt sofinancira EU v okvi-
ru Erasmus+, vključeni so Ministrstvo za 
izo braževanje, znanost in šport ter vo-

Na podelitvi od leve: dr. Igor Pesek (vodja Službe 
za digitalizacijo izobraževanja), Dina Pintarič 
(ravnateljica), Tanja Kralj (koordinator projekta), 
Sašo Stanojev (naš kritični prijatelj v projektu)

Obisk Instituta Jožefa Stefana v Ljubljani in Reaktorskega centra 
Podgorica
ZOJA ROŽIČ, 8. B, FOTO: ARHIV OŠ BISTRICA

V četrtek, 7. aprila 2022, smo se nekate-
ri učenci OŠ Bistrica konec tretje ure z 
avtobusom odpeljali v Ljubljano na In-
stitut Jožefa Stefana ter jedrski reaktor. 
Naši skupini so na kratko predstavili mi-
kroskopijo in nam pokazali 2 tako velika 
mikroskopa, da sta zavzemala celo sobo. 
Ampak verjet no je bilo vsem najbolj všeč, 
ko smo naredili nekaj poskusov z dušikom 
in ognjem. Ugotovili smo, da nas dušik ne 
bo poškodoval, če ga zlijemo po naši koži. 
Naredili smo tudi barvni ogenj. Na zadnji 
delavnici na institutu so nam razložili o 
delu, ki ga opravljajo z računalniki. Bilo je 

»Moj najljubši del je bil planetarij, ker sem 
se naučila veliko o vesolju.«

»Včeraj sem se imela zelo dobro, saj sem iz-
vedela veliko novih stvari, ki so bile hkrati 
poučne in tudi zabavne. Najbolj mi je bila 
všeč delavnica o nosilnosti, uživala pa sem 
tudi v pogledu na vesolje. Planetarij mi je bil 
všeč. Upam, da bo še večkrat. Veliko novega 
sem se naučil in zabaval sem se.«

»Včerajšnji dan je bil zelo dober, ustvarjalen, 
zanimiv, najbolj sta mi bila všeč ustvarjanje 
mostu in planetarij. Zelo sem se imel super.«

dilna tehnološka podjetja, kot so Hewlett 
Packard, AMD ter slovenski Microsoft. Na 
šoli je bila s statističnim orodjem A-SEL-

precej zapleteno, ampak kljub temu zani-
mivo. Po tem smo se odpeljali do jedrskega  
reaktorja v Podgorico, kjer so nam pove-
dali, čemu je namenjen, kako deluje in kaj 
sploh to je. Izvedeli smo, da ima Slovenija 
dva jedrska reaktorja, kar je veliko glede 
na število prebivalcev, čeprav je ta v Lju-
bljani namenjen le eksperimentom. Kas-
neje so nam razložili o radioaktivnem se-
vanju, ki je povsod okoli nas, še več pa ga 
je ob reaktorju, medtem ko le-ta deluje. Na 
izletu smo se naučili veliko novih stvari in 
svoj prosti čas zagotovo dobro izkoristili.
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Dan brez zavržene hrane na OŠ Križe
KATJA ELER IN MAJA BITEŽNIK, FOTO: KATJA ELER IN MIHAEL FURJAN

Na OŠ Križe smo se priključili akciji slo-
venskega dneva brez zavržene hrane, ki ga 
obeležujemo 24. aprila. Da bi ozaveščali o 
problematiki zavržene hrane, s katero se 
srečujemo tako v domači kot šolski kuhinji, 
smo pripravili različne aktivnosti. V okvi-
ru kuharskega krožka in pri pouku gospo-
dinjstva smo pripravili jedi brez ostankov 
hrane in spoznavali koncept recikliranega 
kuhanja. Spoznavali smo ustrezne načine 
kompostiranja ostankov hrane in ravnanja 
z njimi. Učenci in učenke četrtih razredov 
so beležili, koliko hrane jim ostane pri ko-
silu, pri razrednih urah pa smo se pogo-
varjali o odgovornem in varčnem ravnanju 
s hrano.

K zmanjševanju ostankov hrane stremi-
mo tudi v naši šolski kuhinji, kjer že nekaj 
časa opažamo povečane količine le-teh. V 

Dve zlati priznanji za turistični krožek OŠ Križe
ČLANICE TURISTIČNEGA KROŽKA OŠ KRIŽE, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

»Juhu, to smo me, neverjeten rezultat!« 
sem slišala od učenk turističnega krožka 
OŠ Križe. 

V četrtek, 7. aprila 2022, smo se učen-
ke turističnega krožka OŠ Križe z nalogo 
»FRIDINE VODADIVŠČINE« predstavile 
na državnem festivalu Turizmu pomaga 
lastna glava v Velenju in osvojile dve zlati 
priznanji.  

V naši nalogi smo razmišljale o vodi, ki je 
bila tema letošnjega razpisa. Takoj nas je 
pripeljala do Tosovega bazena, ki je nekdaj 
predstavljal steber turistične ponudbe v 
Križah. Ker pa voda, ki je napajala ta ba-
zen, priteka izpod Kriške gore in svojo pot 
nadaljuje do mokrišča Blata, smo v našo 
nalogo vključile vse tri kraje. Povezuje jih 
ovca Frida. 

Največ poudarka smo namenile ureditvi 
prostora nekdanjega Tosovega bazena. 
Pripravile smo predlog, kako bi lahko to 
območje ponovno uporabili v turistič-
ne namene. Ker nas je zanimalo mnenje 

širšega lokalnega okolja, smo oblikovale 
spletno anketo. Lokalno okolje se je stri-
njalo, da se območje nekdanjega Tosovega 
bazena uredi. 

Komisija je našo nalogo ocenila kot naj-
boljšo nalogo in ji podelila zlato priznanje. 

FIE izvedena podrobna anketa o delu uči-
teljev, čemur smo dodali še primere lastne 
digitalne pedagoške prakse. Na podlagi 
tega pregleda se je jasno pokazalo, da ve-
čina učiteljev sledi trendom in preusmerja 
svoj pouk v digitalno okolje. V projektu je 
sodelovalo 18 šol, ki bodo v nadaljevanju 
postale zgled dobre prakse in mentorske 
šole. 

V ponedeljek, 28. 3. 2022, je Služba za digi-
talizacijo izobraževanja Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport organizirala 
zaključno srečanje ter svečano podelitev priz-
nanj pilotnim šolam. Priznanje odličnosti smo 
prejeli na področjih: vodenje, poučevanje in 
učenje, nadaljnje izobraževanje strokovnih 
delavcev, vrednotenje, sodelovanje in mreže-
nje, infrastruktura in oprema, digitalne kom-
petence učencev, A-SELFIE poročilo.

S tem priznanjem na naši šoli vseeno ne 
orjemo digitalne ledine, če se tako iz-
razimo. V preteklosti smo bili vključeni v 
projekta E-šolstvo in Inovativna pedago-
gika 1:1, zato to priznanje ni presenečenje. 
S pomočjo izsledkov raziskave in na že 
doseženih mejnikih zdaj lahko načrtuje-
mo korake do digitalizirane, moderne in 
učencu prilagojene šole prihodnosti. 

duhu te akcije smo izpostavili glavni raz-
log za ostanke hrane v šolski kuhinji. Zato 
smo starše in učence prosili za dosledno 
odjav ljanje od obrokov. Le tako bomo s 
skupnimi močmi bližje zastavljenemu ci-
lju. Z navedenimi aktivnostmi so vsi so-
delujoči ozavestili to problematiko in se 
opolnomočili z znanjem in veščinami, 
kako zmanjšati ali preprečiti količino od-
padne hrane doma in v šoli. Prispevali so k 
izboljšanju odnosa do hrane in zavedanju 
o odgovornem ravnanju z njo.

Misli učencev o akciji: 

»Mi skoraj nič ne vržemo stran, ker vse poje-
mo. Ta teden se mi zdi zelo dober, ker je na-
rava že preveč onesnažena.« (Jakob) 

»Nisem vedel, da se da iz ostankov hrane 
pripraviti toliko različnih jedi.« (Taj)

Zlato priznanje pa smo si prislužile tudi za 
celoten projekt in sodelovanje na tržnici.

Za celodnevno podporo na tekmovanju se 
zahvaljujemo mentoricama in ravnateljici 
Erni Meglič.
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Obeležitev dneva Zemlje med najmlajšimi
ELMA BEGANOVIĆ, JELENA DOLENC, TINA BERGANT, MAJA KNAFELJ, VZGOJITELJICE, FOTO: ARHIV VRTCA

V enoti Palček smo v oddelku Zvezdica 
Zaspanka in Povodni mož obravnavali te-
matiko vode. Dejavnosti so bile zasnova-
ne tako, da sta oddelka ves čas sodelovala 
in iskala informacije o tej vsebini. Osre-
dinili smo se na onesnaženost voda in se 
odločili za izvedbo raznolikih dejavnosti, 
ki so naravnane k skrbi za okolje. Dnevu 
Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, smo 
namenili veliko pozornosti in v ta namen 
izvedli čistilno akcijo v gozdu v Preski, 
očistili smo nabrežje ob potoku Blajšnica 
v Ročevnici in si ogledali Centralno čis-
tilno napravo Tržič. Ob obisku komunale 
so nam tamkajšnji zaposleni predstavili, 
kako delujeta čistilna naprava in tovor-
njak za čiščenje kanalizacije in praznjenje 

greznic. Za otroke je bila najbolj zanimiva 
oblika ozaveščanja, ki so jo izvedli komu-
nalni delavci. Otrokom so pokazali, kako 
deluje tovornjak za čiščenje greznic, saj so 
jih pritegnile dolge cevi, ki brizgajo vodo. 
V skladu z obravnavano temo so otroci 
izdelali čistilno napravo tudi v vrtcu in jo 
postavili na razstavo, da bi s tem ozaveš-
čali ostale uporabnike vrtca. S pomočjo 
razstavljenega ekokotička, namenjenega 
ozaveščanju okolja in skupinskemu delu, 
smo pedagoški delavci pritegnili otroke k 
poglobljenemu razmišljanju o problema-
tiki onesnaženosti okolja. Da smo si na 
čistem, preživeli smo čudovit in poučen 
dan skupaj z zaposlenimi Komunale Tržič. 

Izlet v vesolje
KSENJA JERAM, FOTO: ARHIV VRTCA TRŽIČ

Medtem ko so se milni mehurčki, ki smo 
jih z otroki pihali v zrak, dvigovali pro-
ti nebu, je eden od otrok rekel: »Mene pa 
zanima, kako so nastale zvezde. A so tle 
nardil' zvezde, pol so jih pa vrgli gor v ve-
solje?« Da bi ugotovili, kako je s tem, smo 
si ogledali posnetek na Youtubu, kjer smo 
lahko videli, kako se rodi zvezda. Ker so 
nas zvezde tako zanimale, smo naredili 
zvezdni kotiček, kjer smo s svojimi ročni-
mi svetilkami ustvarjali zvezde. Rojstvo in 
smrt zvezde smo uprizarjali tudi tako, da 
smo milne mehurčke pihali v temno pod-
lago. Ob pregledovanju in branju knjig o 
vesolju smo ugotovili, da je v vesolju več 
sončnih sistemov in da so v našem, ki se 

imenuje Rimska/
Mlečna cesta, toč-
no določeni planeti. 
Najbolj nas je nav-
dušil Saturn, ki je 
tako gromozanski, 
da bi vanj lahko za-
prli vse ostale pla-
nete iz našega osončja, v njegovo rdečo 
pego, v kateri že tristo let divjajo viharji, 
pa bi lahko zaprli dve Zemlji. Kaširali smo 
balone in tako naredili naše osončje ter 
ga pritrdili na strop v igralnici, da smo ga 
lahko ves čas opazovali in se o njem pogo-
varjali. Tudi sami smo postali planeti in se 
vrteli okrog svoje osi in okrog Sonca. Tako 

se nam je vrtelo, da nas je ves čas metalo 
ven iz orbite! Da bi videli, kako se Zem-
lja vidi iz zraka, smo se povezali s pravo 
vesoljsko postajo. Pravi izziv je v vesolju 
iti na stranišče, lasje astronavtov ves čas 
štrlijo v zrak, astronavti pa kot Supermani 
plavajo po zraku in skačejo v globine. Kdo 
ve, ali je astronavtom v vesolju kaj dolgčas 
po Zemlji?

Čustva imajo dom
ANITA ALBREHT, FOTO: ARHIV VRTCA TRŽIČ

Vprašanje »Kako se počutim?« ima ko-
renine v projektu Kje v mojem telesu so 
doma čustva?. Mi pa smo šestletniki iz 
skupine Mišmaš, dislocirani oddelek eno-
te Palček Vrtca Tržič. Veliko dražljajev iz 
okolja se nas dotakne, zato nam pomaga, 
če o njih govorimo. Raziskovali smo, kje v 
naših telesih so doma strah, žalost, jeza. 
Tudi ljubezen. Pri naštevanju vseh znan-
cev, sorodnikov in domačih živali, ki jih 
imamo radi, smo našli pomenljivo mi-
sel: »Fino je, da imamo radi sebe.«  Risali 
smo obraze, nato pa ustvarjali sestavljan-
ke tako, da smo združili npr. vesele oči in 
žalostne ustnice. Vodene barve in čopiči 
so nam pomagali na papirju izraziti tis-
to, kar smo doživljali ob poslušanju glas-
be. Posebno so nas zabavali naši jutranji 

pozdravi. Petka, ples, kepica, objem. Iz-
mislili smo si besedo za pozdrav z bokom 

– »bočkanje«. Pozdravi so nam pomagali, 
da smo imeli prijazen stik prav z vsakim. 
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VPIS  
v gLASBENO  
ŠOLO TRŽIČ
za šolsko leto 2022/23

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 ali preko QR kode: od ponedeljka, 9. maja 2022,  
do petka, 13. maja 2022, do 12.00.

V pisarni glasbene šole prijave sprejemamo v:
sredo, 11. maja 2022, od 9.00 do 18.00
četrtek, 12. maja 2022, od 9.00 do 15.00 in
petek, 13. maja 2022, od 9.00 do 12.00.

PREIZKUS bodo kandidati opravljali v:
četrtek, 19. maja 2022, od 17.00 dalje in petek, 20. maja 2022, od 16.00 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 2017 (starost 5 let) in v glasbeno pri-
pravnico, rojene leta 2016 (starost 6 let) brez preizkusa glasbenih sposobnosti preko spletne strani  
www.glasbena-sola-trzic.si, na Facebook strani šole ali preko QR kode oz. v pisarni šole vsak dan 
v času uradnih ur, do zapolnitve mest v oddelkih.

Vljudno vas vabimo na 

Vljudno  
vas vabimo na  

Dan odprtih vrat 
Glasbene šole Tržič  

v sredo,  
11. maja 2022,  

ob 17.00.

Možna  
je tudi prijava  

preko QR kode: 
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Uspehi mladih glasbenikov Glasbene šole Tržič
FRANCI PODLIPNIK, RAVNATELJ GLASBENE ŠOLE TRŽIČ,  FOTO: ARHIV GŠ TRŽIČ

Po dolgih dveh letih poučevanja v neobi-
čajnih razmerah in na način, ki je bil nov 
tako za učitelje kot za učence, je letošnje 
šolsko leto zopet potekalo v živo v pros-
torih glasbene šole. To velja tako za in-
dividualni pouk kot tudi za pouk komor-
ne igre, vaj orkestrov in skupinski pouk  
nauka o glasbi. Čeprav z omejenim števi-
lom obiskovalcev, so se v koncertno dvo-
rano vrnili nastopi in koncerti, ki so jih 
naši učenci zelo pogrešali.

Učenci, ki so bili poleg nadarjenosti pri-
pravljeni vložiti še več truda in vaj za nad-
grajevanje svojega znanja na inštrumentu, 
so se udeležili raznih tekmovanj mladih 
glasbenikov na državnem in mednarod-
nem nivoju.

Tako so se z državnega tekmovanja mla-
dih glasbenikov Republike Slovenije štirje 
naši učenci vrnili z  naslednjimi odličnimi 
rezultati. V disciplini klavir, kategoriji 1.b 
je učenec Oskar Šavs prejel zlato plaketo, 
Nejc Strnad Podlesnik pa v kategoriji 1.c 
bronasto plaketo. Njuna učiteljica je Tanja 
Ahačič. V disciplini saksofon sta tekmo-
vali učenki Zala Uranič, ki je v kategoriji 

1.b prejela zlato plaketo in 3. nagrado, ter 
Iza Klemenc, ki je v kategoriji 1.c zmaga-
la in prejela zlato plaketo in 1. nagrado 
ter posebno priznanje strokovne žirije za 
najboljšo izvedbo obvezne skladbe. Njun 
učitelj je Franci Podlipnik, korepetitorka 
Tanja Ahačič.

Na mednarodnem tekmovanju World open 
Online Music Competition – Beograd 2022 
so naše učenke dosegle naslednje odlič-
ne rezultate: Sophie Kemperle, klavir, V. 
kategorija, 1. nagrada; Veronika Bohinjc, 
klavir, VII. kategorija, 2. nagrada; prav 
tako 2. nagrado je prejela tudi pianistka 
Julija Ahačič, ki je tekmovala v IX. kate-
goriji. Njihova učiteljica je Tsarina Marin-
kova Krajnčan. Učenke godalnega oddelka 
pa so dosegle naslednje rezultate: Neža 
Fajdiga, violina, VI. kategorija, 2. nagrada, 
njena učiteljica je Eva Dukarič; Teja Rob-
lek, violončelo, VII. kategorija, 1. nagrada 
in Ajda Roblek, violončelo, V. kategorija, 
2. nagrada, njuna učiteljica je Nika Selak. 
Korepetitorka vseh godalk je bila Tsarina 
Marinkova Krajnčan. Na vse naše tekmo-
valke in tekmovalce smo izredno ponosni 

Državno prvenstvo v skokih
PRIMOŽ MEGLIČ, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

V mesecu marcu so se učenci OŠ Križe 
udeležili državnega prvenstva v smučar-
skih skokih z alpskimi smučmi. Tekmova-
nje je potekalo v s soncem obsijani Plani-
ci. Na prvenstvo se je uvrstilo 9 učencev. 

ter jim za dosežene uspehe iskreno česti-
tamo.

Poslanstvo in želja naših učiteljev je pre-
dajanje glasbenega znanja čim večjemu 
številu otrok v naši občini. Zato ob tej 
priliki vabim k vpisu v Glasbeno šolo Tr-
žič otroke, ki imajo radi glasbo in željo po 
igranju inštrumenta ali petju. Vabim vas k 
ogledu spletne strani in Facebook strani 
glasbene šole, kjer si boste lahko ogledali 
nekaj utrinkov o njenem delovanju in do-
bili informacije o vpisu.

Julija Škrjanec je osvojila odlično 3. mesto, 
Rok Klemenčič in Janez Škrjanec 5. mesto, 
Nuša Berlot pa je osvojila 6. mesto. Iskrene 
čestitke vsem.

V torek, 17. maja 2022, ob 19. uri vas vabimo v Kulturni center Tržič
na prireditev – podelitev priznanj najbolj obetavnim in najboljšim športnikom Tržiča za
leto 2021.

Nastopili bosta Glasbena šola Tržič in plesno  akrobatska skupina Flip z obale.
Prireditev bo vodil stand-up komik Rok Bohinc.

Silvo Japelj, predsednik ŠZ TržičPokrovitelj prireditve je Občina Tržič.

Vstop je prost.

ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ

najboljši in 
najbolj obetavni športniki Tržiča 
za leto 2021

vabilo_naj_22_Layout 1  25.4.2022  20:48  Page 1
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Novo izjemno leto za NSK Tržič FMG
URBAN SUŠNIK

S tekmo svetovnega pokala v Planici se je zaključila skakalna se-
zona 2021/22. Tudi to leto je bilo izjemno uspešno za naš tržiški 
klub, saj so se številni člani NSK Tržič FMG izkazali na domači in 
mednarodni ravni.

na prvakinja v kategoriji do 16 let, v kategorijah do 18 in 20 let pa 
je bila podprvakinja. Prvič v karieri je nastopala na tekmah celin-
skega pokala in je že na svoji drugi tekmi na tej ravni stopila na 
oder za zmagovalce, ko je bila tretja. Na oder za zmagovalke se ji 
je uspelo uvrstiti tudi na tekmah FIS in alpskega pokala, bila pa 
je tudi zmagovalka skupnega seštevka pokala Argeta v kategoriji 
do 16 let. 

Nejka Repinc Zupančič je znova le za malenkost zgrešila svo-
je prve točke svetovnega pokala na tekmi na Ljubnem. Še vedno 
mladinka je v Zakopanah zasedla 5. mesto posamično, skupaj s 
Tajo Bodlaj pa je okoli svojega vratu nadela zlato na ekipni tekmi. 
Na domačih tleh je bila tretja na državnem prvenstvu do 20 let, 
tretja pa je bila tudi v skupnem seštevku pokala Argeta v tej kate-
goriji. Lahko se pohvali tudi z zmago in drugim mestom na tek-
mah celinskega pokala, najbolj pa je blestela na tekmah alpskega 
pokala. Po dvakrat je stopila na vsako stopničko zmagovalnega 
odra in tudi slavila v skupnem seštevku alpskega pokala.

V alpskem pokalu so nastopali tudi Ožbe Zupan, Matic Hladnik 
in Martin Jekovec, ki so zbrali nekaj lepih uvrstitev. Hladnik pa 
je tudi postal državni prvak v nordijski kombinaciji do 20 let, na 
članskem prvenstvu pa je bil tretji. Enaka mesta je zasedel tudi v 
skupnem seštevku pokala Argeta. Ožbe Zupan je bil na državnem 
prvenstvu do 20 let šesti, v skupnem seštevku pokala pa je zase-
del celo 3. mesto. Tretji v pokalu Argeta je bil tudi Jekovec, ki je 
tekmoval v kategoriji mladinci do 18 let. 

Na domačih tekmovanjih so se odlično odrezali tudi naši naj-
mlajši člani kluba. Aleksei Urevc je postal državni prvak do 14 let, 
kjer je bil najboljši tudi v skupnem seštevku celotne sezone. Za 
srebrni kolajni pa sta poskrbela Ajda Košnjek (kadetinje do 15 let) 
in Maks Grašič (dečki do 11 let).

V skakalnem klubu NSK Tržič FMG smo izjemno ponosni na od-
lično opravljeno delo in izjemne rezultate svojih tekmovalcev na 
domači in mednarodni sceni. Poleg tekmovalk in tekmovalcev je 
potrebno pohvaliti tudi njihove trenerje, ki vsakodnevno nudijo 
kvalitetno strokovno podporo in skrbijo, da se imajo mladi lepo, 
predvsem pa da se ob ukvarjanju s tem prelepim zimskim špor-
tom tudi zabavajo. Še bolj pa se veselimo in si predvsem želimo, 
da bi bilo tako tudi v prihodnje.

Zato vse vljudno vabimo, da se nam pridružite v brezplačni 
skakalni šoli v nordijskem centru Sebenje (www.nsk-trzic.si). 
V klubu skrbimo za odlično vzdušje, za vaše otroke pa skrbijo 
izkušeni in zelo dobri trenerji, ki imajo na voljo odlične po-
goje za delo z najmlajšimi. 

Poseben trenutek za tržiški klub se je zgodil prav ob zaključku slo-
venskega športnega praznika v Planici. Najboljši skakalec tržiš-
kega kluba zadnjih let Anže Semenič je skokom pomahal v slovo. 
Edini Tržičan s posamično zmago v svetovnem pokalu je to storil 
na način, kot to sam najbolj zna. Tudi v zadnjem svojem poletu na 
letalnici bratov Gorišek je preletel prek 230 metrov in sebi v čast 
je slišal legendarno skladbo ansambla Avsenik. V svojem zadnjem 
tekmovalnem dnevu v poskusni seriji pa je poskrbel tudi za novo 
najboljšo znamko. Poletel je do neverjetnih 249,5 metra, kar je 
druga najdaljša daljava med vsemi Slovenci nasploh. Semenič je 
bil v svoji karieri znan kot izjemen letalec, skupno je zbral več kot 
90 poletov prek 200 metrov, prav na svoji zadnji tekmi karier pa je 
prišel tudi do najboljšega rezultata v tej sezoni svetovnega pokala. 
Poslovil se je s 16. mestom, že pred tem pa je točke prejel tudi za 
29. mesto v Lahtiju. V tej sezoni je sicer več nastopal v celinskem 
pokalu, kjer je dvakrat stopil na najvišjo stopničko in še petkrat 
zasedel mesta znotraj najboljše deseterice. Izkazal se je tudi na 
domačem državnem prvenstvu, kjer je zasedel 5. mesto. 

V svoji celotni karieri je Semenič sicer nastopil na 88 tekmah sve-
tovnega pokala, bil pa je tudi del slovenske ekipe na olimpijskih 
igrah v Pjongčangu. Posamično tekmo v Južni Koreji na veliki 
skakalnici je sklenil na 30. mestu, bil pa je tudi del ekipe, ki je bila 
peta. Poleg zmage v svetovnem pokalu, ki jo je zabeležil v Zako-
panah, je bil še sedemkrat član slovenske ekipe, ki je stopila na 
oder za zmagovalce. V času svojih uspehov je vedno znal skrbeti 
tudi za mlajše tekmovalce in tekmovalke v klubu in je pravi vzor 
vsem prihajajočim šampionom iz Tržiča. Seme, hvala za vse!

ODLIČNO LETO ZA TAJO BODLAJ IN NEJKO REPINC 
ZUPANČIČ
Semenič pa ni edini član kluba, ki si zasluži pohvale za novo od-
lično sezono. Dobro ime tržiškega kluba sta daleč v svet ponesli 
tudi trenutno najboljši ženski predstavnici kluba Nejka Repinc 
Zupančič in Taja Bodlaj. Dekleti sta skupaj poskrbeli za tri ko-
lajne na mladinskem svetovnem prvenstvu (MSP), v svoj žep sta 
pospravili štiri kolajne na državnih prvenstvih in blesteli na tek-
mah celinskega in alpskega pokala. 

Izjemno je nase opozorila predvsem Taja Bodlaj, ki je na MSP-ju 
prišla do srebrne kolajne na posamični tekmi in je bila pomembna 
članica zlate slovenske ekipe. 15-letna skakalka je postala držav-

Nejka Repinc Zupančič in Taja Bodlaj sta blesteli na mladinskem svetovnem 
prvenstvu v Zakopanah. FOTO: arhiv NSK TRŽIČ FMG

Anže Semenič se je v Planici poslovil od kariere aktivnega skakalca.  
FOTO: Aljaž Žepič
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Tekaška prireditev za vse generacije v Tržiču z odlično udeležbo 
kljub snegu in mrazu
BISERKA DRINOVEC, SEKRETARKA ŠZ TRŽIČ, FOTO: MIHA PRIJATELJ

Organizatorja 15. Teka po ulicah Tržiča, Športna zveza Tržič in 
Vrtec Tržič, sta v soboto, 2. aprila 2022, uspešno izpeljala tek, na 
katerem so bile ponovno združene vse generacije. Letošnja no-
vost teka je bila nova trasa, s katero so se tekači hitro spoprija-
teljili. Tekli so vsi, otroci iz vrtcev, njihovi starši, osnovnošolci, 
člani in veterani.

Udeležba na teku je bila odlična, kljub snegu in mrazu se je teka 
udeležilo preko 500 tekačev. To je bil prvi tek med snežinkami v 
seriji tekov Gorenjska, moj planet in v Tržiškem pokalu. 

Za osnovne šole od prvega do šestega razreda tek ni bil tekmo-
valnega značaja, učenci in učenke zadnje triade pa so se pome-
rili na 1700 m dolgi progi. Med učenkami je prvo mesto osvojila 
Hanna Kavčič (OŠ Bistrica), druga je bila Zala Ahčin, tretje mesto 
je osvojila Monika Leban (obe OŠ Križe). Med učenci je zmagal 
Enej Košir (OŠ Bistrica), drugi je bil Lenart Rener (OŠ Križe), tret-
je mesto je osvojil Jaka Dolinar (OŠ Bistrica).   

Absolutna zmagovalka v ženski kategoriji na 5 km je bila Karmen 
Klančnik Pobežin, Anine tekačice, med moškimi na 10 km pa je 
najboljši rezultat dosegel Bine Flajnik. 

Pred samo podelitvijo smo med udeležence teka izžrebali bogate 
nagrade naših sponzorjev. 

Hvala Občini Tržič in vsem ostalim sponzorjem, ki so nam po-
magali, da so vsi udeleženci teka, od najmlajših do najstarejših, 
lahko prejeli bogate darilne vrečke. 

Socialni oskrbovalec
NEŽA ZAPLOTNIK, PRIPRAVNICA SOC. DELAVKA, FOTO: ARHIV DPU

Socialna oskrba je v prvi vrsti pomoč starejšim ljudem, da lah-
ko z našo pomočjo ostanejo čim dlje v svojem domačem okolju. 
V Domu Petra Uzarja je vzpostavljena enota pomoči na domu, ki 
trenutno zaposluje devet socialnih oskrbovalk in enega socialne-
ga oskrbovalca. Ti v večini oskrbujejo starejše ljudi, ki potrebuje-
jo pomoč pri osnovnih življenjskih potrebah, med katere spadajo 
umivanje, hranjenje, preoblačenje, pomoč pri hoji. Včasih potre-
bujejo le toplo besedo in pogovor, spet drugič pa samo nekoga, ki 
bi jih poslušal in slišal.

Prav vsi naši oskrbovalci so pri svojem delu predani, opravlja-
jo ga z veliko empatije, pogosto so prav oni edina vez s svetom 
nekomu, ki nikamor več ne more. Na dan obiščejo od pet do šest 
uporabnikov, pri katerih ostanejo različno dolgo, odvisno od 
podpisanega dogovora. V veliki meri storitev izvajajo v dopol-
danskem času, saj je takrat potreba po oskrbi največja. Potreba 
po oskrbi starejših pa se povečuje tudi v popoldanskem času, zato 
je že vpeljana ena popoldanska izmena. Oskrba se izvaja tudi za 
vikende in praznike, vendar le v dopoldanskem času.

Pri socialni oskrbi sta obe strani nagrajeni. Oskrbovanci dobijo 
ustrezno oskrbo in se otresejo slabih občutkov, povezanih z ža-
lostjo in osamljenostjo, saj le-te zamenjajo občutki sreče. Oskr-
bovalci pa iz pripovedi, ki jih delijo, pridobivajo izkušnje in čutijo 
njihovo hvaležnost.

Pri naših socialnih oskrbovalcih čutim ljubezen do dela, ki ga op-
ravljajo, saj z vsakodnevnim trudom med delovnimi urami in tudi 
v svojem prostem času iščejo rešitve. Z njimi premagujejo ovire 
in se na vse načine trudijo približati potrebam ljudi, ki jih vsako-
dnevno ali tedensko oskrbujejo.

Njihova pozitivna energija in odlično opravljena oskrba uporab-
nikom vzbujata zaupanje. Veselijo se jih in težko pričakujejo vsak 
nov obisk. Socialni oskrbovalec ni samo poklic, je klic, če ga lahko 
slišiš.
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naše zdravje, iz naše preteklosti

Obvestili Zdravstvenega doma Tržič
KARMEN ČESEN

V Zdravstvenem domu Tržič je na voljo dodatna telefonska 
številka: 030 482 665. Aktivna je od ponedeljka do petka od 
7.00 do 13.00 in omogoča dodatna naročila.

Na številko pokličite, če:

 - želite naročiti ali obnoviti recepte za zdravila (prevzem čez 
2 dni v lekarni),

 - želite naročiti MTP – medicinsko tehnične pripomočke 
(igle, vložke, plenice, testne lističe ...); s KZZ nalog prevza-
mete čez 2 dni na informacijah ZD,

 - želite naročiti NAPOTNICE ZA KONTROLNE PREGLEDE 
(samo v primeru, ko je izvid v kartonu pacienta); s KZZ 
prevzamete napotnico čez 2 dni na informacijah ZD,

 - potrebujete informacije v zvezi s cepljenjem proti KME 
(klopnemu meningoencefalitisu), covidu-19, gripi (naroča-
nje potrdil, naročanje na cepljenje, informacije o terminih 
cepljenj),

 - vaš izbrani osebni zdravnik v tem terminu (pon–pet od 
7.00 do 13.00) dela popoldan.

S tem nam pomagate razbremeniti telefonske linije v ambu
lantah izbranega osebnega zdravnika. Seveda še vedno lahko 
naročate storitve tudi po epošti ambulante vašega zdravnika.

Za vse ostale storitve še vedno pokličite ali pišite v ambulanto 
vašega izbranega zdravnika v času delovanja ambulante. Ob 
nujnih stanjih kličite številko 112.

PONOVNO DELO DISPANZERJA ZA MEDICINO DELA, 
PROMETA IN ŠPORTA
Z 12. 5. 2022 ponovno prične z delom v ZD Tržič DISPANZER ZA 
MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA. 

Ordinacijski čas: četrtek 7.00–13.00 

Kontakt:

e-mail: dmdps@zd-trzic.si

tel. št.: 04 598 22 39

Za naročanje in ostale informacije po telefonu vam bomo na vo-
ljo od 12. 5. 2022 ob četrtkih med 7.00 in 7.30 ter od 11.00 do 
12.00. 

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

Mednarodni praznik dela prvega maja praznujemo v spomin 
na žrtve demonstracij v Čikagu leta 1886. Prvič so ga prazno-
vali leta 1890, leta 1929 je bilo praznovanje zaradi uvedbe  
šestojanuarske diktature prepovedano in je potekalo ilegalno. 
Politični poudarek praznovanja je sčasoma zbledel, ostali pa 
so prvomajski izleti, kurjenje kresov na predvečer prvega maja 
in postavljanje mlajev.

Spomin leta 1926 rojene Tržičanke Ivice Uršič, poročene Žitnik, 

na leta pred drugo svetovno vojno: »1. maj smo vedno prazno-
vali. Kot otrok se spomnim, da smo vedno nekam šli, pogosto k  
sv. Juriju. Sedeli smo v travi, veselo je bilo, pelo se je, otroci 
smo se igrali. Postavljeni so bili štanti, vse sorte stvari so pro-
dajali. Dobro se spomnim, da sem tam dobila prstanček. Sicer 
je bilo to tako delavsko srečanje. Nazaj grede se je včasih zavilo 
k Məršlinarju ali k Brodarju, to sta bili znani gostilni. Moj oče 
ni pil, so se pa Tržičani tam radi ustavljali.« 

Cerkev sv. Jurija nad Bistrico v sredini 20. stoletja
Praznovanje 1. maja v oddelku tkalnice Bombažne predilnice in tkalnice 
Tržič v tridesetih letih 20. stoletja
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Novi zanimivi fosili Dovžanove soteske
MATEVŽ NOVAK, FOTO: MATEVŽ NOVAK

Čeprav je bilo število fosilnih vrst, najdenih v Dovžanovi soteski, 
že prej zelo veliko, so novejše znanstvene raziskave tega najdišča 
seznamu dodale še nekaj novih. Med najbolj zanimivimi so najdbe 
v eni sami, približno en meter debeli plasti laporastega meljevca 
med temnim apnencem permske starosti. V njej so bili poleg ne-
kaj novih vrst iz že prej najdenih skupin fuzulinidnih foramini-
fer, majhnih polžev, ramenonožcev, morskih lilij, rugoznih koral 
in rastlinskih ostankov najdeni tudi primerki novih, zelo redkih 
vrst. Dovžanova soteska se zdaj lahko ponaša tudi s fosili iz sku-
pine glavonožcev, med katerimi so bili najdeni primerki amoni-
tom sorodnih rodov Agathiceras, Marathonites in Pseudorthoce-
ras. Najdeni so bili tudi primerki izumrlih tabulatnih koral rodu 
Sutherlandia in lepa bodica morskega ježka iz rodu Archaeoci-
dars. Najbolj posebni pa sta najdbi majhnega zoba morskemu psu 
sorodne ribe rodu Petalodus in dva primerka rodu Paraconularia. 
Konularije so fosili s prizmatsko oblikovanimi lupinami, katerih 
zunanjost spominja na sladoledni kornet. Pripisujejo jih ožigal-
karjem, in sicer pritrjenim polipom izumrlih, meduzam sorodnih 
organizmov. Za razliko od večine drugih fosilov, ki imajo lupine 
iz kalcijevega karbonata, je lupina konularij iz kalcijevega fos-
fata. Ta dva primerka, stara približno 293 milijonov let, sta do 
danes edini najdbi permskih konularij v Južnih Alpah.  

Predstavljanje novih dognanj o geološki zgradbi in fosilih Dovža-
nove soteske tudi v znanstvenih krogih še vedno vzbuja veliko za-
nimanje zanjo. Zadnje veliko priznanje je dobila 3. avgusta 2019, 
ko je gostila udeležence ene od ekskurzij v okviru 19. svetovnega 
kongresa o geologiji karbona in perma v nemškem Kölnu.

Ogrevanje na drva
MAJA TEKAVEC IN ANDREJ AHAČIČ, VODJA KE TRŽIČ ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE, FOTO: ARHIV ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE

Streznitev od uporabe poceni fosilnih goriv, kot sta nafta in ze-
meljski plin, je prišla hitro in nepričakovano. Mehurček okrog 
nas je počil, prišle so spremembe. Takšne spremembe so z upo-
rabo starih modrosti gonilo novih spoznanj. Vedno so zahteva-
le pravočasno iznajdljivost in odločnost pri prilagoditvi na novo  
realnost. Na tovrstnih izkušnjah temelji praktično ves razvoj člo-
veštva. Energetski strokovnjaki so si enotni, da je obdobja poceni 
energije konec za vsaj eno generacijo, torej je sedaj čas, da pre-
mislimo, kako naprej.

Kakšne rešitve glede ogrevanja gospodinjstev so možne kot 
nadomestilo fosilnim gorivom in so izvedljive v najkrajšem 
možnem času?
Ena izmed rešitev za nastale težave mnogih gospodinjstev so 
dobra stara drva, tako imenovani »energent podeželja«. Drva so 
ena od različnih možnosti uporabe lesne biomase za ogrevanje in

so od vseh najbolj preprosta za pripravo. Lesa za pripravo drv 
imamo v Sloveniji v izobilju. Zaradi nizke cene ali kot gorivo iz 
domačega gozda predvsem na podeželju pripomore k zmanjše-
vanju energetske revščine. Med ogrevalnimi viri je pri nas že sicer 
na prvem mestu, uporablja ga več kot štiri desetine gospodinj-
stev, a marsikje se ne uporablja več kot glavni vir.  

Les je v Sloveniji zelo dobra alternativa fosilnim gorivom, saj ima 
poleg tega, da je aktivno vključen v krogotok ogljika, še naslednje 
prednosti:

Z gospodom Andrejem Ahačičem, vodjo KE Tržič Zavoda za gozdove Slovenije, smo se pogovarjali o 
načinu ogrevanja, ki je v vsesplošnem družbenem udobju zadnjih desetletij marsikje opuščen.

- je domač in obnovljiv vir energije,

- je varen vir energije v smislu samooskrbe,

- je lokalno dosegljiv vir energije,

- sodobna raba lesa za ogrevanje je udobna in učinkovita,

- pridobivanje, predelava in raba lesa v energetske namene zapo-
slujejo nekajkrat več ljudi kot fosilna goriva in aktivno prispevajo 
k razvoju podeželja in bruto domačemu proizvodu.

Kakšna je definicija drv in v kakšnih merskih enotah ter  
cenah ogrevanja govorimo?
Po tehnični specifikaciji so drva les, ki je razžagan in po potre-
bi cepljen z namenom energetske izrabe v napravah, kot so peči, 
kamini ali kotli za centralno ogrevanje individualnih hiš ali sta-
novanj. Drva imajo praviloma določeno dolžino od 15 centimetrov 
do enega metra. Količina drv se meri v prostorninskih metrih – 
to je  merska enota, ki se uporablja za zložena drva. Teža enega 
pros torninskega metra suhih bukovih drv je okrog 500 kilogra-
mov. Za lažjo predstavo o količini energije, ki jo vsebuje en meter 
drv – to je toliko, kot je energije v 200 litrih kurilnega olja. In če 
to poenostavljeno pretvorimo v denar,  drva s ceno 80 evrov na 
meter stanejo več kot pol manj, kot stane iz dneva v dan dražje 
kurilno olje s ceno več kot evro na liter.
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Drva iz različnih vrst lesa pa imajo tudi različne energetske vred-
nosti. Drva iz listavcev vsebujejo več energije od drv iz iglavcev, 
vendar je tudi cena glede na vrsto lesa različna, vsekakor pa so 
uporabna ne glede na to, iz katere vrste lesa so.

Verjetno ima uporaba drv tudi kakšne slabe lastnosti.  
Katere so in kako se lahko lete zmanjšajo ali odpravijo?
Pri zgorevanju drv žal nastajajo PM10 delci. To so delci, ki so 
manjši kot 10 mikronov in predstavljajo nevarnost za zdrav-
je ljudi. Za male kurilne naprave, kot so štedilniki in kamini, je 
značilno, da imajo v izpustih več kot 90 % mase delcev, manj-
ših od 10 mikronov. Za doseganje pričakovane kakovosti zraka 
je treba znižati izpuste teh delcev iz kurilnih naprav. Ogrevanje 
z lesom je okoljsko sprejemljivo le s sodobnimi pečmi z visokim 
izkoristkom, avtomatsko regulacijo zgorevanja in zalogovnikom 
toplote. To zlasti velja v gosto poseljenih območjih, kjer so v ce-
linskem delu Slovenije koncentracije delcev v času kurilne sezone 
pogosto previsoke.

Učinkoviti ukrepi za zmanjšanje emisij delcev PM10 so poleg 
vgradnje primerne kurilne naprave z visokim izkoristkom pred-
vsem uporaba zračno suhih drv s primerno velikostjo polen, pra-
vilen pričetek kurjenja in dodajanje drv v kurišče, pravilna regu-
lacija zgorevalnega zraka in redno vzdrževanje kurilnih naprav.

Lokalni dobavitelji drv podiranje dreves in cepljenje polen veči-
noma opravijo decembra ali najkasneje januarja. Med letom na 
staro luno podirajo listavce »na suš«, da se listje posuši na podr-
tem drevesu in je vsebnost vlage v lesu najnižja, s tem pa zago-
tovljena najvišja možna kakovost. Drva se morajo pred uporabo 
sušiti pokrita vsaj eno leto v zračnih skladovnicah.

Na začetku današnjega prispevka je bilo omenjeno, da je v 
slovenskih gozdovih tudi veliko vej, suhih in podrtih troh
nečih dreves. Ali to predstavlja kakšen problem?
To predvsem kaže na neprimeren odnos sedanje generacije do 
energije, ki nam jo nudi gozd. Še nedolgo nazaj se je iz gozda 
pospravilo vse, kar je bilo mogoče uporabiti za ogrevanje, tudi 
dračje, iz katerega so izdelovali butarice za podkuriti v peči. Če se 
uporabi za ogrevanje veje, pospravljene iz gozda, se s tem ohrani 
nekaj živih dreves, ki lahko še naprej rastejo, s tem pa akumuli-
rajo les.

Ravno v teh spomladanskih dneh smo se soočali še s hudo sušo, 
ki se je posledično kazala tudi z večjim številom požarov v naravi. 
Če bi se za ogrevanje uporabilo tudi veje iz gozda, bi bil s tem 
gozd bolj odporen, saj manj prisotne biomase predstavlja manj 
goriva za gozdni požar.

Francu Šarabonu v slovo
JAKA PRAPROTNIK, FOTO: OSEBNI ARHIV

Prišla je novica, boli nas hudo,
prijatelj naš dragi vzel je slovo.

S pesmijo prinašal si veselje,
za glasbo živel vse svoje življenje.

Si slišal žuborenje Bistrice in Mošenika,
mogočno pesem iz cerkvenega zvonika.

Veter zapel ti je z Dobrče in Kukovnice,
prisluhnil melodiji si tržiške govorice.

Vse to prinašajo nam melodije tvoje,
zato smo pevci hitro vzeli jih za svoje.

Ko ti bolezen je moči jemala,
da z nami še ostal bi,

srca naša so zaman verovala.

Odšel si in pogrešali te bomo,
a glasba tvoja nam za večno bo ostala.

Za vse kar si nam dal,
iskrena hvala.

Tone Čakš (1943–2022)
LADO SREČNIK, FOTO: LADO SREČNIK

Prehitro je odšel dolgoletni član AMD Tržič, prijatelj Tone Čakš, 
rojen leta 1943. Rad je hodil na tekmovanja, njegove vožnje so 
bile bolj za dušo in srce kot rivalstvo s sotekmovalci. Tone ni 
nikoli doma pozabil nahrbtnika z zanimivimi pripomočki in 
pes tro vsebino, ko se je odpravil na pot. Bil je dobrovoljen, pri-
jateljski in vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Prav tako je 
bil v prvih vrstah pri promociji Avto-moto društva Tržič, Obči-
ne Tržič in Slovenije s svojimi zastavami na motorju BMW R25 
(let nik 1954, 250 ccm). Kljub letom se je rad pridružil tržiški 
klubski ekipi na potovanjih na Češko in na razne prireditve po 
Sloveniji. V prijateljski občini Pardubice na Češkem je sodelo-
val na veteranskih rally tekmovanjih in dosegel enkrat prvo in 
enkrat drugo mesto. Iznajdljivost in dobri nasveti so nam bili 
vedno v pomoč. Sodeloval je pri pripravi del za sedaj že tradi-
cionalni gorski preizkus starodobnikov – Hrastov memorial 
na Ljubelju. Ko so mu moči že malo pohajale, je prišel s svojim 
nahrbtnikom za vzpodbudo za lažje delo. Po zaključku svoje ka-
riere motorja ni hotel prodati, raje ga je podaril svojemu vnuku 
Mihu, ki sedaj nadaljuje dedkovo tradicijo. Tone je zaradi svoje 
bolezni zadnja leta preživel v domu starejših občanov.

Za vedno bo ostal z nami v lepih spominih.
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 

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

 
Razstave
 od ponedeljka, 4. 5., do nedelje, 8. 5. 
Galerija Paviljon NOB
Bojan Golčar: Posledice/Consequences
Društvo Plac

 od četrtka, 5. 5. 
Galerija Atrij
Tihotapljenje čez Karavanke
Tržiški muzej

 od sobote, 21. 5., do srede, 11. 6. 
Galerija Paviljon NOB
Pregledna likovna razstava:  
Na/po stopnicah
Tržiški muzej

Dogodki

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

 sobota, 30. 4. 
19.00 na vrtu PGD Kovor
Srečanje ob tabornem ognju
Prostovoljno gasilsko društvo Kovor

 ponedeljek, 2. 5. 
Izlet s pohodom: Pohorje
Društvo upokojencev Tržič

 četrtek, 5. 5. 
Galerija Atrij 
18.00 odprtje razstave: Tihotapljenje  
čez Karavanke
Tržiški muzej

 petek, 6. 5. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
Zdrava prehrana, 1. del (univerza za 
tretje življenjsko obdobje)
Ljudska univerza Tržič

18.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Andersenov detektivski večer
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sobota, 7. 5. 
19.00 Dom krajanov Podljubelj
Festival Kamišibaj v zavetju gora
Kulturno umetniško društvo Podljubelj

 sobota, 7. 5., in nedelja, 8. 5. 
9.00 prireditveni prostor v kompleksu BPT
48. mednarodni dnevi mineralov, fosilov 
in okolja (MINFOS)
Društvo Plac Tržič

 ponedeljek, 9. 5. 
17.00 in 17.30 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Tačke pomagačke in Branje s Kobijem
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 10. 5. 
09.00 Ljudska univerza Tržič
Študijski krožek: družabne urice 
slovenščine za tujce III. del
Ljudska univerza Tržič

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Izobraževanje za pametne telefone
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17.00 in 17.30 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Tačke pomagačke in Branje s Kobijem
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Zaključna prireditev ob koncu bralne 
in filmske značke za odrasle z gostom 
presenečenja
Ljudska univerza Tržič

Ljudska univerza Tržič
Predavanja: Tržič nekoč in danes  
(univerza za tretje življenjsko obdobje)
Ljudska univerza Tržič

Kulturno-rekreativna ekskurzija na 
Dolenjsko in Posavje – prijave
Društvo invalidov

Filmska delavnica: Kako posneti film 
brez denarja? – prijave
Območna izpostava JSKD Tržič in skupina Avantura 
KD sv. Janeza Krstnika Kovor

 četrtek, 12. 5. 
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Izobraževanje za pametne telefone
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 petek, 13. 5. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
Zdrava prehrana, 2. del  
(univerza za tretje življenjsko obdobje)
Ljudska univerza Tržič

 sobota, 14. 5. 
10.00 Kulturni center Tržič
Predstava za otroke: Čaruhle
Kulturno umetniško društvo Podljubelj in Občina 
Tržič

Zelenica, Mojstrana
Enodnevni ali dvodnevni tečaj: Varno 
gibanje po feratah
CheraHiking

 torek, 17. 5. 
18.00 Ljudska univerza Tržič
Urjenje intuicije (ddr. Marko Šetinc)
Ljudska univerza Tržič

19.00 Kulturni center Tržič
Naj športnik Tržiča
Športna zveza Tržič

Izlet z vlakom
Društvo upokojencev Tržič

 četrtek, 19. 5. 
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Lutkovna predstava: Zverinice iz Rezije
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 od petka, 20. 5., do nedelje, 29. 5. 
Teden ljubiteljske kulture
Javni sklad Republike Slovenije  
za kulturne dejavnosti
 petek, 20. 5. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
Temeljni postopki oživljanja  
z uporabo AED (univerza za tretje  
življenjsko obdobje)
Ljudska univerza Tržič

17.00 Kulturni center Tržič
Filmska delavnica: Kako posneti film  
s čim manj denarja?
Območna izpostava JSKD Tržič in skupina Avantura 
KD sv. Janeza Krstnika Kovor

19.00 Dom krajanov Lom pod Storžičem
Filmsko popoldne: projekcija gledaliških 
predstav
Kulturno umetniško društvo Lom pod Storžičem

20.00 Kulturni center Tržič
Filmski večer in pogovor z ustvarjalci: 
Poslednji boj in Partizana
Območna izpostava JSKD Tržič in skupina Avantura 
KD sv. Janeza Krstnika Kovor

 sobota, 21. 5. 
10.00 mestno jedro Tržiča in Osnovna šola Tržič
Otroška likovna kolonija: Utrip Tržiča
Osnovna šola Tržič in območna izpostava OI JSKD 
Tržič

16.00 mestno jedro Tržiča
Sprehod s tržiškimi kulturniki
Zveza kulturnih organizacij Tržič in tržiški kulturniki

19.00 Galerija Paviljon NOB
Odprtje pregledne likovne razstave:  
Na/po stopnicah
Območna izpostava JSKD Tržič
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19.30 Dvorana tržiških olimpijcev
Spomladanski koncert Pihalnega  
orkestra Tržič: (Z)godba 95 let
Kulturno društvo Pihalni orkester Tržič

iz Križev
Planinski pohod: Podbrdo-Kal-Kuk, 
Baška grapa
Planinsko društvo Križe

 sobota, 21. 5., in nedelja, 22. 5. 
Koroška: ferata Mučevo in vzpon na 
Raduho (2062 m)
CheraHiking

 torek, 24. 5. 
18.00 Ljudska univerza Tržič
Moč čustev in upravljanje z njimi  
(ddr. Marko Šetinc)
Ljudska univerza Tržič

iz Tržiča
Planinski pohod društva upokojencev: 
planina Zajamniki 
Društvo upokojencev Tržič

 sreda, 25. 5. 
18.00 Dom krajanov Podljubelj
Predstavitev knjige Maje Ahačič:  
Življenje je šola, šola je življenje
Osnovna šola Tržič, podružnica Podljubelj  

 petek, 27. 5. 
20.00 Tržiški muzej 
Glasbeni večeri v tržiškem muzeju:  
Irena Yebuah Tiran in Eva Hren
Tržiški muzej

 sobota, 28. 5. 
Zavetišče v Gozdu
Kriška gora Trail
Planinsko društvo Križe

09.00 grad Gutenberg
Gutenberški dan
Kulturno umetniško društvo Ampus

 nedelja, 29. 5. 
12.00 prireditveni prostor v kompleksu BPT
Grill fest: odprtje piknik sezone z žar 
mojstri
Agencija Astrid, organizacija glasbenih dogodkov

 sreda, 30. 5. 
09.00 Ljudska univerza Tržič 
Študijski krožek: Medonosne rože
Ljudska univerza Tržič

Vabilo
ČLANI DRUŠTVA INVALIDOV TRŽIČ

Društvo invalidov Tržič v skladu s koledarjem kopalnih 
dni, pohodov, druženj in srečanj v sredo, 18. maja 2022, 
organizira celodnevno kulturno-rekreativno ekskurzijo. 

Pot nas bo vodila na Dolenjsko in v Posavje, kjer se bomo 
najprej ustavili v mestu Brežice in si ogledali najvidnejšo 
stavbo – dvonadstropni grad Brežice, v katerem danes 
domuje Posavski muzej Brežice s številnimi zbirkami in 
veličastno dvorano. Po ogledu se bomo odpeljali v bližnji 
Čatež in se v tamkajšnjih  bazenih sprostili in zaplavali v 
termalni vodi. Naše popotovanje pa bomo sklenili v Gado-
vi peči, središču podgorjanske vinske-turistične ceste. V 
zidanicah in tradicionalnih hramih, ki slovijo kot svetov-
na posebnost, je shranjeno posebno bogastvo dolenjskih 
vinorodnih gričev. Gadova peč je bodisi izhodišče bodisi 
cilj, nad katerim zagotovo ne boste razočarani.

Dragi naši člani, lepo ste vabljeni v naše društvene pro-
store, kjer boste dobili podroben program ekskurzije. 
Prijave bomo sprejemali do torka, 10. maja 2022.

Lepo vabljeni!
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VABILO

INDIVIDUALNO SVETOVANJE O FINANČNEM  
OPISMENJEVANJU ZA RANLJIVE CILJNE SKUPINE

(projekt sofinancira Občina Tržič)

Center za socialno delo Gorenjska – enota Tržič vas vabi 
na individualna svetovanja s področja finančnega  

opismenjevanja v mesecu maju: 12. 5. 2022 in 26. 5. 2022 
med 10.00 in 12.00 po predhodni prijavi po telefonu  

04 597 12 00.

Svetovanja so namenjena osebam z nizkimi dohodki  
(prejemnikom denarne socialne pomoči, varstvenega 

dodatka, upokojencem ter drugim) z namenom:

 - oblikovanja osebnega finančnega načrta (kako  
upravljati in razporediti denarna sredstva na mesečni 
ravni),

 - oblikovanja načrta varčevanja, preprečevanja  
zadolževanja,

 - odgovoriti na vaša druga aktualna vprašanja.

Svetovanja izvaja ga. Irena Stojc, dipl. ekonomistka,  
zaposlena na CSD Gorenjska – enota Tržič.

Vsa svetovanja so brezplačna.

Vljudno vabljeni.
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Retnje 12 b, 4294 Križe

+386 41 215 275

irma@pasjeljubka.si

Rezervirajte termin za popolno nego  
vašega ljubljenčka

ANKETA: Ljubelj ali Stari 
Ljubelj
DR. MATJAŽ GERŠIČ, POMOČNIK PREDSTOJNIKA, ZNANSTVENI 
SODELAVEC, ZRC SAZU

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Geodetske 
uprave Republike Slovenije je pripravila anketo o uradnem 
preimenovanju nekdanjega cestnega prelaza Ljubelj v Sta-
ri Ljubelj. Poimenovanje Stari Ljubelj se je sicer že kar dobro 
uveljavilo, a za uradne odločitve je potrebno imeti merljive ar-
gumente. Zato smo pripravili kratko anketo, ki je dosegljiva na 
povezavi https://arcg.is/18KO9z oziroma prek QR kode:
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Kontakt:
Služba Turizem Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič

Tel: 04 597 15 36, 04 597 15 24, 04 59 71 556, 051 627 057

informacije@trzic.si
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na vrtu muzeja ali v pollakovem 
salonu ali v kulturnem centru tržič

GLASBENI VEČERI 
V TRŽIŠKEM 
MUZEJU 2022

27. MAJ 
OB 20H

1.JULIJ OB 
20.30H

5.AVGUST 
OB 20.30H

17.JUNIJ 
OB 20.30H

15.JULIJ 
OB 20.30H

26.AVGUST 
OB 20.30H

IRENA YEBUAH TIRAN  in EVA HREN 

VLADO KRESLIN

ŽIGAN KRAJNČAN & BAND

MALA MESTNA MUZIKA

AJDA STINA TUREK in vibrafonist 
VID JAMNIK

KATALENA

VSTOPNICE: 
TRŽIŠKI MUZEJ IN TPIC TRŽIČ

P O K R O V I T E L J I

EKOLOŠKA KMETIJA 
ŠLIBAR

Marko Črnčec – klavir; Miha Koren – bas; Kristijan Krajnčan – bobni, violončelo
z gosti: Robert Jukič – bas; 
 Tomaž Gajšt – trobenta

(vokal, beatbox,ples)
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KUPON
-10 %

ZA ŠTRUKLJE NA KOS

Popust velja v štrukljarnici MOJI 
ŠTRUKLJI DETELJICA ob predložitvi 

kupončka, do 30.6.2022.

Nudimo vam več kot 25 vrst ročno izdelanih DOMAČIH
ŠTRUKLJEV, DNEVNO SVEŽE MALICE in OKUSNE ENOLONČNICE.

PONUDBA MALIC

Naši štruklji in malice so pripravljene iz svežih, lokalnih 
in sezonskih sestavin. Izbirate lahko med tradicionalnimi in 
modernimi štruklji, kot so skutini ali ajdovi z orehi, štrukljem 
iz štirih čokolad ali pistacijevim štrukljem; med dnevnimi 
malicami pa so radi jota, ričet, juhice in ostale domače jedi.

Delovni čas: 
ponedeljek - sobota: 8.00 - 20.00 ure
Moji Štruklji Deteljica, Cesta Ste Marie aux Mines 36, 4290 Tržič, 
www.moji-struklji.si, FB: Moji Štruklji Slovenije, Moji Štruklji Deteljica, 
ŠTRUKLJI NA DOM: www.naroci-struklje.si

Pridite se štrukljat tudi vi! MOJI ŠTRUKLJI DETELJICA
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DeteljicaDeteljica | 04 592 28 02

Optika Plus

Pregled
in

očala
kot na napotnico

do 101.- eur ceneje
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ALU

OGRAJA

PVC

OGRAJA
pl

ač
an

 o
gl

as

Fristads d.o.o.   Glavna cesta 24, Naklo 4202

www. .si  mobi: 040 522 066vrhunskaoprema

Smo specializirano podjetje za prodajo zaščitnih
delovnih oblačil švedske blagovne znamke FRISTADS
in nemške blagovne znamke KUBLER WORKWEAR.
Razstavni prostor je v poslovni stavbi Pošte Naklo

(bivši prostori Občine Naklo).
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KATJAKATJA  M: 040 671 555M: 040 671 555 MOJCAMOJCA  M: 040 716 448M: 040 716 448

Vrtnarstvo in cvetličarstvoVrtnarstvo in cvetličarstvo

PODBREZJE 207, NAKLOPODBREZJE 207, NAKLO
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Vikend akcija!
Vikend akcija!

VSAKO SOBOTO  
VSAKO SOBOTO  

-15% POPUST
-15% POPUST

• Balkonske rastline

• Vrtne trajnice

• Zelenjavne sadike 

in dišavnice

• Grmovnice

• Nasaditve korit

• Zemlja in gnojila

• Svetovanje


