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Šolsko leto je končano, pred nami so po
čitnice in dopusti. Vse poteka kot vsa leta 
doslej. Vsi razmišljamo, kako in s kom 
bomo preživeli proste dni. Ne glede na to, 
pa je letošnje leto drugačno. Preživeli smo 
epidemijo in spoznali, da je naše življe
nje lahko tudi drugačno. Znašli smo se v 
nenavadni situaciji. Spopadali smo se s 

težkimi razmerami, kot so šolanje na daljavo, razdalja 1,5 metra, 
maske na obrazu, izgube službe. Pogrešali smo bližino prijateljev. 
Kaj smo se iz tega naučili?

Da znamo sodelovati, pomagati drug drugemu in biti potrpežljivi, 
vztrajni ter močni.  

»Nekateri ljudje menijo, da zid, ki je postavljen pred njimi, po
meni konec njihove poti, drugi pa vidijo ta zid kot nov začetek.« 
– Angeline Trevena

Vsem želim, da zid vidijo kot nov začetek.

Uvodnik
ERNA MEGLIČ

Na naslovnici: Odličnjaki vseh treh OŠ Občine Tržič.  
FOTO: Gašper Golmajer.

Alteršola je skupaj z Ljudsko univerzo Tržič poskrbela za počitniško okrašen 
most nad Tržiško Bistrico (FOTO: arhiv Občine Tržič).

Spoštovani Tržičani in spoštovane Tržičanke!

V mesecu avgustu (3. avgusta 2020) bo izšla izredna 
številka Občinskega glasila Tržičan. Vabljeni, da 
pošljete svoje prispevke in sooblikujete prihajajočo 
številko.

Želimo vam brezskrbne in vesele počitnice!

Uredniški odbor

Dovžanova soteska (FOTO: Peter Balantič)
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župan z nami

Bogatejši za nove izkušnje in 
spoznanja
Epidemija nas počasi, a zagotovo za-
pušča. Tržičanke in Tržičani smo jo 
varno in uspešno prestali. Navdušen 
in zadovoljen sem nad spoznanjem, da 
nam zdravstveni izziv ni vzel volje po 
druženju, prijateljevanju, iskanju reši-
tev, razvoju in napredku. Celo več. Po-
samezne stvari, ki so bile do sedaj sa-
moumevne, neopazne, nepomembne, 
so in bodo še  pridobile na vrednosti. 
Prihajajoče poletje in jesen pa bosta z 
dejanji in rezultati pokazala, da smo 
tudi obdobje osamitve v občinski upravi  
dobro izkoristili, trdo delali in se uspeš-
no razvijamo.

Na področju nekdanje Bombažne predilnice in 
tkalnice dela uspešno nadaljujejo  (FOTO: arhiv 
Občine Tržič).

Zgodovinski premiki in dejanja 
nam bodo po desetletjih propadanja 
komplek sa prinesli inovativen park v 
sotočju, športno igrišče, spet delček 
obnovljene dediščine, kolesarsko mo-
bilno postajo, inovativen vseslovensko 
pomemben adrenalinski kolesarski po-
ligon v zaprti hali. Smo tudi v zaključ-
ni fazi načrtovanja ceste, kjer so večji 
izziv kot visoka sredstva za investicijo, 
usklajevanja rešitev s službami spome-
niškega varstva. Sledi obdobje trženja 
lastnika in umeščanje novih vsebin tako 
na področju stanovanj, poslovnih pros-
torov, ohranjanja dediščine kot tudi 
druženja in rekreacije.

V zadnjem letu sanacije se uspešno 
zaključujejo tudi dela na nekdanji ko-
munalni deponiji. Škodljivih vplivov na 
okolje ne bo, lepo je uspela posodobitev  
dostopa v zbirni center. Namen je bil 
povečati nadzor nad pripeljanimi od-
padki in še okrepiti osveščanje, ločeva-
nje in odgovornost.

Smo v zaključku postopka izbire izva-
jalca za sanacijska dela po ujmi v letu 
2018. Obsežna dela v Čadovljah, Lomu 
in Dolini, v vrednosti kar dveh milijo-
nov evrov, bodo sanirala poškodovane 
mostove, utrdila in obnovila številna 
cestišča ter zagotovila dodatne pohod-
ne površine za obiskovalce. Na kar nekaj 
mestih se bo saniralo tudi obrežje vodo-
toka.

Epidemija nam ni vzela občutka za soli-
darnost, dobrodelnost in pomoč sočlo-
veku. Odlično obiskana priljubljena koča 
na Zelenici je bogatejša za avtomatski 
defibrilator.

Hvala dr. Tatjani Peharc za še eno uspešno 
delavnico in izobraževanje, vsem članom Rotary 
kluba Naklo–Tržič pa zahvala za dolgoletno 
sodelovanje in ponovno donacijo (FOTO: arhiv 
Občine Tržič).

Opominu, spominu, človečnosti, ljudem 
in veliki želji, da se tragedija nikoli več 
ne ponovi, je bilo namenjeno tudi naše 
praznovanje ob 75-letnici osvoboditve  
koncentracijskega taborišča v Podlju-
belju. Trajno sporočilo tega pomemb-
nega kraja je z odmevnim govorom 

podčrtala slavnostna govornica direk-
torica Tržiškega muzeja Jana Babšek, ki 
vzorno skrbi za obnovo in vzdrževanje 
tega edinstvenega spomenika državne-
ga pomena.

Ob lepem kulturnem programu in izjemnem 
obisku tujih diplomatov smo bili veseli  
obiska predsednika RS Boruta Pahorja  
(FOTO: Media butik).

V juniju smo uspešno zaključili tudi 
šolsko leto. Največ pozornosti so bili 
deležni devetošolci, ki so na zaključ-
nih prireditvah ponovno pokazali svoje 
bogato znanje, veliko kreativnost, zre-
lost in ustvarjalnost. Veseli me njihovo 
medsebojno prijateljstvo, razumevanje 
in  pripadnost Tržiču. Z delom skozi 
devet let osnovnega šolanja so dokaza-
li, da imajo glavo na pravem mestu, da 
imajo delovne navade, podporo doma 
v družini in da imamo v Tržiču odlič-
ne osnovne šole. Preseneča me, da so 
iz generacijo v generacijo zrelejši, bolj 
odrasli tako telesno kot psihično, vse 
bolj navezani drug na drugega. Vedno 
jim polagamo na srce, da lahko gredo z 
optimizmom v svet. Z navadami in zna-
njem, ki jih imajo, bodo uspeli. Obenem 
pa naj nikoli ne pozabijo, da so doma v 
Tržiču. Prepričan sem, da se bodo v naše 
mesto radi vračali.     

Vsem želim lepe in dolge počitnice pa 
srečno ter pogumno pri bodočem izo-
braževanju.
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Občina Tržič vlaga v razvoj podjetništva in gospodarstva 
SAŠA PIVK AVSEC

Cilj javnega razpisa za dodelitev spodbud za razvoj podjetništva 
in gospodarstva v občini Tržič za leto 2020 je izboljšati konku-
renčne pogoje na območju občine za razvoj gospodarstva, spod-
bujanje investicijskih vlaganj zasebnega sektorja ter spodbuja-
nje odpiranja novih delovnih mest. Predmet javnega razpisa je 
ukrep A: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti in razvoj. Namen ukrepa je spodbujanje investicij v 
gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospo-
darski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti upravičenih 
prejemnikov. Okvirna višina sredstev tega ukrepa je 150.000,00 
EUR. Vlagatelji oddajo vloge s predpisano dokumentacijo oseb-
no v sprejemni pisarni Občine Tržič ali pošljejo na naslov: Občina 
Tržič, Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Trg svobode 
18, 4290 Tržič, do 8. 7. 2020 najkasneje do 12. ure. Več informa-
cij o samem razpisu je dostopnih na spletni strani Občine Tržič 
(www.trzic.si). 

PROJEKT PROSTOFER JE ZAŽIVEL TUDI V TRŽIČU 
»Živeti z nasmehom« je slogan Zlate mreže, organizatorja pro-
jekta Prostofer, ki je z mesecem julijem zaživel tudi v občini Tr-
žič. Projekt bi moral v Tržiču zaživeti že konec marca, a je nje-
govo izvajanje preprečila pandemija koronavirusa. »O projektu 
Prostofer smo na Občini Tržič začeli razmišljati na pobudo DeSUS 
Tržič in dveh krajevnih skupnosti, insicer Podljubelj in Ravne, kjer 
občanke in občani nimajo na voljo pogostih avtobusnih povezav. 
Tudi v oddaljenih Jelendolu in Lomu živi veliko starejših ljudi, ki so 
za prevoz v dolino odvisni od drugih. Na prevoz se lahko uporabniki 
prijavijo na brezplačni telefonski številki 080 10 10, najmanj tri 
dni pred željenim  terminom. Klicni center zavoda Zlata mreža, 
ki sprejema naročila in opravlja koordinacijo med prostovoljcem in 
uporabnikom, je na voljo vsak dan od ponedeljka do petka, od 8. do 
18. ure,« pravi Dušan Bodlaj, podžupan Občine Tržič. »Prepričan 
sem, da bo imel projekt Prostofer številne multiplikativne učinke, saj 
bo poleg posebnega prevoza za starejše, ponudil tudi možnost dru
ženja in aktivno preživljanje prostega časa, kar dviguje kvaliteto 
vsakdana v 3. življenjskem obdobju. Občina Tržič je v sodelovanju z 
Zavodom Zlata mreža poskrbela za vse, tako da bo storitev za upo
rabnika popolnoma brezplačna. Hvala vsem, ki ste projekt omogočili, 
še posebej pa hvala vsem prostovoljnim voznicam in voznikom. Že
lim vam varno vožnjo,« je po predaji ključev povedal Jure Ferjan,  
poslanec Državnega zbora RS. 

Zanimanje za prostovoljnega voznika je v Tržiču izjemno. Steber 
iskanja prostovoljcev sta bila Društvo upokojencev Tržič in Ob-
močno združenje Rdečega križa Tržič, že danes pa je na voljo 22 
voznikov, ki bi radi pristopili k projektu Prostofer in vozili svoje 
vrstnike, saj jih večina prihaja iz upokojenskih vrst. 

iz dela občinske uprave

V KOVORJU MOŽEN POGREB Z RAZTROSOM PEPELA
V občini Tržič svojci na zadnjo pot pospremijo pokojnike na petih 
pokopališčih. Na pokopališčih Lom pod Storžičem, Kovor, Križe 
in Tržič pogrebno dejavnost zagotavlja upravljavec Komuna-
la Tržič, na pokopališču Leše pa upravljalec Krajevna skupnost 
Leše. Poleg žarnega in klasičnega pogreba s krsto, je že skoraj 
desetletje možen pogreb z raztrosom pepela pokojnika na poko-
pališču v Križah, po novem bo ta oblika pogreba možna tudi na 
pokopališču v Kovorju. Tako kot po drugih krajih Slovenije se tudi 
v občini Tržič največ ljudi odloča za žarni pogreb. Pri pokopu je 
treba upoštevati željo umrlega, če jo je izrazil, če pa ne, odloča o 
načinu pokopa svojec. »Zanimanje za pogreb z raztrosom pepela se 
povečuje predvsem med starejšimi občani, saj tak pokop ne zahteva 
nobenega vzdrževanja groba in zanj ni potrebno plačati najemnine,« 
pravijo na Komunali Tržič, kjer so imeli do sedaj na pokopališču 
v Križah okrog 10 % pogrebov z raztrosom pepela. Skupna vred-
nost novega prostora za zadnje slovo na pokopališču v Kovorju 
znaša 14.234,26 evra. Poleg Občine Tržič je 6.859,10 evrov pris-
pevala Krajevna skupnost Kovor. 

Storitev bo za uporabnike popolnoma brezplačna, izvajali pa jo bodo 
vozniki prostovoljci z vozilom Renault Kangoo, ki ga za ta namen zagotavlja 
Občina Tržič (FOTO: arhiv Občine Tržič).

Na pokopališču v Kovorju, kjer je odslej možen pogreb z raztrosom pepela, 
je urejena nova poljina za raztros pepela, okolica je urejena s cipresami in 
ograjeno nišo za smetnjake, postavljeni so betonski podstavki in kamnite 
plošče z napisi (FOTO: Gašper Golmajer).
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OHRANJAJMO SPOMIN, KI NAJ BO VSEM V OPOMIN 
– PREDSEDNIK RS BORUT PAHOR POČASTIL SPOMIN 
OB 75. OBLETNICI OSVOBODITVE  
KONCENTRACIJSKEGA TABORIŠČA POD LJUBELJEM 
V spomin na 75. obletnico osvoboditve koncentracijskega tabo-
rišča pod Ljubeljem je Občina Tržič v sodelovanju s Koordinacij-
skim odborom žrtev vojnega nasilja pri Zvezi borcev za vrednote 
NOB Slovenije in Združenjem borcev za vrednote NOB Tržič v so-
boto, 13. junija 2020, pripravila manjšo spominsko slovesnost pri 
spomeniku »OBTOŽUJEM – J'ACCUSE«. Koncentracijsko tabori-
šče na Ljubelju je bilo zunanje taborišče enega najbolj uničujočih 
taborišč Mauthausna. Slovesnosti s polaganjem vencev se je ude-
ležil tudi predsednik RS Borut Pahor. Spominska slovesnost, ki 
se je vsako leto udeleži več sto taboriščnic in taboriščnikov, bork 
in borcev ter drugih obiskovalcev iz različnih krajev Slovenije, je 
bila letos zaradi ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije 
COVID-19, omejena na ozek krog vabljenih gostov. Ob prisotnosti 
častne straže Slovenske vojske so spomin na pokojne s polaga-
njem vencev pri spomeniku »OBTOŽUJEM – J'ACCUSE obeležili: 
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, župan Občine Tr-
žič mag. Borut Sajovic, direktorica Občinske uprave Občine Tržič  
dr. Metka Knific Zaletelj, predsednik komisije za mednarodno 
sodelovanje Jože Klofutar, Marijan Križman, predsednik ZZB 
NOB, dr. Monika Kokalj Kočevar, doktorica zgodovine in muzeal-
ka v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Jure Jerkič, predsednik 
ZZB NOB Tržič. Umrlim taboriščnikom so se poklonili tudi pred-
stavniki avstrijskega, nemškega, francoskega, poljskega, ruskega 
in češkega veleposlaništva. Venec belgijskega veleposlaništva je 
položila Jana Babšek, direktorica Tržiškega muzeja, ki je v uvod-
nem nagovoru naštela nekaj  splošnih dejstvih o taborišču in se z 
načrti za urejanje spominskega parka ozrla v prihodnost. 

»Med leti 1943 in 1945 je bilo na Ljubelj privedenih 1800 interniran
cev, ki so gradili predor na Ljubelju. Med njimi so bili predvsem po
litični zaporniki, Judov je bilo malo, le 15 so jih prehodno privedli na 
Ljubelj, nato pa odposlali v Mauthausen. Po narodnosti je bilo največ 
Francozov (800), zatem Poljakov (450), državljanov Sovjetske zveze 
(188), Jugoslovanov (144), med njimi 110 Slovencev. Ostali jetniki so 
bili iz Španije, Češke, Norveške, Luksemburga, Grčije, Belgije in Ni
zozemske. Nemci so bili večinoma osebe s kriminalno preteklostjo. 
Koliko ljudi je umrlo na Ljubelju, ne vemo, vse kaznovane, onemogle 
in bolne jetnike so vračali v matični Mauthausen, kjer jih je večina 
umrla. Na Ljubelju je bilo žrtev 40,« je spomnila zgodovinarka 
Jana Babšek, direktorica Tržiškega muzeja. 

Tržiški muzej je leta 2014 prevzel upravljanje spomenika držav-
nega pomena Taborišče Ljubelj jug, podružnice taborišča Maut-
hausen in aktivno ohranja spomin na dogodke in sam prostor 
spomina z vzdrževanjem in konservatorskimi posegi. Pripravlja-
jo tudi številne programe za obiskovalce, s pomočjo katerih po-
učujejo o vzrokih za tako skrajne dogodke in iščejo odgovore na 
vprašanje, kaj narediti za boljši jutri, kar je smiselno tudi zdaj, 
ko je minilo 75 let od konca vojne in ko odhajajo zadnje priče do-
godkov.

Te je na spominski slovesnosti nagovoril tudi Jani Alič, pred-
sednik Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja in med 
drugim povedal: »Partizani so nam skupaj z zavezniki, vojaki rdeče 
armade, Anglije, ZDA, Francije, priborili svobodo. Postavili so teme
lje za to, da imamo danes samostojno državo Slovenijo. V italijan
skih, nemških, hrvaških in madžarskih koncentracijskih taboriščih po 
Evropi je trpelo več kot 60 tisoč Slovenk in Slovencev. Vseh Slovencev, 
ki so med drugo svetovno vojno končali v plinskih celicah, kremato
rijih ali bili drugače nasilno pobiti, mnogi pa so umrli od lakote in 
bolezni, je bilo skoraj 13 tisoč. Če k tem številkam dodamo še 80 tisoč 
izgnancev in beguncev, 20 tisoč ljudi na prisilnem delu, konfinaciji 
in vojnem ujetništvu in tri tisoč ustreljenih kot talcev, potem vidite, 
kako visok davek naših prednikov je bil plačan s krvjo, da imamo da
nes svobodo.«

Krajši kulturni program ob slovesnosti pri spomeniku žrtvam so 
oblikovali člani Pihalnega orkestra Tržič, recitator Jeremija le 
Roux in voditelja Maja Tekavec in David Ahačič.

Venec k spomeniku žrtvam je prvi položil predsednik RS Borut Pahor  
(FOTO: Media butik).

080 10  10

Prvi prevoz v sklopu projekta Prostofer bo možno opraviti v sre-
do, 1. julija letos. Na prevoz se bodo lahko uporabniki prijavili na 
brezplačni telefonski številki 080 10 10, najmanj tri dni pred že-
ljenim terminom. Klicni center zavoda Zlata mreža, ki bo spreje-

mal naročila in opravil koordinacijo med prostovoljcem in upo-
rabnikom, je na voljo vsak dan od ponedeljka do petka, od 8. do 
18. ure. Klicni center za Občino Tržič je že odprt.

PROSTOFER
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spremljamo, poročamo

Občinska proslava ob dnevu državnosti
MAJA TEKAVEC

V četrtek, 25. junija, je pri spominskem obeležju veteranov voj-
ne za Slovenijo (pri Gostišču Karavla Koren) potekala osrednja 
proslava ob občinskem prazniku v organizaciji Občine Tržič in 
veteranskih organizacij Občine Tržič. 

V dopoldanskih urah so se udeleženci 20. tradicionalnega pohoda 
po poteh teritorialne obrambe Tržič odpravili od mejnega preho-
da Ljubelj do planine Preval in se vrnili na plato mejnega preho-
da, kjer so prisostvovali položitvi venca k spominskemu obeležju 
»Ubranili domovino«. Letošnji slavnostni govornik je bil pred-

sednik veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič, kulturni pro-
gram pa so sooblikovali člani Pihalnega orkestra Tržič, Glasbene 
šole Tržič in Tria Zupan. 

Vsaka domovina ima svoje nebo in svojo reko in goro. 

Vsaka domovina ima svojo besedo,

 kdor jo razume, ve: TU SEM DOMA 

(Milena Batič)

Udeleženci 20. tradicionalnega pohoda po poteh TO Tržič  
(FOTO: Lado Srečnik).

Praporščaki in člani Pihalnega orkestra Tržič (FOTO: Lado Srečnik).

Srečanje predsednika veteranov vojne za Slovenijo Ladislava Lipiča in 
predsednika OZVVS – ja Vojka Damjana (FOTO: Lado Srečnik).

Polaganje venca v družbi župana Občine Tržič Boruta Sajovica  
(FOTO: Lado Srečnik).

Letošnji slavnostni govornik je bil predsednik veteranov vojne za Slovenijo 
g. Ladislav Lipič (FOTO Lado Srečnik).

Člani Tria Zupan, ki so poskrbeli za kulturni del proslave  
(FOTO: Lado Srečnik).
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Mladi podjetniki iz Tržiča prejeli nagrado v Postojni
NATALIJA BRUMEN, FOTO: ARHIV LU TRŽIČ

Še ni dolgo nazaj, ko smo v okviru Tržiškega kreativnega centra, 
ki ga financira Občina Tržič, podelili dve glavni nagradi za Naj-
idejo Tržič 2020, že se lahko pohvalimo z našimi osnovnošolci, ki 
so obiskovali Podjetniško akademijo za osnovnošolce na Ljudski 
univerzi Tržič, pod vodstvom mentorja Nejca Konjeviča. 

Nekaj naših udeležencev  je  prisostvovalo na Podjetniškem tabo-
ru v Postojni, ki se je odvijal od 5. 6. do 7.6. 2020. Iz vseh koncev 
Slovenije so se mladi podjetniki na taboru izobraževali, se družili 
med seboj in se pripravljali na javni in medijski nastop pred kar 
stotimi gledalci, ki so spodbujali. S ponosom lahko rečemo, da so 
bili naši  tržiški osnovnošolci zopet med najboljšimi.

Tim Resman in Jakob Martinuč  iz OŠ Tržič sta  prejela nagrado 
za podjetniški izziv za podjetje TOP line iz Portoroža z naslovom: 
Kako narediti izlet v Benetke še bolj zabaven za otroke? Prejela 
sta nagrado potovanje v Benetke s katamaranom.

Luka Škrjanc iz OŠ Križe pa je bil v skupini 'TI ledeni čaj', ki so dobili 
nagrado za Naj pitch predstavitev, za nagrado pa polet z letalom.

Naslednje šolsko leto ponovno odpiramo vrata Podjetniške aka-
demije za osnovnošolce zadnje triade in verjamemo, da se bodo 
zopet razvile dobre ideje ali pa nadgradile obstoječe, saj vpisuje-
mo tudi v nadaljevalne tečaje.

EKO izziv
ULA PINTARIČ

V Klubu tržiških študentov smo aprila in maja v sklopu dneva 
Zemlje pripravljali vsebine, s katerimi smo želeli opozoriti na 
pomembnost trajnostno naravnanega razvoja in ravnanja bolj 
prijazna našemu planetu.

Ker zaradi nastale epidemiološke situacije čistilne akcije v Trži-
ču nismo mogli izvesti, smo k njej spodbudili z Eko izzivom. Do 
konca meseca maja so morali sodelujoči opraviti štiri eko naloge, 
za nagrado pa so prejeli eno iz med KTŠ-jevih eko vrečk, ki so 
namenjene štirim različnim študentom: dévovən (delaven štu-

dent), kənštn (študent umetnik), pərštiman (športnik) in fáulast 
(len študent). Eko naloge, ki so jih morali opraviti, so bile pobira-
nje smeti, nakupovanje z eko vrečko, eko transport in pa popra-
vilo stvari. Vsako opravljeno nalogo so fotografirali in v naprej 
pripravljeno predlogo vstavili fotografije. 

V Eko izzivu je sodelovalo 28 mladih, ki jim je mar za okolje. To-
vrstne dogodke bi v Klubu tržiških študentov radi organizirali in 
spodbujali tudi v prihodnje, saj se zavedamo podnebne krize in 
potrebe po zaščiti in ohranjanju narave.
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Urban Bole, v. d. direktorja v Domu Petra Uzarja
TANJA AHAČIČ, FOTO: ARHIV URBANA BOLETA

Sreča je, ko se delo dobro opravi
In ko imaš nekoga rad. (T. Pavček)

V Ročevnici 58 je prečudovita oaza, kjer 
domujejo stanovalci Doma Petra Uzarja. 
Zelena trata objema hišo prijaznih ljudi. 
Ta dom so v preteklih štiridesetih letih vo-
dile ženske in le en moški (Rudi Kolman), 
od 29. maja 2020 pa je v. d. direktorja Ur-
ban Bole. Pred slabim letom se je v domu 
zaposlil kot namestnik direktorice in vodja 
zdravstvene nege. Prišel je iz drugačnega 
okolja in takoj zavihal rokave in se lotil 
dela. Radi ga imajo zaposleni in stanovalci. 
Urban Bole je magister zdravstvene nege, 
strokovne članke pa objavlja v Obzorniku 
zdravstvene nege.

Gospod Bole, končalo se je obdobje 
karantene, ki je popolnoma spreme-
nilo navade ljudi po celem svetu. Vi ste 
pravočasno nabavili potrebno opremo, 
pravočasno zaprli vrata doma. Uspelo 
vam je, da se stanovalci in zaposleni 
niso okužili. Vsi smo vam hvaležni.
Kako ste organizirali življenje v domu 
v času karantene? Kaj ste se naučili iz 
teh kriznih časov?
Prva vprašanja o korona virusni bolezni 
smo si v domu začeli postavljati že nekje v 
sredini februarja, zaskrbljeni smo sprem-
ljali tuje medije in tuja središča bolezni po 
svetu. S prvimi okužbami v Sloveniji pa se 
je pojavila enih večjih ovir, kako zagotoviti 
varovalno opremo in s tem zaščititi stano-
valce in zaposlene pred prenosom okužbe. 
V iskanje in nabavo opreme so bili usmer-
jeni vsi napori. Vesel in ponosen sem, da 
nam je uspelo vso opremo tudi zagotoviti. 
Predvsem pa sem ponosen na sodelavce v 
Domu Petra Uzarja, ki so v času epidemije 
z lastnimi odrekanji, kot so samo izola-
cija z vsemi napori, ki so bili potrebni za 
vzpos tavitev vseh novih con v domu poka-
zali svojo nesebičnost in pripadnost domu 
in dom »obranili« pred morebitnim vno-
som virusa.

Življenje v domu je bilo v času epidemije 
organizirano malo drugače. Zelo težko je, 
ko je zaradi zdravstvene varnosti stano-
valcev potrebno sprejeti odločitve, kot so 
zaprtje doma za obiskovalce, prostovoljce, 
študente. Čez noč smo iz vrveža po hodni-
kih in avli doma prišli, na nam in stano-
valcem neznan, upočasnjen utrip. Vsaka 
nova situacija pa prinese nove prilagodi-
tve in znanja. Zanimivo je bilo opazovati, 
kako so se stanovalci hitro učili uporabe 
novih tehnologij. Na tem mestu pa bi se 
še enkrat zahvalil vsem stanovalcem in 
njihovim svojcem za vso pomoč in razu-

mevanje situacije, v kateri smo se znašli 
prvič. 

Vsaka kriza pa ima tudi svojo dobro plat, 
prav kriza je razkrila, kaj vse lahko v domu 
še popravimo in izboljšamo, kako se lahko 
odzovemo na vsako epidemijo ali more-
biten drugi val korona virusne bolezni. Iz 
krize prihajamo bogatejši za nova znanja 
predvsem pa, kot ekipa zaposlenih iz krize 
prihajamo bolj povezani kot pred epide-
mijo. 

Čakalne vrste za nastanitev v dom so 
dolge, to je tudi rakrana vseh domov v 
Sloveniji. Kako rešiti ta problem?
Čakalne vrste za namestitev v domove za 
starejše so res rakrana, vendar v Domu 
Petra Uzarja prednostno poskrbimo za 
občane občine Tržič. Konec marca letoš-
njega leta smo imeli v čakalni vrsti 258 
prošenj občanov Občine Tržič, od tega je 
bilo 12  prošenj aktualnih. Največ potreb 
je trenut no po namestitvi na enoti s pove-
čanim varovanjem in osebnim spremlja-
njem, kar nameravamo rešiti še do letoš-
njega poletja. 

Razlikovati pa je potrebno med aktualno 
in evidenčno vlogo. Evidenčna vloga po-
meni, da so starejši uvrščeni na čakalni 
seznam, vendar domske nege in oskrbe 
zaenkrat še ne potrebujejo. Aktualne vloge 
starejših pa so tiste, kjer največkrat prav 
zaradi zdravstvenega stanja potrebujejo 
takojšno namestitev v dom. V teh primerih 
poskušamo zagotoviti, da dobijo namesti-
tev čim hitreje. 

Stavba potrebuje redno vzdrževanje 
in posodabljanje prostorov. Kaj boste 
prenovili?
V prvi vrsti bomo dokončali začet projekt 
prenove nove enote, ki bo omogočala na-
mestitev stanovalcev, ki imajo kognitivne 
motnje, v sklopu nove enote ureditev vrta, 
ki bo omogočal kakovostnejše preživljanje 
časa na prostem. 

Pri investicijah pa je potrebno izpostaviti 
tudi mogoč drugi val korona virusne bo-
lezni. Potrebno je oblikovati trajne rešit-

ve za obvladovanje epidemije, ki ne smejo 
posegati v kakovost bivanja stanovalcev. 

Kar nekaj vaših inovativnih projektov 
se je upočasnilo med karanteno. Kate-
re projekte boste nadaljevali? 
V Domu Petra Uzarja nadaljujemo s pro-
jekti, in sicer s projektom Gerobus, ki je v 
končni fazi, čaka nas še izdaja monografi-
je, in pa projekt Preoblikovanje obstoječih 
mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje 
skupnostnih storitev in programov za sta-
rejše, projekt ki bo Občini Tržič zagotovil 
še dostopnejšo oskrbo v domačem okolju. 
V okviru projekta se izvaja informiranje, 
izobraževanje, praktično delo, motivira-
nje in nudenje podpore za zdrav način živ-
ljenja. Cilj projekta je izboljšati kakovost 
življenja, vzpostaviti zavedanje o dejav-
nikih tveganja ter skrbi zase. V ta namen 
so se izvajale delavnice, mesečna srečanja, 
testiranja in predavanja.

Dom Petra Uzarja Tržič je bil izbran za iz-
vajanje operacij »Preoblikovanje obstoje-
čih mrež ter vstop novih izvajalcev za nu-
denje skupnostnih storitev in programov 
za starejše«, ki ga sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. Namen projekta je raz-
viti, preizkusiti in implementirati nova 
orodja, nove storitve ter doseči integra-
cijo storitev in izvajalcev storitev. Cilj je 
zagotavljanje k upravičencu usmerjene 
integrirane oskrbe ter vzpostavitev pove-
zave med sistemi zdravstva in socialnega 
varstva. Skupaj s konzorcijskima partner-
jema Osnovno zdravstvo Gorenjske OE 
Zdravstveni dom Tržič in Lekarno Detelji-
ca d.o.o. želimo doseči kakovostno in var-
no kontinuirano obravnavo posameznika. 
Do novih storitev bodo upravičene osebe 
starejše od 65 let, po predpisanem ocenje-
valnem orodju ocenjene kot upravičene in 
ne bodo prejemniki pravic po predpisih s 
področja osebne asistence. Vključenih bo 
najmanj 200 uporabnikov v občini Tržič. 
Storitve bodo za uporabnike, vključene v 
projekt, brezplačne. Projekt bo potekal do 
30. 6. 2022.

Če dovolite, še nekaj besed o vas oseb-
no. Kdo je Urban Bole po službi?
Trenutno sem poleg delovnih obvezno-
sti v DPU Tržič vpleten še v delo in pre-
davanja na Fakulteti za zdravstvo Angele 
Boškin, tako da za gledanje televizije in 
branje knjig ostane bolj malo časa. Prosti 
čas preživljam z ženo Urško in hčerko Ivo, 
ki je stara eno leto in pol, radi kolesarimo, 
hodimo v hribe. Z ženo zelo rada, sedaj 
malo manj, obiskujeva gledališke predsta-
ve, operne predstave. 
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Sprememba v občinskem vodstvu, prvič v zgodovini županja 
Sainte Marie aux Mines-a
JOŽE KLOFUTAR, FOTO: DENIS MASSON, FOTO: DENIS MASSON, JEAN LOUIS KIEFER

V Franciji so bile v letošnjem letu predvidene lokalne volitve, to-
rej volitve županov in občinskih svetov, in sicer v mesecu marcu. 
Tako so vse predvolilne aktivnosti potekale normalno, politične 
stranke in zainteresirane skupine občanov so organizirale pred-
volilne kampanje, pripravile programe in sestavile liste kandi-
datov.

Vse je potekalo normalno, dokler  se ni zgodil koronavirus. V tre-
nutku se je vse ustavilo in glede na nastale razmere je prevlado-
valo prepričanje, da bodo volitve prestavljene. Dejstvo je, da tudi 
francoski predsednik Macron ni vedel, kaj storiti. Tako je najprej 
napovedoval, da volitev ne bo pa se je kasneje premislil in kljub 
strogi karanteni (strožja od naših omejitev) odločil, da se volitve 
izvedejo.

Tako so po celi Franciji 15. marca izvedli prvi krog lokalnih volitev 
in kljub strogim omejitvam gibanja volivce prisilili, da so odšli na 
volišča. Glede na razmere je bil odziv prebivalstva temu prime-
ren, saj je bila volilna udeležba od 20 do 30 odstotnih točk manj-
ša kot običajno. Razumljivo je bila volilna abstinenca najvišja pri 
starostnikih in drugih rizičnih skupinah, ki so  ostali doma.

V pobratenem Sainte Marie aux Mines se je vse to odrazilo še to-
liko bolj, saj gre po demografski sliki za staro mesto. Tako je bila 
volilna udeležba malo nad 47 %, izid med kandidatoma pa zelo 
tesen: dosedanji župan Claude Abel je prejel 49,5 % glasov, nje-
gova protikandidatka Noellie Hestin  pa 50,5 % glasov (razlika 
zgolj 15 glasov)!

Glede na to, da je bila tako volilna udeležba kot tudi zelo tesni re-
zultati ugotovljeni v kar velikem številu občin, je sledila pritožba 
na Vrhovno sodišče, ki pa po približno treh mesecih pritožnikom 
ni ugodilo in potrdilo izide prvega kroga volitev.

V skladu s to odločitvijo se je v začetku meseca junija sestal no-
voizvoljeni občinski svet, ki je po pričakovanjih potrdil novo žu-
panjo pobratenega mesta Noellie Hestin, kar se je zgodilo prvič v 
zgodovini tega mesta.

CLAUDE ABEL
poljedelec, je bil prvič izvoljen že leta 2001, ko je premagal do-
tedanjega župana Rolanda Mercierja. V naslednjih letih je bil 

ponovno izvoljen še dvakrat, torej je županoval kar tri mandate 
(mandat županov v Franciji pa traja šest let).

Pobrateno mesto je kljub zmanjševanju števila prebivalcev v ob-
dobju njegovega županovanja dosegalo prepoznavnost zlasti za-
radi dveh velikih prireditev, ki jih organizira občina: mednarodne 
borze mineralov in fosilov MINERAL GEM, na kateri je sodelovalo 
tudi več kot tisoč razstavljavcev in Prireditve PATCHWORK, ki se 
ponaša z umetniškimi stvaritvami z blagom in na blagu.

Claude Abel je bil pomemben člen kar zadeva pobratenje z našim 
mestom, bil je resnični prijatelj, dobesedno zaljubljen v Slove-
nijo, kar še posebej velja za slovensko morje in Piran. Praviloma 
vsako uradno gostovanje je združil s privatnim bivanjem vsaj ne-
kaj dni v tem obmorskem mestu.

Z osebno prisotnostjo je obogatil vsakokraten obisk Tržičanov v 
pobratenem mestu in ne glede na to ali je šlo za uradno delegaci-
jo, obisk kulturnih skupin, šolarjev iz Osnovne šole Križe, članov 
raznih društev, predstavnikov muzeja itd. Še posebej je bil zavzet 
in vzhičen nad vsemi prireditvami ob 50-letnici pobratenja tako 
v Tržiču kot v svojem mestu. V letih 2008 – 2011 je bil tudi pred-
sednik njihovega Komiteja za pobratenje.

Za njegov prispevek k  pobratenju in prijateljskemu sodelovanju 
mu je župan občine Tržič mag. Borut Sajovic, kot prvemu tujemu 
državljanu, podelil naslov AMBASADOR OBČINE TRŽIČ.

NOELLIE HESTIN

Je 34-letna agronomka, aktivna zlasti na področju varstva oko-
lja in problematike podnebnih sprememb. Sebe ima za »dirigen-
ta novega občinskega sveta«, ki naj bi predvsem nadaljeval delo 
dosedanjega vodstva,  kot prednostne naloge svojega delovanja 
pa bo zagotovila z revizijo proračuna, nadaljevanjem gozdarskih 
dejavnosti in uvedbo občinskega policista.

Na prvi seji novega občinskega sveta je predlagala v izvolitev pet 
kandidatov za podžupane oziroma svetovalce – pomočnike, ki 
bodo skrbeli za različna področja dejavnosti: od financ, varstva 
okolja, turizma do socialnih zadev.

Nedvomno bomo novo županjo lahko bolj natančno predstavili 
po prvem srečanju z njo, katerega pa vodstvo naše občine želi in 
pričakuje čimprej.
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Novice iz pobratenega mesta Sainte Marie Aux Mines
JOŽE KLOFUTAR, FOTO: JEAN LOUIS KIEFER 

TUDI V KARANTENI SE ZAVEMO KORENIN
Ko je pred dobrimi tremi meseci koronavirus preplavil Evropo in 
je praktično v trenutku zastalo življenje, ne samo na stari celini, 
ampak na celem svetu, sprva sploh nismo dojeli, kaj se pravza-
prav dogaja. Tudi tolažili smo se, saj bo hitro minilo in spet bo 
vse po starem,. Pa žal ni bilo tako! Razmere so se v vseh državah 
iz dneva v dan zaostrovale, vlade so predpisovale vedno ostrejše 
ukrepe v želji, da bi preprečile oziroma omejile širjenje epide-
mije, s kakršno se te generacije še niso srečale. Vsak dan smo z 
nestrpnostjo čakali in poslušali novice, poročila, v katerih so nas 
novinarji seznanjali s podatki o okuženih oziroma obolelih, na 
žalost tudi umrlih.

Seveda je bila pozornost vodstva Občine Tržič v prvi vrsti usmer-
jena v domače razmere, ob tem pa smo še posebej spremljali do-
gajanja v pobratenih in prijateljskih mestih. Moderna tehnologija 
je to omogočala in tako smo bili kar pogosto v stiku s prijatelji v 
pobratenih mestih, še posebej v Sainte Marie aux Mines in Zaje-
čarju.

Stanje je bilo bolj ali manj povsod enako, javnih dogodkov ozi-
roma prireditev ni bilo, kljub temu pa se na vse vendarle ni po-
zabilo. Žal so bili pomembni dogodki kot n.pr. 1. maj, pa konec  
2. svetovne vojne, letos 75 let, obeleženi zelo skromno. Tako so 
tudi v pobratenem Sainte Marie aux Mines priložnostno počastili 
dan spomina tako, da so položili šopke in vence k vsem spomin-
skim obeležjem.

Tako sta župan pobratenega mesta Claude Abel in predsednik Ko-
miteja za pobratenje Raymond Kuhn položila venec k spomeniku 
slovenskih deportirancev. S tem dejanjem sta izrazila prepriča-
nje, da tudi v tako težkih časih korenine pobratenja, prijateljstva 
in sodelovanja, ki traja že 54 let, niso in ne smejo biti pozabljene.

Tržiške športne igre za sezono 2019 / 2020
BISERKA DRINOVEC, FOTO: ARHIV ŠZ TRŽIČ

Športna zveza Tržič je v sodelovanju z Občino Tržič organizira-
la podelitev priznanj športnikom rekreativcem, ki so sodelovali 
v tržiških športnih igrah v sezoni 2019/20. Podelitev je bila letos 
v Kampu Podljubelj, kjer je po podelitvi sledilo tudi druženje. V 
ženski konkurenci je 1. mesto osvojila Joži Meglič, druga je bila 
Milena Dolčič, obe DU Tržič, tretje mesto je osvojila Ema Zajc, 
KK Ljubelj četrta je bila Irena Golmajer, peta Urška Kavar in šesta 
Jana Ahačič vse članice ŠD Podljubelj. Priznanja je podelil župan 
Občine Tržič g. Borut Sajovic. 

Med moškimi je največje število točk zbral Borut Sajovic, ŠD Pod-
ljubelj, drugi je bil  Slavko Gregorčič, DU Tržič, tretje mesto je 

zasedel Drago Uzar, četrti je bil Lado Sedej, oba DU Tržič, peto 
mesto je osvojil Mičo Dragičevič in šesto Gregor Premrl oba ŠD 
Podljubelj. Priznanja najboljšim tekmovalcem v moški kategoriji 
je podelil g. Boris Tomazin, predsednik ŠZ Tržič. 

Proglasili smo tudi najboljša tri športna društva.  Največ točk je 
ponovno zbralo Društvo upokojencev Tržič  na drugo mesto se 
je povzpelo Športno društvo Podljubelj, tretje mesto je osvojilo 
Športno društvo Lom.

Čestitke vsem prejemnikom priznanj. Vsa tekmovanja so poteka-
la ob podpori Občine Tržič in Fundacije za šport.
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ŽAN KOŠIR najboljši športnik Tržiča za leto 2019 
BISERKA DRINOVEC, FOTO: VILI VOGELNIK

Športna zveza Tržič je skupaj z Občino Tržič v mesecu juniju v 
Amfiteatru Gorenjska plaža pripravila svečano akademijo na ka-
teri smo podelili priznanja športnikom, ki so v preteklem letu 
2019 dosegli odmevne mednarodne rezultate ali pa osvojili na-
slov državnega prvaka. Podeljeno je bilo tudi priznanje za živ-
ljenjsko delo. 

PREJEMNIK ŠPORTNE PLAKETE ZA ŽIVLJENJSKO DELO 
NA PODROČJU ŠPORTA
Plaketo za življenjsko delo na področju športa v Občini Tržič je 
prejel g. Ludvik Soklič, ki je vse svoje življenje tako ali drugače 
sodeloval v športu. Sprva kot tekmovalec v alpskem smučanju, 
kasneje kot trener in organizator različnih smučarskih tekmo-
vanj. Kasneje smo ga srečevali na tekaških progah. Dolga leta je 
bil član predsedstva tržiške telesne kulturne skupnosti (sedaj 
športne zveze) in šestnajst let zelo delaven predsednik odbora za 
športno rekreacijo. V svoji kategoriji do 84 let ima še vedno več 
državnih rekordov tako v dvorani kot na prostem. Medtem ko mu 
je bila včasih športna dejavnost v glavnem tekmovalna, je danes 
v ospredju šport za dobro počutje in zdravje. S športom se aktivno 
ukvarja tudi sedaj, pa čeprav šteje častitljivih 82 let. Je človek, ki 
dela za druge in ne za osebno korist. Opravil je ogromno prosto-
voljnega dela za razvoj in napredek na področju športa v ama-
terski obliki. Bogastvo njegovega dela je široko vtkano v športni 
utrip naše družbe, je tudi vsakdanji spremljevalec in spodbujeva-
lec aktivnega športnega življenja v naši družbi. 

NAJBOLJŠI ŠPORTNIKI TRŽIČA
Strokovna komisija, ki jo je imenoval izvršni odbor športne zve-
ze, je pregledala vse prispele predloge ter na osnovi pravil izved-
la točkovanje in določila vrstni red najboljših športnikov. Prvo 
mesto in s tem naziv najboljšega športnika Tržiča za minulo leto 
je osvojil deskar Žan Košir. Drugo mesto je osvojil smučarski ska-
kalec Anže Semenič, tretje mesto je zasedel športni plezalec Anže 
Peharc. Ostali nominiranci za ta laskavi naziv so bili še, Miha 
Aljančič, Anita Klemenčič, Andrej Tavželj, Patrik in Sašo Rajsar, 
ter ženska in moška ekipa Kegljaškega kluba Ljubelj. 

NAJOBETAVNEJŠI ŠPORTNIKI 
Prvo mesto je osvojila obetavna kegljačica Sara Rovta, članica 
Kegljaškega kluba Ljubelj, drugo mesto je osvojila smučarska 
skakalka Jerneja Repinc Zupančič, članica Nordijskega smučar-
skega kluba Tržič FMG, tretje mesto je zasedel mladi hokejist Tim 
Dolinar, član Hokejskega društva Hidria Jesenice. 

DRŽAVNI PRVAKI V MINULEM LETU IN PREJEMNIKI 
MALEGA ŠPORTNEGA ZNAKA OBČINE TRŽIČ
Taja Bodlaj je državna prvakinja v smučarskih skokih, članica 
Nordijskega smučarskega kluba Tržič FMG. Prav tako je član NSK 
Tržič FMG Lovro Dovžan, ki je postal državni prvak v nordijski 
kombinaciji. Maša Bodlaj in Lana Pesjak sta postali državni pr-
vakinji v kegljanju, članici Kegljaškega luba Ljubelj. Jure Jordan 
je v paru z Iris Nučič postal državni prvak v rock & rollu, sta člana 
Plesnega kluba Tržič. Brina Marčun članica Plavalnega kluba Tri-
glav Kranj je postala državna prvakinja v skladnostnem plavanju, 
Taša Muzik članica Karate klub shotokan Kranj. je državna prva-
kinja v disciplini kumite, Urban Podrekar, član Hokejskega kluba 
mlade kategorije Bled. je z ekipo osvojil naslov državnega prvaka 
v hokeju na ledu, Eva Puhar članica Športno plezalnega odseka 
Radovljica je postala državna prvakinja v balvanskem plezanju. 
Hanna Kavčič in Jošt Soklič sta šolska državna prvaka v smučar-
skih skokih.

PREJEMNIKI VELIKEGA ŠPORTNEGA ZNAKA OBČINE 
TRŽIČ  
Miha Aljančič, član Veslaškega kluba Bled je postal članski dr-
žavni prvak v dvojcu in dvojnem dvojcu v veslanju. Matic Hlad-
nik, član Nordijskega smučarskega kluba Tržič FMG, je bil držav-
ni prvak v nordijski kombinaciji Neža Perko in Anita Klemenčič, 
članici Tekaško smučarskega kluba Triglav iz Kranja sta postali 
državni prvakinji v štafetnem teku na smučeh, Sašo Rajsar, član 
Hokejskega kluba Slovenske železnice Olimpija Ljubljana je z 
ekipo v hokeju na ledu osvojil naslov prvaka Slovenije. Breda Ko-
šir, članica Plesnega kluba Zebra iz Ljubljane je postala državna 
prvakinja v paru z Mihom Rednik v športnem paraplesu combi 
latin. Čestitke vsem prejemnikom priznanj. 
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Na OŠ Bistrica zadovoljni z »žetvijo«
ANDREJA KOSEC, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

Kar seješ, to žanješ, pravi ljudski prego-
vor, ki se mnogokrat izkaže za še kako 
resničnega. Na naši šoli smo ob zaključku 
tega šolskega leta zares veseli, da lahko s 
ponosom pritrdimo omenjenemu reklu, 
saj smo v izredno stresnih in razburljivih 
»korona okoliščinah« uspeli obdržati de-
lovno vnemo na tako visokem nivoju, kot 
si ga ne bi upali zamišljati.

Zgovoren zapis tega izjemnega časa, še 
posebej pa čustev in doživljanj učencev ob 
delu od doma, so Stezice, ki letos beležijo 
51. izdajo. Vse, od stisk in umetniških iz-
livov misli do osmrtnic devetošolcev smo 
zabeležili v spomin in opomin, kako zelo 
smo med seboj povezani in soodvisni. 
Hkrati pa ranljivi. Spoznali smo, kaj nam 
pomeni največ in se je zato vredno truditi. 
S kostruktivistično pesmijo se je učenka 
izrazila takole:

Učenci in učenke se v vseh veščinah in 
sposobnostih letos niso mogli pokaza-
ti, saj večina tekmovanj na državni ravni 
ni bila izvedena, tisti pa, ki so priložnost 
dobili, so jo dobro izkoristili. Med njimi 
se z dvema zlatima priznanjema v roki 
smeje (zdaj že nekdanja) devetošolka Tija 
Stritih, ki je dosegla zlato Cankarjevo pri-
znanje v tekmovanju v znanju slovenskega 
jezika ter zlato na Festivalu inovativnih 
tehnologij za multimedijsko predstavitev 
Tržiška zmajska. Od tam je z zlatim pri-
znanjem odšla tudi bodoča devetošolka 
Meta Mencej. Uspeh so poželi učenci s sre-
brnimi priznanji; na tekmovanju v znanju 
geografije Meta Mencej in Žan Mlade-
novski, na tekmovanju v znanju angleške-
ga jezika Neža Frantar, Meta Katona pa je 
prejemnica srebrne medalje in zlatega po-
kala za 1. mesto v šolskih športnih tekmo-

Človek v kvadratu
ROMANA TURK, FOTO: NEJC ROZMAN

Tudi v času šolanja na domu sta mlada 
raziskovalca tržiške šole Nejc Rozman in 
Timotej Leitinger, pridno delala. Pri delu 
sva jima pomagali mentorici Romana Turk 
in Maruša Turk. Raziskovala sta simetri-
je človeškega telesa, ki jih je  v svoji znani 
sliki Vitruvijevega človeka opisal Leonar-
do da Vinci.

Primerjala sta razpon rok in telesno vi-
šino. Izmerila sta petdeset prostovoljcev 
različnih starosti in ugotovila, da meritve 
dokazujejo, da sta razpon rok in člove-
kova višina zelo podobni, pri določenem 
odstotku ljudi pa enaki. Presenetljivo se 
je izkazalo, da je imel renesančni umetnik 

prav, ko je to simetrijo predvidel v svojih 
zapisih pod skico.

Primerjala sta tudi fotografije obrazov 
prostovoljcev in poskušala z matematič-
nimi meritvami ugotoviti ali so simetrični. 
Ugotovila sta, da ima zelo malo ljudi pov-
sem simetričen obraz.

Z nalogo sta zmagala v skupini Matemati-
ka in logika na regijskem srečanju mladih 
raziskovalcev.

Najpomembnejša ugotovitev po zaključ-
ku meritev pa je, da je lepo in prav, če je 
čimveč ljudi manj simetričnih, a zato bolj 
originalnih.

vanjih. Zlati na športnih tekmovanjih sta 
bili tudi letošnji devetošolki Maša Lunar in 
Kaja Knific.   

Lepo, prisrčno in preprosto so se z valeto 
poslovili devetošolci, katerim so za popot-
nico v režiji v. d. ravnatelja Dine Pintarič 
gumbke sreče razdelili razigrani prvo-
šolčki. Ob ganljivih govorih se je zasvetilo 
marsikatero oko ... Tako je prav in se spo-
dobi. Saj se naše poti še srečajo. 
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Zbiralna akcija papirja v OŠ Križe 
MAJA BITEŽNIK, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE 

V aprilu, ko so bila vrata Osnovne šole Kri-
že zaprta, bi morala potekati spomladan-
ska zbiralna akcija papirja. V času šolanja 
na daljavo so učenci in njihovi sorodniki 
pridno zbirali papir, zato so se ob prebuja-
nju šole v maju začela pojavljati vprašanja, 
kdaj bo zbiralna akcija. Pogoji za izvedbo 

Kulturno delovanje na OŠ Križe »poplačano«
ERNA MEGLIČ

Osnovna šola Križe je s svojim kulturnim 
delovanjem na področju igre, plesa, petja 
in s sodelovanjem v različnih kulturnih 

programih kandidirala za naziv Kulturna 
šola. Komisija je, 17. 6. 2020, ugotovila, da 
skladno z razpisnimi kriteriji izpolnjuje-

mo vse kvantitativne in kvalitativne po-
goje. Podelila nam je naziv Kulturna šola 
za obdobje 2020-2024.

Zlato priznanje na državnem tekmovanju za projekt Biciklfest 
KATARINA LANGUS 

Turistični krožek OŠ Križe se je tudi le-
tos pripravljal na tekmovanje Turizmu 
pomaga lastna glava. Letošnja razpisana 
tema »Festival naj bo« nam je bila v iz-
ziv in nemudoma smo pomislili na zaba-
vo in dogajanje. Mi se res radi zabavamo, 
naša okolica ponuja številne možnosti za 
preživljanje prostega časa v naravi, kot so 
sprehodi po bližnjih gozdovih, planinski 
pohodi, obiski planšarij in seveda kolesar-
jenje. In imeli bomo BICIKLFEST.

S pripravami na tekmovanje smo začeli 
tako, da smo konec tedna preživeli v Lomu 
pod Storžičem, kjer smo s pomočjo gostov 
Mateje, Bora in Vesne zbirali ideje in jih 
začeli sestavljati v celoto.

Naša naloga tako temelji na preživljanju 
aktivnega prostega časa in zdravem nači-
nu življenja in zabavi. Pripravili smo eno-
dnevni festival Biciklfest in nanj povabili 
naše vrstnike, starše, stare starše, prijate-
lje, znance, ljubitelje kolesarstva. Pripra-
vili smo tudi različne praktične in zabavne 
delavnice.

Ko smo dokončali turistično nalogo, smo 
sestavili tudi kratek nastop, predstavitev 
Biciklfesta. Dan pred tekmovanjem smo 
izvedeli, da državno turistično tekmova-
nje zaradi epidemije odpade. 

Konec maja pa so nam sporočili, da bomo 
za letošnje tekmovanje poleg naloge mo-

rali posneti predstavitveni video, v kate-
rem bomo predstavili naš festival. 

Krožkarji smo se zbrali pred šolo, saj pou-
ka še nismo imeli. Zunaj smo posneli kra-
tek video,  se pri tem zabavali in verjame-
mo, da se boste tudi vi, ko si ga ogledate na 
naši spletni strani.

https://video.arnes.si/portal/asset.
zul?id=N1YcnbnXmLNecQNUDuUS6hYQ

Vsi upamo, da bomo Biciklfest kdaj uteg-
nili tudi res izpeljati.

so bili ugodni, zato smo nagovorili učence 
in starše, da zberejo papir in ga pripeljejo 
na dvodnevno zbiralno  akcijo. Kljub temu 
da se je velik del naših učencev še vedno 
šolal na daljavo, so se akciji odzvali in v 
velikem številu pripeljali papir. Učenci 9. 
razreda so marljivo zlagali pripeljan papir 

in z veseljem smo opazovali, kako se kup 
papirja veča. Zahvaljujemo se vsem, ki ste 
pripomogli, da smo akcijo uspešno izpe-
ljali. Z izkupičkom od zbranega papirja 
smo obogatili šolski sklad. Deset učencev, 
ki so v tem šolskem letu zbrali največ pa-
pirja, smo nagradili. 
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Zlata priznanja učencem OŠ Križe 
TATJANA VILAR, NEŽA POLJANC, MONIKA KOŠIR, FOTO: MONIKA KOŠIR

Vsako leto je v mesecu aprilu dan, pomem-
ben za vse tiste učenke in učence, ki imajo 
radi kemijo. V tem mesecu namreč poteka 
državno tekmovanje iz kemije za Preglovo 
priznanje. Na ta dan sta težko čakala tudi 
devetošolca Sanja Remškar in Matic Pri-
možič iz Osnovne šole Križe, ki sta se že 
nekaj mesecev pridno pripravljala. 

Letošnje leto je žal drugačno leto, zaradi 
pandemije in številnih omejitev, je mnogo 
tekmovanj odpadlo in tudi tekmovanje iz 
kemije je bilo pod vprašajem. 

Ko smo že mislili, da tekmovanja v letoš-
njem šolskem letu ne bo, je posijal žarek 
upanja na koncu tunela. Še dober teden dni 
je bilo do konca šole, ko smo iz Zveze za 
tehnično kulturo Slovenije mentorji dobili 
obvestilo, da tekmovanje iz kemije bo. 

V torek, 9. 6. 2020, sta bila Sanja in Matic 
malce v skrbeh, a pripravljena na tekmo-
vanje.

Po dolgem sedem dnevnem čakanju, pa 
veselo presenečenje. Njuna vztrajnost 
in delavnost sta bila nagrajena z zlatim 
Preglovim priznanjem. 

Učenka Katarina pa ni le dobra pisatelji-
ca, je odlična tudi v matematiki. Dobila je 
nam reč zlato priznanje na državnem tek-
movanju iz razvedrilne matematike. 

Aljaž Erman se je udeležil državnega tek-
movanja iz astronomije, kjer je dosegel 
zlato priznanje.

Raziskovalna naloga Lunin koledar v OŠ Križe 
NEŽA POLJANC

V Osnovni šoli Križe smo tudi v letošnjem 
šolskem letu raziskovali. Učenec devetega 
razreda Jakob Rozman je izdelal razisko-
valno nalogo Lunin koledar.

Opazoval je Lunino površje, ki je vidno s 
prostim očesom. Raziskoval je potovanje 
Lune in sistematično sledil spreminjanju 
Luninih men. Luno je opazoval tri mesece. 

Opazovanja je zapisoval in skiciral v vna-
prej pripravljeno razpredelnico. 

Na rezultate opazovanja je zelo vplivalo 
vreme. Ugotovil je, da se časi vzhoda Lune 
zelo spreminjajo. Čas vzhoda in zahoda 
Lune se dnevno spreminja, vsak dan vzi-
de in zaide približno uro kasneje. Na nebu 
jo lahko spremljamo okrog devet ur, ko je 
krajec in okrog trinajst ur, če je ščip. Luno 
opazujemo na vzhodu, jugovzhodu, jugu, 
jugozahodu in zahodu. Na severnem delu 
neba Lune nikoli ne vidimo. Luni se spre-
minja tudi nagnjenost. Luna se pri svojem 
potovanju čez nebo v eni noči obrača. Po-
drobnosti na Luni so slabše vidne ob polni 
Luni, ker je le ta presvetla. Kraterji so zelo 
dobro vidni ob krajcu, predvsem na meji 

med osvetljenim in neosvetljenim delom 
Lune.

V literaturi je zapisanih veliko splošnih 
podatkov o Luni, o njenem gibanju, o me-
nah, o nastanku in zgradbi. Nikjer pa ni 
zaslediti, kako se lotiti opazovanj in na 
kakšne ovire pri tem naletimo. 

Jakob je svojo raziskovalno nalogo 
predstavil na Regijskem srečanju mla-
dih raziskovalcev Gorenjske. Na področju 
astronomija ali fizika je dosegel odlično 
tretje mesto.
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Kljub koronavirusu so izšle Stezice, glasilo učencev  
Osnovne šole Bistrica
JOŽICA KODER 

Resnično sem v svoji glavi in srcu iskala 
prave besede, s katerimi bi orisala letošnje 
Stezice. Občudujem jih. Vsako stran, be-
sedo, stavek, poved, besedilo, ilustracijo, 
fotografijo; vsebino in obliko. Iskrene čes-
titke vsem ustvarjalcem; učencem, učite-
ljem, mentorjem.

Hvala v. d. ravnateljici Dini Pintarič, na 
dom mi jih je prinesla. Velik uspeh je, da 
so izšle v tiskani obliki, da jih lahko vza-
memo v roke, s tem zaživijo pred našimi 
očmi drugače kot v elektronski obliki.

Vsebinsko in oblikovno so dovršene, ka-
žejo utrip šole skozi vse šolsko leto, velik 
trud, dobre ideje, sicer tako polne sporo-
čilnosti in razmišljajoče vsebine  ne bi bilo. 
Poudariti je, da so med avtorji besedil, 
ilustracij, fotografij zapisana imena učen-
cev od prvega do devetega razreda. Da so 
med sodelujočimi tudi učitelji. Vzradostili 
so me  simpatično prisrčni opisi drobnih 
radosti učencev nižjih razredov, poveza-
nih z utripom doma in šole. Radi imajo še 
svet igrač, igre vseh vrst, radi imajo živa-
li, številne hobije, šolo, prijatelje. Vse, kar 
sodi v čas otroštva. Potem so tu resna raz-
mišljanja učencev višjih razredov, še po-
sebej devetošolcev. Napolnili so cikel Raz-
mišljam. Svojo pesniško žilico so učenci 
pesniki sprostili v ciklu Mladi poeti. In po-
vedali, da je v nekaj verzih mogoče povedati 
vse, kar se iskri v možganih. In to je umet
nost. Sestavili uganke, ocenjevali knjige, 
pisali družinsko kroniko, dajali nasvete 
vrstnikom, pisali o potegavščinah in raz-
nolikih dogodivščinah ...Vredno prebrati.

Mentorica, urednica in lektorica Andreja 
Kosec je v svojem uvodniku med drugim 
zapisala: Po prvih dneh veselja smo doma za 
računalniki in telefoni ugotovili, da marsikaj 
pogrešamo; razlage, pojasnila, spodbude, 
učne liste, medsebojne stike, nasmehe, obje
me. Računalnik je stroj, on ne razume, lahko 
se samo pokvari, če z njim ravnamo napačno. 
Veliko časa smo imeli za razmišljanje, tudi o 
sebi in o odnosih z drugimi.

V. d. ravnateljica Dina Pintarič, ki skrbi za 
obliko Stezic, je svojemu izjemnemu na-
govoru učencem, sodelavcem in staršem 
dala naslov: Ne za šolo, za življenje se učimo 
(Seneka). V njem se je za vse delo in trud, 
še posebej v času koronavirusa, zahvalila 
z besedami: 

Čas je, da zapišem zahvalo z VELIKO ZAČET
NICO prav vsem učiteljem, strokovnim de
lavcem in tehničnim delavcem naše šole. Čas 
je, da pokažemo spoštovanje do učiteljev in 
ostalih zaposlenih, do šole kot ustanove, ki 
nam daje temeljno podlago za uspeh v živ

ljenju in nam nudi prijetno okolje za ustvar
jalni razvoj.

In čas je, da se iskreno zahvalim vam, 
spoštovani starši. S svojim zgledom in z dob
rim sodelovanjem z nami svojim otrokom 
pomagate uresničiti vse cilje.

Srce mi igra za moje mlade prijatelje, je za-
pisala učencem. V zaključku svojega nago-
vora jim je naročila: Vljudno vas prosim, da 
ne pozabite na spoštljivost, strpnost in po
moč, ki jo lahko nudite drugemu, ko jo je le 
ta potreben.

Dragi devetošolci, kaj vse bi vam rada pove
dala ...

Nemogoče je našteti imena vseh sodelujo-
čih pri Stezicah. Več kot sto petdeset jih je. 
Zapisala bom devetošolce, ki so s svojim 
razmišljanjem obogatili vsebino, s kate-
ro se poslavljajo tudi od svojega šolskega 
glasila: 

Brina Ahačič, Ela Ivana Sarič, Klara 
Aljančič, Kaja Knific, Tija Stritih, Mark 
Rozman,Tea Krč, Mark Paplar, Matic Štu-

lar, Mike Mrak, Hana Herak in  Zala Teran.

Na zadnji strani glasila so dosežki učencev 
na različnih tekmovanjih, na katerih so 
pokazali svoje znanje angleščine, sloven-
ščine (državno tekmovanje), geografije, 
tekmovali za bralno značko; se udeležili 
festivala inovativnih tehnologij (državno 
tekmovanje), in športnih tekmovanjih.

V tej številki Stezic so svoje misli zapisa-
li tudi učitelji, Petra Smolej, Sanja Voglar 
in razredničarki Tjaša Švab, 9. a, in Silvia 
Šlibar, 9. b. Od svojih učencev sta se pos-
lovili med drugim z besedami:

Zdaj pa je prišel čas, ko se lahko veselite zas
luženih in dolgih poletnih počitnic.

Kaj vam bo življenje prineslo na pot, ne 
vemo, zavedajte se, da je vaša prihodnost 
odvisna od znanja. Pred vami je ves svet, v 
katerem vas čakajo velike preizkušnje in tudi 
veliko lepega. Želiva vam, da boste v življe
nju odločno sledili svojim sanjam in počeli 
to, kar vas veseli. Srečno!

Tarik Muratović, učenec 3.b razreda, je pripravil naslovnico Stezic.



rastemo  
z glasbo v srcu

PODALJŠUJE VPIS
V GLASBENO ŠOLO TRŽIČ

za šolsko leto 2020/21

V Glasbeni šoli Tržič vabimo nove učence  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:

do torka, 25. avgusta 2020, do 12.00.

PREIZKUS bodo kandidati opravljali
med 26. in 28. avgustom 2020.

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

 
Vpisujemo v naslednje oddelke:
• klavir,
• violončelo, 
• trobila (trobenta, rog, pozavna, evfonij, tuba),
• kljunasta flavta, klarinet,
• tolkala.

V predšolsko glasbeno vzgojo vpisujemo otroke, rojene leta 2015 (starost 5 let) in v glas-
beno pripravnico, rojene leta 2014 (starost 6 let) brez preizkusa glasbenih sposobnosti 
preko spletne strani www.glasbena-sola-trzic.si ali na Facebook strani šole oz. v pi-
sarni šole vsak dan v času uradnih ur, do zapolnitve mest v oddelkih.
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rastemo  
z glasbo v srcu

POT  V   GLASBENO ŠOLO

Uspešno si  
opravil preizkus  

glasbenih sposob- 
nosti. Pogumno  

vstopi v svet glasbe 
in pojdi 2 polji 

naprej.

 Tvoj  
delovni zvezek je 

skoraj prazen.  
Vrni se za 2 polji.

Na novoletnem  
koncertu zbrano 

poslušaš glasbenike 
na odru. 2 krat vrzi 

kocko in se pomakni 
naprej.

Za nastop si se  
pozabil urediti. Vrniti 
se moraš domov, zato  

1 krog ne mečeš.

Na tekmovanju  
mladih glasbenikov 

si se odlično odrezal. 
Pojdi 6 polj naprej. 

Vedno brez 
opravičila zamujaš 
k pouku. Vrni se za 

8 polj.

Redno in  
vestno pišeš  

domače naloge.  
Pojdi 2 polji  

naprej.

Vaja dela  
mojstra, zato 
mojster 3 krat 
meče kocko. 
Pomakni se 

naprej.

Na pol poti  
se spomniš, da 
si doma pozabil 

inštrument. Pojdi  
ga iskat na štart.

Pri skupnem 
muziciranju sodeluješ 
v komorni skupini in 
v šolskem zabavnem 
orkestru. 2 krat vrzi 
kocko in se pomakni 

naprej.
Med poslušanjem 
nastopa sošolcev ti 

zazvoni telefon. Ker si 
zmotil nastopajočega, 

1 krog ne mečeš.

K pouku prihajaš 
točno. Pojdi 2 polji 

naprej.

Pred odhodom  
na oder si se uspešno 
znebil treme. 1 krat 

vrzi kocko in se  
pomakni naprej.

Za obisk gala  
koncerta se lepo urediš 
in prispeš točno, vendar 

dober vtis pokvariš  
z glasnim klepetanjem. 
2 krat vrzi kocko in se za 

seštevek pik pomakni 
nazaj.

Na izven-  
šolskih nastopih 

predstavljaš glasbeno 
šolo. Pojdi 4 polja 

naprej.

Ko poslušaš  
nastop sošolcev,  
se lepo vedeš.  

1 krat vrzi kocko in  
se pomakni  

naprej.

Čestitamo,  
uspešno si opravil 

zaključni izpit.  
Pojdi na cilj.

Ker ne vadiš,  
igraš napačne tone. 
3 krat vrzi kocko in 
se za seštevek pik 

pomakni nazaj.

 Za inštrument  
lepo skrbiš, ga  
paziš in čistiš.  

Pojdi 7 polj  
naprej.

šola, vrtec
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v središču

Valeta 2020
MAJA TEKAVEC

OŠ TRŽIČ (FOTO: arhiv OŠ Tržič)

OŠ BISTRICA (FOTO: arhiv OŠ Bistrica)
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v središču

V občini Tržič 17 odličnih učencev 
ERNA MEGLIČ, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

Šolsko leto 2019/2020 je zaključilo 126 devetošolcev iz treh 
osnovnih šol občine Tržič. Med njimi je bilo 17 učencev, ki so ime-
li vseh devet let šolanja odličen uspeh.

V OŠ Bistrica: Brina Ahačič, Neža Frantar, Erik Koder, Nina Per-
gar in Tija Stritih.

V OŠ Križe: Matic Primožič, Ana Čosić, Sanja Remškar in Jakob 
Rozman

V OŠ Tržič: Marija Perne, Iza Gros, Nuša Ribnikar, Samo Zadraž-
nik, Mariša Kos, Nika Nemec, Timotej Leitinger in Nali Belhar.

Gospod župan mag. Borut Sajovic je v ponedeljek, 15. 6. 2020, učen-
ce sprejel na Občini  in jim podelil zlato petico. Za uspešno delo in 
učenje jim Občina Tržič podarja letno karto za Tržiško plažo.

Učencem čestitamo in jim želimo uspešno življenjsko pot. Učite-
ljem in staršem hvala za podporo.

OŠ KRIŽE (FOTO: arhiv OŠ Križe)
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šola, vrtec

Šola Program OŠ BISTRICA OŠ KRIŽE OŠ TRŽIČ

BIC Ljubljana pomočnik v biotehniki in oskrbi 2

Biotehniški center Naklo

tehniška gimnazija 4

naravovarstveni tehnik 1

kmetijsko - podjetniški tehnik 1

mehanik kmetijskih in delovnih strojev 1 2 1

EGSŠ Radovljica

ekonomska gimnazija

ekonomski tehnik

medijski tehnik 4 2 2

Elektrotehniška-računalniška strokovna 
šola in gimnazija Ljubljana tehniška gimnazija

Gimnazija Franceta Prešerna

ekonomska gimnazija 5 4 1

ekonomska gimnazija - Š 2

gimnazija 3 1

Gimnazija Kranj gimnazija 7 6 6

Gimnazija Želimlje gimnazija 1 1

Gimnazija Škofja Loka
klasična gimnazija

1

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana medijski tehnik 1

Srednja frizerska šola Ljubljana frizer 1 2

Srednja šola Jesenice

predšolska vzgoja 1 1

zdravstvena nega 5 1

strojni tehnik 1

Srednja gostinska in turistična šola  
Radovljica

gastronomija in turizem 1 1

gastronom hotelir 2

Srednja gradbena, geodetska in  
okoljevarstvena Lj. gradbeni tehnik

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo 
Ljubljana

umetniška gimnazija-likovna smer 2

fotografski tehnik

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija  
Ljubljana

umetniška gimnazija 1 1

predšolska vzgoja

Srednja zdravstvena šola Ljubljana
srednja medicinska sestra 1

zdravstvena nega

ŠC Kranj

tehniška gimnazija 2 1

ekonomski tehnik 5

elektrotehnik

računalnikar

tehnik računalništva 5 3 1

tehnik mehatronike 4 1 3

mehatronik operater

frizer 2 3

slikopleskar-črkoslikar 1

elektrikar 1

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo Ljubljana kozmetični tehnik 2

HAK TAK, Dvojezična gimnazija Celovec, 
Avstrija gimnazija 1

Privatna šola za kozmetiko 1

HLW St. Peter Višja šola za gospodarske 
poklice, Avstrija

2

Škofijska klasična gimnazija gimnazija

ŠC Škofja Loka

strojni tehnik

lesarski tehnik 1 1

inštalater strojnih inštalacij

avtoserviser 1 1

avtokaroserist

mizar 1

oblikovalec kovin - orodjar 1

mizar - vajeniška oblika 2

SKUPAJ UČENCEV 55 32 39

VPIS V SREDNJE ŠOLE 2020
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med ljudmi

Poletje
MAJA TEKAVEC

Vsako leto se veselim poletja, sicer je 
moj najljubši mesec junij, zadnji po-
mladni mesec; stara slovenska imena 
zanj so rožnik, rožni cvet in kresnik /o 
kresi se dan obesi/. Na nekem starem 
koledarju sem prebrala zanimiv pre-
govor o tem predpoletnem mesecu, ki 
se že stika s poletjem: Če rožnika son
ce pripeka, vmes dežek pohleven rosi, ni 
treba se bati nam teka, obilo zemlja rodi.
Čeprav sem že kar nekaj časa v pokoju, 
imam rada počitnice. Posebno velikih 
načrtov nimam, na morje ne hodim 
več. V vročih dneh imam okrog doma-
če hiše dovolj sence, kamor v prostem 
času sedem, navadno s časopisi ali s 
knjigo. Že sem prebrala resnično od-
lično široko epsko pesnitev Prešer-
novega nagrajenca Borisa A. Novaka 
Vrata nepovrata,  to delo nameravam  
to poletje prebrati še enkrat. Priporo-
čam ga vsem, ki jih zanimata umet-
nost in zgodovina.
Skozi okno naše dnevne sobe v tem 
zelenem času rada gledam Travnar-
jeve travnike na Slapu, v bregu, kjer 
pred košnjo v vetru valovi visoka trava 
v vse smeri. Vesela bom, če bom lah-
ko vsaj enkrat v tem poletju pomagala 
grabit seno. Veliko let sem vsako leto 
zapored izredno rada hodila tja gor, 
kjer so mi počivale misli, kjer si je lah-
ko nabrati kondicijo za dalj časa. Pred 
nosom imam Dovžanovo sotesko, 
gotovo se bom večkrat sprehodila do 
Doline, zdaj je tam vse urejeno lepo.
In vavčerji? Poklonila ju bom hčerki in 
sinu. Ko odide poletje, sem malo ža-
lostna.

Jožica

Poletje je tu, za nekatere najlepši letni čas v letu. Tržičanke in Tržičane smo povprašali, kako ga preživljajo, s čim se osvežujejo in 
kako bodo koristili letošnje vavčerje.

Poletje je tisti letni čas, ki ga komaj 
čakamo vse leto. Najraje se odpravimo 
na morje vsakič drugam, je pa to hr-
vaška obala. Letos bo malce drugače, 
odločili smo se za aktivne počitnice s 
kolesom po Sloveniji. Namen imamo 
obiskati Belo krajino, kjer bomo tudi 
porabili vavčerje. Vročino si krajša-
mo v domačem bazenu v senci dreves, 
osvežimo pa se z hladnimi napitki. 
Ker nismo ljubitelji branja knjig, si 
poletne urice krajšamo z družabnimi 
igrami.

Tomaž 

Poletje, moj najljubši čas. Čas, ko imam 
rojstni dan in čas, ko možgane dam na 
off. Vsako leto se za začetek poletja z 
družino odpravimo na Korčulo, kjer si 
na malih otočkih blažimo vročino in 
se sproščamo ob zvokih škržatov. Med 
poležavanjem preberem kakšno dobro 
knjigo, po možnosti je to ljubezenski 
roman ali drama, rešujem križanke in 
poslušam glasbo. Kmalu se podam na 
sup, s katerim veslam okrog otočkov 
ter na potapljanje, kjer odkrivam pod-
morski svet, čeprav že poznam vsak 
kotiček. Ko se vrnemo z morja, se še 
hitro zapodimo v naše prelepe gore 
in obiskujemo še neodkrita jezera in 
reke. Letošnji vavčer bom zagotovo 
izkoristila za kakšne, meni bolj odda-
ljene kraje, od koder bom imela hiter 
dostop do bližnjih gora. Pridi poletje, 
jaz sem pripravljena!

Erika 

Poletje je najboljši letni čas! Najraje 
grem na morje, tam si vročino bla-
žim s sladoledom. Čas si krajšam s 
plavanjem, potapljanjem in iskanjem 
školjk. Vavčerje bomo izkoristili v to-
plicah. Med prostim časom rad berem 
»Dnevnik nabritega mulca«.

Andrej

Poleti grem najraje v toplice. Ker je 
tam zelo vroče, mi je najboljši kakšen 
vodni sladoled z okusom. Med prostim 
časom preberem tudi knjigo, najbolj 
so mi všeč knjige v stilu dnevnika. 
Zame ni poletja brez vročine, zabave 
in predvsem počitnic.

Ana

Poletje je za našo družino tudi čas za 
hribe. Tam gor je svoboda, mir, tem-
perature pa tudi v najhujši vročini 
znosne in človekoljubne. Večdnevni 
izleti se tako kar sami ponujajo kot 
oblika koriščenja našega prostega 
časa, dnevi pa so zapolnjeni s pogo-
vori, druženjem, našimi igrami in 
učenjem. Pa tudi knjige gredo z nami, 
saj vsi po vrsti radi beremo. Krimi-
nalke, nasveti za vrtnarjenje, stripi, 
fantazijske zgodbe... vse to je v naših 
nahrbtnikih. V hribe gremo radi tudi 
s kolesi, tako smo se lani povzpeli na 
Šijo, kjer nas vedno čaka kaj dobrega. 
Letos zagotovo ponovimo. Pa da ne bo 
izgledalo, da morja ne maramo. Tudi 
tja gremo radi, posebno če so posredi 
jadra in ugoden veter :) 

Aktualni vavčerji bodo za nas gotovo 
dobili obliko aktivnega dopusta. Kam 
konkretno se bomo podali pa je še 
stvar dogovora.

Mateja

Pri poletju mi 
je najbolj všeč 
to, da lahko, kot 
družina, vsaj 
malce več časa 
preživimo sku-
paj.

Karla
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šport

Intervju: Polona Bertoncelj
DOMINIKA AHAČIČ, FOTO: ARHIV POLONE BERTONCELJ

Kovorjanka Polona Bertoncelj je športna 
novinarka in voditeljica na Televiziji Slo-
venija, ki jo vsi dobro poznamo, vsaj na vi-
dez. Pogosteje jo na televizijskih ekranih 
sicer videvamo pozimi, ko so na sporedu 
skoki, alpsko smučanje in smučarski teki. 
Poleti pa med drugim za nas podrobno 
spremlja plavanje in kolesarjenje. Neko-
liko več prostega časa, ki ji ga je prinesla 
prekinitev tekmovanj zaradi koronavi-
rusa, je izkoristila za ustvarjanje sladkih 
dobrot v kuhinji, komaj pa že čaka, da se 
športna tekmovanja znova začnejo.

Ste že od nekdaj vedeli, da želite biti 
novinarka?
Čist od majhnega ne, zelo hitro pa. Ne vem 
sicer, zakaj sem se odločila za študij eko-
nomije, ampak sem zelo zgodaj vedela, da 
želim biti novinarka. Šla sem na avdicijo 
na RTV in to je bilo to.

Takoj sem začela delati v športnem ured-
ništvu, saj me je šport od nekdaj zanimal. 
Zdi se mi, da je to zelo prijetna tema. Poli-
tike ne bi pokrivala. 

Kateri šport pa vam je najljubši?
Joj, ne bi mogla izbrati. Zimski športni so 
mi bili vedno blizu, poleti pa delam tudi 
plavanje, pomagam pri prenosih dirke 
po Franciji … Na Touru sodelujem zadnja 
tri leta. To gre za prenose, ki potrebujejo 
veliko ljudi, tudi take, ki so samo v ozad-
ju. Jaz sem ena izmed njih, mene morajo 
fantje ubogati. Režiser ni dovolj, zraven 
mora biti nekdo, ki pozna šport in vsebi-
no, da zna presoditi, kdaj je recimo pri-
meren trenutek za oglase. To delam jaz v 
času prenosov Dirke po Franciji. Pa mi je 
zelo dobro, čeprav nima nobene veze z no-
vinarstvom.

Se veliko pripravljate, učite?
Izkušnje so vse. Pa seveda spremljanje ak-
tualnega dogajanja. Za to imam še staro 
tehniko, vsako jutro namreč preberem ča-
sopis. Potem pa še sproti zasledim kakšne 
stvari, ki me zanimajo. 

Delovnik novinarjev je zelo razgiban. 
Vas to kdaj moti? 
Tega se navadiš. Tako lepo je biti med ted-
nom dopoldne doma. Jaz sem bila veliko 
let »honorarc« in moja največja mora, ko 
so me zaposlili, je bila, da sem morala biti 
vsak dan osem ur v službi. Dopoldnevi med 
tednom so najlepši, kamorkoli greš, je mir. 
Tisti vikend, ko si prost, pa veliko bolj ce-
niš, kot bi ga sicer. 

Kako pa se soočate s tem, da ste znan 
televizijski obraz. Vas kdo prepozna na 
ulici?

Kakšen je tak, ki me malo bolj pogleda, 
ampak jaz se delam, da ne vidim. Odvisno 
je, kako ti to vzameš. To je moj poklic. Ko 
ne delam, sem navaden človek, ne uredim 
se za v trgovino. Veliko lažje je, če se ne 
obremenjuješ s tem. Zelo pomembno je, 
da ne misliš, da si nad vsemi, da si kaj več, 
ker nisi.

Na televiziji vas največkrat vidimo, ko 
se v živo javljate iz različnih prizorišč. 
Je tovrstno delo na terenu zahtevno?
To mi je najbolj všeč. Veliko let sem vodila 
Dnevnik, to je dolgčas. Napišeš tiste krat-
ke tekste, potem pa gledaš na uro in čakaš, 
kdaj bo osem, predvsem pa, kdaj bo enajst. 
To mi ni bil več izziv. Na terenu pa je ved-
no kaj novega. Vedno je nek nov šok, neka 
nova stvar, ki se ti zgodi nepričakovano. 

Se za to veliko pripravljate, ali imate 
dar, da vse tako dobro izpeljete?
Na začetku sem se veliko pripravljala, vse 
sem si napisala, kaj bom govorila. Ampak 
nikoli stavkov, vedno samo točke. Okvi-
ren scenarij moraš tako ali tako napisati 
zaradi režije. Napišeš si prvi stavek in vse 
vpletene osebe z imenom in priimkom, 
ker to ponavadi potem pozabiš. Na za-
četku sem to poskušala prosto govoriti en 
dan prej, zjutraj … Zdaj tega ne delam več. 
Si pa vedno napišem točke na papir, ki ga 
imam pred sabo, čeprav sem si že tisočkrat 
rekla, da tega ne bom več počela. Ampak 
to ni dar, to so izkušnje. Prostega govor-
jenja sem se veliko naučila tudi z delom 
na radiu. Nekaj let sem delala na tržiškem 
radiu in radiu Gama, hkrati pa seveda tudi 
na televiziji. 

Kako pogosto pa se zaradi teh javljanj v 
živo soočate s kritikami nadrejenih in 
gledalcev? 
Največji pritisk sta povzročala dva šport-
nika v zgodovini – Tina Maze in Peter 
Prevc. Karkoli si ju vprašal, v tistih po-
membnih sezonah, je bilo narobe. Večkrat 
sem že rekla, da bi v času Planice naredili 
nagradno igro, v kateri ljudje zastavljajo 
vprašanja, mi jih pa na koncu izberemo 10, 
ki jih potem dejansko zastavimo športni-
kom. Tople vode po tolikih letih ne moreš 
več odkriti. Kar pa ljudje v resnici želijo 
slišati je to, da je športnik vesel. Poleg tega 
pa ljudje ne vejo, da sem po vseh pravilih 
v pogovoru s športnikom omejena na 90 
sekund. Včasih to ne zadošča niti za tri 
vprašanja. 

Je bila Tina Maze zahtevna sogovorni-
ca?
Jaz sem imela z njo samo eno slabo izkuš-
njo, in to v Sočiju. Sicer mi je bila pa všeč, 

saj je bila taka kot je, ni bila igralka. Če si ji 
šel na živce, ti je to dala vedeti. Mene to ni 
motilo, zato nisva imeli težav. Tudi zdaj se 
dobro razumeva, ko se srečujeva na tek-
mah, ona dela za Eurosport. Ilka Štuhec je 
drug tip človeka, ona je vedno nasmejana, 
ampak vprašajmo se, ali je res tako prijaz-
na? Pa tudi z njo nimam nobenih težav, da 
ne bo pomote. Vrhunski športniki so pač 
svet zase, vsak je samosvoj. Če ne bi bili, 
ne bi bili uspešni. 

Poleg slovenskih športnikov ste imeli 
priložnost spoznati tudi številne tuje. 
Kdo izmed njih vas je najbolj navdušil 
oziroma pozitivno presenetil? 
Usain Bolt. Na olimpijskih igrah v Riu se je 
po zmagi na 200 m ustavil čisto pri vsaki 
televizijski postaji in vsakemu odgovoril 
na tri vprašanja. TV Slovenija je bila čisto 
na koncu, zagotovo je bilo vsaj 30 drugih 
televizij pred nami. Nisem mogla verjeti. V 
Riu sem prvi teden veliko pokrivala plava-
nje in ko sem opazovala Michaela Phelpsa, 
se mi je zdelo njegovo zvezdniško obnaša-
nje res neprimerno. Zato sem bila nad Bol-
tom tako zelo presenečena.

Na olimpijskih igrah ste bili večkrat. 
Greste radi na tako velike dogodke?
Prvič, ko sem šla v Sydney, mi je bilo noro. 
To je bil splet okoliščin. Da grem, sem iz-
vedela 14 dni prej. Takrat sem bila šele šti-
ri leta na televiziji in ni normalno, da greš 
tako hitro na tako velik dogodek. Sploh 
super pa so bile prve zimske olimpijske 
igre, na katerih sem bila. Najlepše smo se 
sicer imeli v Sočiju, bili smo zelo dobra 
ekipa, dobro smo se razumeli, veliko smo 
tudi delali, da ne bo pomote. V Pjongčan-
gu pa ni bilo tako fino, ker je bilo preveč 
mrzlo. Samo še na Rogli na tekih me je 
enkrat tako zeblo kot v Koreji. S snemal-
cem sva stala na tekmi skokov, ki so trajali 
mislim da 5 ur, sploh se nisva več mogla 
pogovarjati … 

In ko se kamera prižge, se morate de-
lati, da je vse v redu?
Ja, upoštevala sem nasvet enega izmed 
starejših kolegov, da moraš imeti žvečil-
ni gumi v ustih, da nenehno ogrevaš usta. 
In tega se držim in res pomaga. Na tekmi 
na Rogli, ki sem jo omenila, so mi skoraj 
ustnice zmrznile in na koncu skorajda ni-
sem mogla več reči adijo. 

Kaj pa šport v praksi – s čim se radi 
ukvarjate?
Najraje tečem na smučeh, ampak to zad-
njih 10 let, prej nisem nikoli. Si sam, je mir 
in tišina. Rada tudi kolesarim, zdaj grem 
po treh letih spet tudi na gorsko kolo. 
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Enkrat sem nesrečno odletela čez balanco, 
zato se bojim vožnje navzdol. Pred tem pa 
sem najbolj uživala prav v spustu. 

Ste vozili tudi »downhill« (spust z 
gorskim kolesom)?
Ne, v te skrajnosti nisem šla, me pa ni bilo 
nikoli strah. 

Imate kdaj, ko ste na katerem izmed 
tekmovalnih prizorišč, čas, da greste 
denimo teč na smučeh?
Zelo redko. To me vsakič srce boli. Edino 
na nordijskih svetovnih prvenstvih si to 
lahko privoščiš, ker si tam 14 dni ali več. 
Potem, ko se dogajanje malo umiri, reci-
mo v drugem tednu prvenstva, greš lah-
ko zjutraj na smuči. Ampak moraš biti res 

zelo discipliniran, da zgodaj vstaneš in si 
ob 12h nazaj na delovnem mestu.

Grem pa vedno na vrh vsake skakalnice 
in če le imam možnost, na progo alpskih 
smučarjev, to je res super stvar. Na ta na-
čin dobiš drugačen vpogled, čisto drugače 
dojemaš progo, tekmo. 

Zelo lepo mi je v Cortini. V Adelbodnu lani 
mi je bilo pa takoj žal, ko sem zapeljala na 
progo. Živ led je bil. Grozno mi je bilo, am-
pak sem uspela priti do cilja. V Adelbodnu 
je noro, res je strmo, pa znam smučati, da 
ne bo pomote.  

Pri svojem delu veliko potujete. Se radi 
vračate nazaj v Tržič?
Rada pridem v Kovor, ja. Trenutno sicer ne 

živim v tu, se pa v kratkem vračam nazaj. 
Lepo mi je v Kovorju, to vedno poudarim. 
Si čisto v naravi, na samem, a hkrati zelo 
hitro na avtocesti. Tudi v času koronavi-
rusa sem s pridom izkoriščala domačo ob-
čino. Je bogata z marsičem. 

Preberete tudi Tržičana?
Pri mami ga prelistam. Imamo pa z neka-
terimi sovaščani in prijatelji skupino, ki 
imenuje se »Sej ne zato«, oni so moj stik 
z domačim krajem. Tam se vse zmenimo, 
tako da spremljam aktualno dogajanje v 
domači občini. 
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90 let Ukanove mame  
SIMONA KAVČIČ, FOTO: JANA ANZELJC

V mesecu maju je 90 let življenja izpolnila Ukanova mama (Mi-
lena Kavčič iz Podljubelja), ki že več kot 60 let živi v prelepi 
Šentanski dolini, kamor jo je iz Zasavja zanesla življenjska pot. 
Čeprav sama pravi, da je to »graben«, zlepa ne zapusti Ukanove 
hiše in vasi. Neizmerno ima rada živali. Sedaj skrbi za muce in  
kokoši, včasih pa je skrbela tudi za kmetijo in številno družino. 
Življenje so ji lepšali mož Janko, sedem otrok, trdo delo na polju 
in prenekatere dobre in grenke izkušnje. Vedno je toplo sprejela 
vsakega človeka, naj je bil sosed ali  popotnik, ga postregla in mu 
namenila svoj čas.

Tudi danes je vesela vsakega obiska, saj se rada pogovarja in dru-
ži. Zdravje ji še vedno, kljub letom, dobro služi.

Za rojstni dan 14. maja, na izjemno lep sončen dan, so jo prese-
netili njeni otroci, Šentančani, trio Fantje s treh bregov, pred-
stavniki KO RK Podljubelj ter bližnji sosedje. Čestitki se je oseb-
no pridružil tudi župan mag. Borut Sajovic in ji izročil lep šopek. 
Skupaj so se poveselili, obujali stare čase, peli ter prisluhnili ve-
selim prigodam  mamine mladosti.  

Šolarji iz Podružnične šole Podljubelj pa jo žal zaradi  koronskih 
ukrepov niso smeli obiskati, se pa že veselijo srečanja z njo jese-
ni, ko vsako leto obiščejo našo hišo, v kateri je bila prva »šentan-
ska šola.«

Veselih src so se po nekaj urah razšli, z mislimi, da se drugo leto 
spet snidejo.

Še nekaj statistike
ZVONKA PRETNAR

Najbolj učinkovito smoe se zaščitili pred okužbo s koronavi-
rusom, če smoe nosili maske. Teh je, vsaj v začetku, zelo pri-
manjkovalo ali pa so bile zelo drage. Zato smo se v Društvu 
upokojencev Tržič odločili, da pomagamo, ne samo svojim čla-
nom, temveč tudi drugim starejšim z maskami. 

Tako je Magda Slapar priskrbela blago za maske, izdelali pa so 
jih:

Luba in Štefan Jakšič    265 kom

Sonja in Miklavž Bole    156 kom

Zvonka Klančar in Rajko Kump   120 kom 

Joži Peteh      80 kom

skupaj      621 kom

Zaslužijo si vse priznanje in iskreno zahvalo. Ta številka je še 
večja, saj v skupno vsoto niso vštete tiste, ki so jih izdelali za 
sorodnike, sosede in prijatelje.

Že izdelane maske so društvu darovali:

Trgovina Dona (Aljaž Uzar)   125 kom

Civilna zaščita Občine Tržič

  

Trgovina CIKCAK (Jeni Vnuk)  elastiko za maske

Tudi njim velja iskrena zahvala.

360 kom in 4 steklenice razku-
žila ter škatlo papirnatih brisač 

za izdelavo mask
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VELIKI POK
(Fizika duše)

ROMANA TURK

VSE JE RELATIVNO

Jasnino prekrili so oblaki,
tišino razblinili koraki.

Dan prevesi se v noč,
pogum zamenja le nemoč.
Spomin umakne se pozabi,

novo s časom se obrabi.
Srečo nesreča izpodrine,

vse lepo hitro mine.
Ljubezen spremeni se v sovraštvo,

bogastvo pa v siromaštvo.

Oblaki razpnejo mavrice lepoto,
koraki preženejo samoto,

noč počitek ti prinese,
nemoč sanjski svet odnese.

Pozabiš, da te ne boli,
staro patino dobi.

Nesreča ne traja večno,
in sovraštvo spet nadomesti ljubezen.

Sprejmi le priznanje,
da vse je relativno –

tvoje sanje,
tvoje znanje in

tudi to spoznanje.    
 

PROSTOR

Tu, tja, tam,
misli uhajajo drugam.

Levo, desno, spredaj, zadaj,
tiho melodijo zase skladaj.
Zgoraj, spodaj, nad in pod,

čustva so  povsod.

Na sever in na jug,
poletijo delčki mene,

da
zahodno ali vzhodno
poiščejo drobce tebe,

da
na vrhu ali dnu

najdem samo sebe.

ČAS

Katere so sledi,
ki jih čas pusti?
So grče v lesu,

rane v skali,
hrepenenja zatrta v kali?

So utrinki,
so reči,

so minljivosti poti.

Kar ostane je spomin, slutnja 
na vse lepo in vse hudo,

kar je bilo 
in kar še bo.

Naj modrost človeka – korenine
vodi nas v srca globine.

Naj v skalah vreznine spomnijo nas, 
da res vse mine.

ČRNA LUKNJA

Tema noči pokrila je oči,
samoti  razpela krila,

osamljenost me je ovila.

Zvezde zasijejo na nočnem nebu,
utrinek iskrico prižge,

vame bolečina se zažre.

Mesec svetlobo sipa,
a luč njegova ni,

mene sij njegov zgreši.

Vse se širi, oddaljuje,
črni luknji približuje.

Tej nič ne uide,
vsak račun  se v njej izide.

Življenjski obračuni, fizike zakoni,
nimajo pomena,

če črna luknja zeva v tebi,
če praznino nosiš v sebi.

BOG

On je in ga ni.

On gleda in vidi.
On posluša in sliši.
On čuti in občuti.

Ne zameri, če ga ne omenjam.
Ne sodi, če se zmotim.

Ne odloči, če se ne znam odločiti.

Me spomni, ko pozabim.
Me pomiri, ko norim.
Me opomni, da živim.
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Dan državnosti
JOŽE ROMŠAK

Minilo je že 29 let od zgodovinskega tre-
nutka, ko smo se v Sloveniji odločili za 
svojo državo in samostojno pot. 25. juni-
ja 1991 smo razglasili samostojno državo 
Republiko Slovenijo. Na ta dan tako vsa-
ko leto praznujemo dan državnosti. Sami 
procesi odcepitve in osamosvajanje od 
skupne države Jugoslavije niso bili eno-
stavni. O tem je veliko napisanega, starejši 
se še dobro spominjamo vseh dogodkov, 
še posebej pa agresije vojske JLA v mese-
cu juniju 1991, ko je poskušala odcepitev 
Slovenije preprečiti s silo in orožjem. Tudi 
v Tržiču smo bili priča dogodkom ob pri-
hodu vojske JLA, katera je imela nalogo 
zasesti mejni prehod Ljubelj in na ta na-
čin zaščititi celovitost takratne Jugosla-
vije. Kot takratni v. d. komandirja Postaje 
milice v Tržiču se spominjam nekaterih 
dogodkov, ki so verjetno nekaterim malo 
manj znani. 

Ob aktiviranju tako imenovane akcije »Se-
ver«, ko je bil 22. 6. 1991 v Ljubljani or-
ganiziran »miting resnice« nasprotnikov 
odcepitve Slovenije, je bil ta miting pre-
povedan in tudi fizično onemogočen. Or-
ganizatorji in Marojevičevi somišljeniki pa 
so se iz Ljubljane podali na Gorenjsko in 
poskušali svoje ideje promovirati tudi pred 
Petrolovo restavracijo v Bistrici pri Tržiču. 
Za sam shod so s strani Upravne enote v 
Tržiču celo pridobili pisno dovoljenje! Na 
PM Tržič smo se tistega dne odločili, da 
miting v Tržiču onemogočimo. Spremljali 

Primer poročanja vožnje vojaškega tovornega vozila na relaciji Bistrica proti Ljubelju je potekal 
takole: »Burin 121 proti SORI 420 ( MP Ljubelj)«.

PRAGA M53/59 (vir: https://www.erepublik.com/en/article/1579104)

smo vozila, ki so prihajala proti Tržiču. Ob 
prihodu vozil z okoli 30 protest niki, smo 
pristopili do vodje shoda in jim ustno pre-
povedali kakšno koli zborovanje. Dovolili 
smo jim 10 minutni postanek in pitje kave 
v restavraciji, kar so tudi upoštevali in se 
po 10 minutah odpeljali nazaj proti Pod-
taboru in naprej proti Jesenicam. Ta do-
godek se mi je še posebej vtisnil v spomin 
zato, ker je našo akcijo spremljalo veliko 
domačinov, ki so se v Bistrici zbrali na 

balkonih in oknih stanovanjskih blokov 
ter glasno izžvižgali protestnike, s tem pa 
so na nek način tudi potrdili upravičenost 
naše akcije.

Ko so bili že vsi postopki za razglasitev 
samostojnosti v polnem teku, se je nape-
tost »kaj bo« dnevno stopnjevala. Že od 
februarja 1991 dalje smo pričeli tudi izva-
jati akcijo »Plebiscit« s katero smo stalno 
sprem ljali vse vojaške osebe in njihova 
vozila. Prometne patrulje so morale spo-
ročati vse premike z vojaškimi vozili, ker 
pa so tudi v JLA spremljali aktivnosti mi-
lice, smo vse informacije posredovali po 
zvezah šifrirano. Spominjam se, da sem 
sam izdelal priročni »pogovornik«, kate-
rega so miličniki imeli pri sebi in sporo-
čali premike vozil JLA. Še vedno hranim en 
primerek šifranta, napisan je bil še v ure-
jevalniku besedil DW4:

25. junija 1991 je bila uradno razglašena 
samostojna Republika Slovenija. Vsi mi-
ličniki smo tega dne na kapah zamenjali 
peterokrake zvezde z novimi znaki Polici-
je, te smo imeli že nekaj dni pripravljene v 
svojih žepih. Moram priznati, da je bilo to 
za nas velik in pomemben dogodek. Zgo-
daj zjutraj 26. 6. se je pričela desetdnevna 
vojna z JLA. Ker je imela JLA nalogo za-
sesti vse mejne prehode, smo v zgodnjih 
jutranjih urah  organizirali vse potrebno 
za blokado predora v Bistrici z avtobusi in 
tovornimi vozili. Okoli 11.00 ure 26. 6. je do 
blokiranega predora prispela motorizira-
na enota JLA iz smeri Begunj, vendar pre-
hod skozi predor z vojaškimi transporterji 
ni bil mogoč. Takrat so bili na lokaciji že 
aktivni in rezervni miličniki PM Tržič, ki 
jim je bilo izrecno naročeno, da ne posre-
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dujejo oziroma ukrepajo brez predhodnih 
navodil in odobritve nadrejenih starešin 
milice. Eden od oficirjev JLA je poskušal 
vžgati motor enega od avtobusov v cest-
ni blokadi, kar pa mu ni uspelo. Zato se je 
enota JLA izkrcala iz svojih vozil in peš na-
daljevala pot v smeri proti približno deset 
kilometrov oddaljenem mejnem prehodu 
Ljubelj. Vsa vojaška vozila pa so obrnili 
in poskušali priti na ljubeljsko cesto skozi 
Tržič in Ravne, vendar je bila pri centrali 
BPT prav tako postavljena blokada s to-
vornimi vozili GG Tržič. Nato so se s tremi 
transportnimi vozili PRAGA odpeljali na-
zaj v kranjsko kasarno.

Po prihodu vojske JLA na Ljubelj in po po-
ročanju RTV o drugih aktivnostih vojske, 
predvsem v Ljubljani, se je med obča-
ni kmalu pojavil strah, kaj se bo zgodilo. 
Tesnobni občutki občanov so bili najbolj 
izraziti v Seničnem, saj je naselje mejilo 
na kranjsko občino. Občani so bili prepri-
čani, da bo prišlo do napada JLA iz smeri 
Kranja in preko gozda Udin boršta. Neke-
ga dne so nas obvestili, da so vojaki JLA že 
blizu Novakov in da naj jih zaščitimo. Naša 
patrulja je skupaj s predstavnikom KS Se-
nično pregledala gozdne ceste skozi No-
vake in v smeri Udin boršta, vendar ni bilo 
tam nikogar. Kar nekaj dni so predstavniki 
krajevne skupnosti prihajali na PM Tržič s 
prošnjami, da naj jih zavarujemo, oziroma 
jim damo orožje, da se bodo lahko branili. 
Po obrazložitvi, da orožja nimamo niti za 
vse naše rezervne miličnike ter da nam je 
v skladišču ostal le še nemški puško mi-
traljez šarec, so vztrajali, da naj jim dajo 
le tega. Res so naslednji dan prišli s pri-
kolico in odpeljali zaboj z mitraljezom. Na 
koncu vasi so postavili zasedo in varovali 
vas pred morebitnim napadom. Do konca 

Letak JLA, katerega je na različne načine razpošiljala JLA.

agresije in morebitne nevarnosti so v Se-
ničnem živeli bolj mirno.

V tem času nam je na PM Tržič primanj-
kovalo dolgega orožja, saj smo vpoklicali v 
službo vse rezervne miličnike, skupaj nas 
je bilo v enoti 55. Na podlagi informacije 
načelnika ONZ Draga Ficka sem stopil v 
stik s predstavnikom puškarne v Kranju 
(domačin iz Seničnega). Tam so izdelovali 
nove avtomatske puške Gorenje MGV 176 
5,6 mm in so se bali, da bi jih vojska JLA 
zasegla. Ponoči smo tako izvedli akcijo in 
orožje s strelivom prepeljali v skladišče 
PM Tržič. V času vojne so to orožje upo-
rabljali rezervisti, nekaj avtomatskih pušk 

s posebnimi laserskimi merilniki pa so 
uporabljali tudi pripadniki TO.

V Tržiču smo vse aktivnosti vsakodnevno 
usklajevali na kolegiju Skupščini obči-
ne Tržič in sicer v sestavi: predsednik SO 
Peter Smuk, predstavnik TO stotnik An-
ton Stritih, v.d. komandir PM Tržič Jože 
Romšak, načelnik SLO Drago Ficko ter 
predsednik IS SO Tržič. Milica je bila tak-
rat v skladu z zakonodajo tudi del oboro-
ženih sil, ki je opravljala določene naloge 
v primeru vojne in v primerih vpada di-
verzantsko terorističnih skupin. Mnogi 
so takrat menili, da bi morali vojake JLA 
ustaviti in jim ne bi smeli dovoliti prihoda 
na Ljubelj. To seveda v takratni situaci-
ji ni bilo smotrno in bi lahko privedlo do 
medsebojnega spopada in številnih žrtev. 
Za tako akcijo tudi nismo imeli dovoljenja 
nadrejenih. Po nekaj dneh in po uspešnem 
pregovarjanju z vojaškimi starešinami na 
Ljubelju se je vojska JLA predala. Skupaj s 
komandirjem PMM Ljubelj Bojanom Bela-
kom sva organizirala avtobusni prevoz in 
vojake smo odpeljali v Kranjsko kasarno. 
Tako se je zaključila deset dnevna voj-
na v Tržiču, brez žrtev in na miren način. 
Upoštevali smo predvsem dejstvo, da so 
bili vojaki mladi obvezniki, ki niso vedeli 
za kaj gre, saj so bili prepričani, da bodo 
branili meje Jugoslavije, ker je pretila ne-
varnost napada iz zahoda.

Če koga zanima bolj podrobna zgodovina 
dogodkov leta 1991, ki so se odvijali v Tr-
žiču, si lahko to prebere v zborniku Osa-
mosvojitev na Gorenjskem I. in II. del, 
avtorja Milana Klemenčiča in Damjana 
Renka, izšel leta 2012.
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ČMRLJI – od veselja do hobija
DAMJAN FUCHS, FOTO:  ARHIV LOJZA FUCHSA

Ljubezen do čmrljev se je pokazala že v 
otroških letih. Opazovanje teh debelušnih 
žuželk, ki s svojim značilnim brenčanjem 
nehote ukradejo pozornost prav vsakemu, 
ki se pojavi v njihovi bližini in ga popelje v 
čas brezbrižnega otroštva in obudi spomi-
ne na staro domačijo, ki je žal ovekoveče-
na le še na redkih fotografijah oz. slikah. 
Strast do teh živobarvnih, kosmatih bren-
čačev ga spremlja skozi vsa življenjska ob-
dobja. Sedaj v zrelejših letih, ko je časa ne-
koliko več, se je njegovo veselje do čmrljev 
spremenilo v vsakodnevni hobi. 

Tisti, ki ga poznajo, vedo o kom govorimo. 
To je ponosni Tržičan Lojze Fuchs iz vasi 
Pristava. Njegova strast do čmrljev ga je 
pripeljala tako daleč, da si je na domačem 
vrtu pred hišo uredil večji čmrljnjak z več 
panji, lepo poslikanimi, v njih je uredil vse 
potrebno za čmrlje družine. Ko beseda teče 
o čmrljih, obiskovalec skorajda ne pride do 
besede. Njegovo znanje je brez meja in vse 
bi rad delil z ostalimi. Tako nam ob našem 
obisku razloži marsikatero podrobnost 
o teh skrivnostnih in predvsem premalo 
cenjenih opraševalcih. Večkrat poudari, 
kako koristni so v naravi: »Določene rast-
line, na primer paradižnik, lahko opraši 
samo čmrlj. Žal pa čmrlji postajajo vse bolj 
ogroženi. Zakaj? Pogosto gnezdijo v tleh, 
obdelovanje zemlje s težko kmetijsko me-
hanizacijo pa jim lahko gnezdo razdere in 
čmrlji postanejo lahek plen raznim pti-
cam, lisicam, kunam, ki imajo radi njiho-
vo satje. Kmetijska mehanizacija čmrljem 
s prekopavanjem zemlje lahko celo zapre 
pot do gnezda ali iz njega.« Pogosto ga 
pokličejo znanci, okoliški kmetje, ko ko-
sijo in po nesreči razdrejo gnezdo. Lojze 
se z veseljem odzove na vsak tak klic in v 
kolikor je le mogoče, reši čmrljo družino. 

»Pokličejo me, po čmrlje grem v večernih 
urah, ko so vsi v gnezdu in jih prenesem 
domov v panj. V primeru, da takrat mati-
ce ni v gnezdu, je žal z družino konec, vsi 
odmrejo«. 

Vprašamo ga, zakaj ravno čmrlji. Z žarom 
v očeh skromno odgovori: »Čmrlje imam 
rad. Že od nekdaj sem jih rad opazoval, 
pred nekaj leti pa sem naredil čmrljnjak, 
in od takrat nadvse uživam, ko sedim pred 
njim in jih opazujem, kako lepo brenčijo. 
Lepi se mi zdijo, poleg tega pa uživam v 
tem, ker vem, da pomagam tako koristnim 
živalim. Mnogi ne vedo, da so boljši opra-
ševalci od čebel, a so močno ogroženi. 
Čmrlji so zelo dobri opraševalci, saj imajo 
daljši rilec. Lahko oprašujejo tudi rastline, 
ki jih čebele ne morejo, na primer para-
dižnik. Čmrlji letajo in oprašujejo tudi v 
mrazu in vetru, kar čebele ne počnejo«.

Zanimivo je tudi to, da jeseni vsi čmrlji 
odmrejo, preživijo le oplojene mlade ma-
tice. Tako Lojze vsako pomlad naseli nove 
matice v svoje panje, ki potem poskrbi-
jo za novo čmrljo družino. Mlade matice 
prezimijo in nekje konec februarja zač-
nejo zapuščati svoja prezimovališča, da si 
poiščejo mesto, kjer bodo lahko gnezdile. 
Spomladi vidimo samo matice, šele kas-
neje se iz jajčec izležejo čmrlji delavke in 
troti. V tem obdobju Lojze potrebuje veliko 
potrpljenja saj mu lovljenje matic vzame 
veliko časa in energije. V kolikor v tem ob-
dobju v gozdu pod Kriško goro naletite na 
možaka, ki z ribiško mrežico maha po zra-
ku, se ne ustrašite. Je samo Lojze, ki lovi 
matice. 

»Čmrljem je treba spomladi pripraviti 
panj. V panj položimo malo mahu ali suhe 
trave in malo nepredelane ovčje volne. 
Ob obilici sreče, matica sama prileti vanj 
in se tam naseli. Druga možnost je, da jo 
z mrežico ujamemo in damo v panj. Tam 
jo pustimo zaprto eno uro, šele nato panj 
odpremo. V tem času se mlada matica od-
loči, ali ji panj ustreza ali ne. Če ji ustreza, 
se bo v panj vrnila in tam ustvarila svojo 
čmrljo družino. Matica izleže od 20 do 600 
jajčec, odvisno od vrste«.

Zelo malo ljudi ve, da imamo v Sloveniji 
35 različnih vrst čmrljev. Zmotno je tudi 
prepričanje, da čmrlji ne delajo medu. 
Čmrlji delajo med, a le toliko, kolikor ga 
sami potrebujejo za oskrbovanje matice 
in hranjenje zalege. Prav tako kot čebela, 
ima tudi čmrlj želo na zadku in nas lahko 
piči. Razlika je v tem, da čmrlj po piku ne 
pogine. Čmrlji veljajo za prijazne, dokler 
se ne počutijo ogrožene, takrat uporabijo 
svoje želo.

S svojo strastjo do čmrljev je za tovrstni 
hobi okužil že marsikoga, prijatelje, so-
sede, najbolj pa vnuka Anžeta, ki živi v 
Kranjski Gori. Tam ima tudi sam nekaj pa-
njev in letos je navdušen nad uspehom, saj 
je kar nekaj panjev »zasedenih«. Na koncu 
Lojze pove, da zelo rad deli svoje čmrljar-
ske izkušnje tudi z ostalimi in s strastjo 
deli nasvete vsem čmrljim navdušencem. 

V primeru, da opazite čmrlje gnezdo, pok-
ličite Lojza. Z veseljem se bo odzval. (051 
391 938)
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aktualno, naše okolje

Kam s starimi aparati? E–ciklirajte
SAŠA PIVK AVSEC

E-odpadki so posebni odpadki, zaradi težkih kovin in drugih ne-
varnih snovi, ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane komunalne 
odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna 
mesta. Možnosti za njihovo oddajo je danes že veliko in ena iz-
med njih je tudi ulični zbiralnik. Širom države jih je postavljenih 
že 670, večinoma stojijo na večjih ekoloških otokih. Postavljeni 
so v organizaciji družbe ZEOS, d. o. o. v sklopu projekta Life Gos-
podarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, ki je sofinanci-
ran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor 
RS. Že od marca 2017  v občini Tržič stoji 11 sivo-zelenih uličnih 
zbiralnikov za oddajo odsluženih e-odpadkov: malih aparatov in 
baterij. Pozicionirani so bili v sodelovanju z Občino Tržič in Ko-
munalo Tržič d. o. o.. V teh uličnih zbiralnikih se je od njihove 
postavitve zbralo že 17,4 ton malih aparatov in odpadnih baterij. 

Vsi občani in občanke ste vljudno vabljeni, da tudi v prihodnje 
svoje e-odpadke odvržete v enega izmed zbiralnikov v svoji bliži-
ni in tako pripomorete k pravilni reciklaži dragocenih surovin, iz 
katerih se bo lahko naredilo nove izdelke. S tem boste prispevali k 
čistejšemu okolju in ohranjanju naravnih virov. 

Župan Borut Sajovic »Naj župan Čebelarske zveze Slovenije«
MAJA TEKAVEC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Župan Občine Tržič Borut Sajovic si je na pobudo Čebelarske-
ga društva Tržič prislužil naziv Naj župan za leto 2019. V svoji 
obraz ložitvi je Samo Cotelj dejal takole:

»Naj župan za leto 2019 je prejel župan občine Tržič mag. Borut Sa-
jovic, ki čebelari že štiriinštirideset let, ves čas je tudi član čebelar
skega društva, kjer tudi aktivno sodeluje. Pod vodstvom mag. Boruta 
Sajovica občina sprejema občinske akte tako, da na področju občine 
omogoča čebelarjem čebelarjenje in gradnjo čebelnjakov na kmetij
skih zemljiščih v okviru zakonsko predpisanih možnosti. Spodbuja 
sonaravni način kmetovanja, integralno poljedelstvo in vrtnarstvo 
ter ekološko kmetovanje in čebelarjenje.«

Ob prejemu priznanja pa je župan Borut Sajovic dejal: »Priznanje 
za najbolj čebelarskega gorenjskega župana čebelarja sprejemam s 
hvaležnostjo in ponosom. Dojemam in delim pa ga zelo široko. Zah

vala gre Čebelarski zvezi zgornje Gorenjske, pa našemu čebelarske
mu društvu iz Tržiča, našim prijateljem sosedom iz Gorič in Golnika, 
pa tudi pokojnemu očetu čebelarju Francu, prvemu mentorju Zupan 
Francu  Kvanšnekovemu iz Nakla. Neprekinjeno čebelarim od 16 
leta in si želim, da znanje in vedenje o kranjski sivki uspešno pre
našamo in prenašam na mlade, še posebej vnuke, hkrati pa tudi na 
vse občane, da se izjemnega pomena čebel in povezave s preživetjem 
človeka pri dejanjih in ravnanjih  zavedamo prav vsak dan. Vsaka 
tretja pridelana žlica hrane na svetu  je povezana s čebelami. Deset
letja že vzgajam stare sorte sadnih in medonosnih dreves, ter z ve
seljem sadim medonosne trajnice. Ponosen sem, da smo in ostajamo 
Slovenci naj čebelarski narod in država na svetu. Naj medi.«

Čestitamo!
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zdravje

Au, srbi, peče! Kako si pomagati ob piku žuželk?
MAG. METKA ADAMIČ, DR. MED.

Poleti smo bolj izpostavljeni pikom komarjev, čebel, os ali ugri-
zom klopa. Če bomo poletje preživeli na morju, nas lahko ožge 
tudi meduza ali ugrizne kača. Dermatologinja mag. Metka Ada-
mič, dr. med., piše, kako ravnati v takih primerih.

Komarji 

Samčki nas pustijo na miru, nevšečnosti nam povzročajo le sa-
mičke. Poleti nam nagajajo klasični komarji, tisti, ki pikajo po 
sončnem zahodu in v zadnjih letih tigrasti komarji, ki napadajo 
tudi podnevi. Pred piki se lahko ubranimo na več načinov: bivalne 
prostore je dobro zaščititi s primernimi mrežami, v naravi pa je 
najprimernejša zaščita uporaba repelentov, ki jih nanesemo na 
kožo in oblačila. Med drugim so na voljo tudi insekticidi, s kate-
rimi preprečujemo vstop insektov v prostore. Le-ti so strupeni, 
zato jih ne priporočamo za zaprte prostore, še zlasti za otroške 
sobe. Pred »malimi vragi« se je skoraj nemogoče popolnoma za-
ščititi, zato je dobro vedeti, kako ukrepati po piku. Za prepreči-
tev okužbe je vbodno mesto potrebno oprati s tekočim milom ali 
razkužiti s sredstvom za dezinfekcijo. Močnejši srbež pa lahko 
ublažimo s hladnimi obkladki. Če so težave hujše ali je vbodov 
več, vam bo zdravnik predpisal tudi antihistaminske tabletke in 
primerno kremo proti srbenju oziroma vnetju.

vleči kar z noževo konico. Odstranjevanje s pinceto lahko privede 
do tega, da se ob tem v kožo iztisne strup. Mesto vboda je potreb-
no oprati z večjo količino vode, nato pa namazati z antiseptično 
kremo in po možnosti še z antihistaminsko kremo v kombinaciji 
s kortikosteroidom ali tekočim pudrom, ki bosta nekoliko ubla-
žila vnetje, bolečino in srbenje. Na boleč del položimo obkladke 
z ledom ali mrzlo vodo. Če se bolečina in srbenje stopnjujeta, je 
potrebno obiskati zdravnika, saj gre lahko za alergijsko reakci-
jo. Znaki so: slabost, vrtoglavica, glavobol, bolečine v trebuhu. 
Zelo resen znak so težave z dihanjem in močno otekanje predelov 
okoli vboda.

Kače

Pri nas plazita le dve strupenjači: navadni gad in modras, ki sodi 
med najbolj strupene kače na področju Evrope. Gadov ali mod-
rasov pik zapušča dve ranici, ki sta oddaljeni približno pol cen-
timetra. Lahko je vidna le ena ranica, včasih pa celo štiri. Gad in 
modras bosta napadla le takrat, ko se bosta počutila ogrožena, 
veljata namreč za mirni bitji. Piki strupenih kač zahtevajo nujno 
zdravniško pomoč. Najpomembneje je, da prizadeti po piku mi-
ruje, da se strup ne pretaka po telesu. Prav tako ga je potrebno 
zavarovati pred mrazom. Kadar gre za pik na predelu vratu, glave 
ali trupa, je prizadetega potrebno poleči in čim prej odpeljati k 
zdravniku. Kadar pa je pik na okončinah, predel nad njim tesno 
povežemo, vedno pa zraven preverimo arterijski pulz na okonči-
ni. Najbolj zanesljivo sredstvo proti pikom kač je protistrup, ki ga 
je potrebno hraniti v hladilniku. Žal pogosto povzroča resne aler-
gijske zaplete, zato ga lahko daje le zdravnik v ambulanti, kjer 
ima na voljo sredstva za hitro intervencijo v primeru pojava resne 
alergijske reakcije.

Meduze

V morju nam ti ožigalkarji povzročajo največ nevšečnosti. Strup 
meduze je termolabilen, kar pomeni, da takojšnje polaganje čim 
bolj toplih obkladkov, strup uniči. Prizadete predele je potrebno 
sprati z morsko vodo( nikar ne s sladko vodo iz pip), lovke me-
duze pa odstraniti s površine kože (s pinceto ali z roko, zaščiteno 
z rokavico). Nekateri svetujejo za odstranitev strupa s površine 
tudi kremo za britje, moko ali sodo bikarbono. Tako nanešene 
snovi nato z nožičem postrgamo s kožne površine in prizadeto 
mesto ponovno speremo z morsko vodo.

Kožo nato premažite z alkoholom ali za pol ure pomočite v raz-
topino vode in kisa v enakem razmerju. Šele nato lahko opečeno 
mesto namažemo z antihistaminikom (npr. Fenistil gel) ali kor-
tikosteroidno kremo (npr Elocom, Diprosone, Kuterid…). Priza-
deto mesto je potrebno zaščititi pred soncem. V primeru splošne 
reakcije pa je zdravnikova pomoč neobhodna.

Klopi

Kadar se odpravimo na sprehod v gozd, je potrebno nositi obla-
čila, ki prekrijejo večji del telesa. Z redno uporabo repelentov, ki 
jih je dobro nanašati tudi na oblačila, lahko možnost za okužbo 
zmanjšamo. Po vrnitvi iz gozda se je potrebno oprhati in temelji-
to pregledati kožo na vseh delih telesa. Nikar ne pozabite na kožo 
med prsti, za uhlji, na lasišču in sramnem predelu. Uporabljena 
oblačila pa hitro operite. Če opazimo prisesanega klopa, ga ne 
mažemo z olji in laki, saj lahko zaradi pomanjkanja zraka izloči 
telesne mikroorganizme. Tako samo povečamo možnost okužbe. 
Klopa lahko odstranimo s pinceto, a ga je potrebno zgrabiti čim 
bliže glavi. Če del telesa ostane v koži, ali če se kjerkoli na telesu 
pojavijo pordele lise, se je za pomoč potrebno obrniti k svojemu 
zdravniku. Ne pozabite, da se klopi nahajajo tudi v mestnih par-
kih!

Čebele in ose

Ose privlačijo žive barve in močni vonji, zato se je dobro izogibati 
deodorantom, lakom za lase, parfumom, dišečim kremam ... Rade 
imajo tudi vonj hrane, pijače in znoja. Najbolje je, da jih pustimo 
na miru, saj napadejo takrat, ko se počutijo ogrožene. V primeru, 
da se vas kljub pravilnemu ravnanju niso usmilile, vam ponujamo 
nekaj napotkov, kako ravnati po piku: čebelje želo je najbolje iz-
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turizem

Turistični avtobus Hop On Hop Off - raziskujte Gorenjsko na 
trajnostni način
PETRA HLADNIK 

Osnovni namen Hop-On Hop-Off avtobusa je goste, ki bivajo na 
Bledu in v Radovljici pripeljati na dnevni obisk Tržiča, na traj-
nostni način pa se na potep po Gorenjski lahko odpravite tudi vi. 

Na relaciji Bled – Tržič, s številnimi vmesnimi postanki, in obrat-
no bo avtobus vozil ob petkih. Ob torkih se lahko podate na razis-
kovanje Radovljice in Krope, srede so namenjene Vrbi, Završnici 
in Žirovnici, ob četrtkih pa bo čas za Mošnje, Brezje in Begunje. 
Izhodišče vseh tur je pri Info centru Triglavska roža na Bledu. 

Ste vedeli, da:

• turisti na avtobusu vidijo tudi zanimivosti, ki so ostalim obis-
kovalcem le redko dostopne,

• da si boste kraje ob poti lahko ogledali v spremstvu domačina,

• da vam bo vodnik na avtobusu povedal še kakšno zanimivost in 
podal idejo za prijeten izlet?

Cena dnevne vozovnice za starejše od 10 let znaša 8 EUR. Za otro-
ke do vključno 10 let v spremstvu odraslih je vožnja brezplačna. S 
priloženim kuponom vam eno celodnevno vožnjo za dve odrasli 

osebi podarjamo. Cena vozovnice oz. kupon ne vključujeta vstop-
nin v muzeje in na delavnice. Celotni vozni red in programi ob 
poti so zbrani v posebni zloženki, ki jo dobite v TPICu, poiščete 
pa jih lahko tudi na spletni strani Visit Tržič. 

Nova vstopna informacijska točka Dovžanova soteska odprta za 
obiskovalce
SAŠA PIVK AVSEC

Dovžanova soteska je eden od biserov Tržiča, ki ga vsako leto 
obišče več obiskovalcev. Od konca maja je za obiskovalce od-
prta vstopna info točka Dovžanova soteska. Vrednost ope-
racije Bogastvo narave, v kateri je Občina Tržič projektni 
partner, za občino znaša 103.552,89 EUR, od tega je vrednost so-
financiranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja  
68.619,88 EUR. 

Vstopna info točka Dovžanova soteska je odprta ob sobotah, 
nedeljah in praznikih ob lepem vremenu od 10. do 18. ure. Glede 
na potrebe bomo delovni čas v glavni turistični sezoni tudi pri-
lagajali. 

»Desetletja smo vlagali sredstva v Dovžanovo sotesko, nikoli pa nis
mo zmogli obiskovalcu, tujcu ali domačinu zagotoviti mesta, kjer bi 

se lahko usedel, odpočil, kupil kakšen spominek in se naužil lepot na
rave. Info točka omogoča prav to. Pot do nje ni bila lahko, saj v zava
rovanih območjih obstajajo posebni režimi. Zadovoljen sem, da smo 
z Zavodom za varstvo narave našli kompromis. Vstopna info točka 
Dovžanova soteska je del infrastrukture za interpretacijo naravnega 
spomenika in ni prvenstveno namenjena gostinski dejavnosti, seveda 
pa bo možno v nadaljevanju kupiti tudi kakšen napitek ali prigrizek 
lokalnih ponudnikov,« pravi župan Občine Tržič mag. Borut Sa-
jovic. 

Občina Tržič je projektni partner v operaciji Bogastvo narave 
(Program CLLD - izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skup-
nost, v programskem obdobju 2014-2020), ki ga delno sofinan-
cira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Poleg Občine 
Tržič v operaciji sodelujejo še BSC, poslovno podporni center,  
d. o. o., Kranj, Občina Preddvor, Kmetijsko gozdarska zborni-
ca Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Center za 
trajnost ni razvoj podeželja Kranj. 

»Osnovni namen tržiškega dela investicije je bil pridobiti, z vidika 
interpretacije naravne dediščine, nepogrešljiv objekt na vstopu v na
ravni spomenik, kjer bodo uporabnikom na voljo vse potrebne in
formacije za kakovostno doživljanje narave. Pridobili smo ustrezno 
zbirno mesto za pričetke strokovnih in turističnih ogledov,« pravi 
strokovna sodelavka Občine Tržič Mateja Dolžan, ki je bdela nad 
projektom.  

Na parkirišču smo namestili samostojni ekološki dehidracijski 
WC Kekec, ki za delovanje ne potrebuje nobenih kemikalij, 
ne električne energije ali komunalnega priključka, saj deluje 
po principu dehidracije. Peščeno parkirišče je na voljo poleg 
informacijske točke in je zaenkrat brezplačno, Občina Tržič pa 
preučuje možnost uvedbe režima s parkirnino, da se zagotovi 
kratkotrajno parkiranje. 
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Zunanja oblika nakazuje izčiščeno stilizirano obliko pastirskega stanu, 
okoli vhoda so nameščeni veliki prodniki, ki lahko služijo tudi za počitek. 
Notranjost je enostavna in v celoti lesena, izvirno je oblikovan prodajni pult 
s stekleno steno, polnjeno s pisanimi prodniki (FOTO: arhiv Občine Tržič).
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koledar dogodkov

Julij 2020
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 

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

Razstave
 2. 7. – 31. 8. 
Galerija Atrij
Fotografska razstava:  
Ljudska glasbila sveta
KDFS Karavanke in Tržiški muzej

Ostale aktivnosti
 julij in avgust 
Vodeni pohodi po Tržiški planinski poti 
(2 – 5 dni); po predhodni najavi
CheraHiking; Primož Štamcar (031 375 122)

Dogodki
 1. 7. – 12. 7. 
Lešanska planina
Pastirski dnevi na Lešanski planini
Medgeneracijsko društvo Bloški prstki

 sreda, 1. 7. 
11.00 Ljudska univerza Tržič
Delavnica: Medonosne rože
Ljudska univerza Tržič

19.00 dvorišče knjižnice dr. Toneta Pretnarja
Literarni večer: Dušan Merc
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 četrtek, 2. 7. 
17.00 Ljudska univerza Tržič
Delavnica: program Canva
Ljudska univerza Tržič

18.00 Galerija Atrij
Odprtje fotografske razstave v galeriji 
Atrij: Ljudska glasbila sveta in glasbeni 
večer: »Bom godca si vzela, bom zmerej 
vesela«
KDFS Karavanke in Tržiški muzej

 četrtek, 2. 7. 
7.00 avtobusna postaja Tržič
Kopalni izlet: Debeli Rtič
Društvo upokojencev

 sobota, 4. 7. 
iz Tržiča
Planinski izlet: Zadnjiški Ozebnik 
(2084 m)
Planinsko društvo Tržič

pred gasilskim domom na Brezjah pri Tržiču
Gasilska veselica
Prostovoljno gasilsko društvo Brezje pri Tržiču

 sobota, 4. in nedelja, 5. 7. 
Zelenica
Usposabljanje/dvodnevni tečaj: varno 
gibanje v feratah
CheraHiking, Primož Štamcar 

 ponedeljek, 6. 7. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
Ustvarjalna delavnica:  
Rojstni dnevi na steni
Ljudska univerza Tržič

 torek, 7. 7. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
12- urni tečaj modernega mozaika
Ljudska univerza Tržič

Iz Tržiča
Pohod na Zasavsko sveto goro
Društvo upokojencev

20.00 atrij Občine Tržič
Poletna torkanja: Maja Keuc –  
Amaya z bandom
Občina Tržič

 četrtek, 9. 7. 
7.00 avtobusna postaja Tržič
Kopalni izlet: Izola
Društvo upokojencev

 petek, 10. 7. 
20.30 Tržiški muzej
Glasbeni večer v Tržiškem muzeju: 
Bossa de Novo
Tržiški muzej

 sobota, 11. 7. 
8.00 atrij Občine Tržič
Julijski tržni dan
Jure Markič, s. p. in Občina Tržič

 nedelja, 12. 7. 
iz Tržiča
Stol (po zavarovani plezalni poti)
CheraHiking, Primož Štamcar

 torek, 14. 7. 
20.00 atrij Občine Tržič
Poletna torkanja: Avtomobili &  
Severa Gjurin
Občina Tržič

Iz Tržiča
Kolesarjenje
Društvo upokojencev Tržič

 14. 7. – 11. 8. 
Lešanska planina
Dnevi odprtih vrat Lešanske planine
Medgeneracijsko društvo Bloški prstki

 15. 7. – 23. 7. 
21.15 Gorenjska plaža
Kino z zvezdami 
Občina Tržič 

 četrtek, 16. 7. 
7.00 avtobusna postaja Tržič
Kopalni izlet: Strunjan
Društvo upokojencev

 petek, 17. 7. 
Podljubelj (pr’ Jezerc)
Piknik
Društvo upokojencev

 sobota, 18. 7. 
iz Tržiča
Planinski izlet: Falkert (2308 m)
Planinsko društvo Tržič

 sobota, 19. 7. 
iz Podljubelja
Planinski izlet: Ojstrc/Hochobir
CheraHiking in športno društvo Podljubelj

 torek, 21. 7. 
iz Tržiča
kolesarjenje
Društvo upokojencev Tržič

 četrtek, 23. 7. 
7.00 avtobusna postaja Tržič
Kopalni izlet: Debeli Rtič
Društvo upokojencev

 petek, 24. 7. 
20.30 Tržiški muzej
Glasbeni večer v Tržiškem muzeju:  
Tinkara Kovač
Tržiški muzej

 ponedeljek, 27. 7. 
Tržič
Aktivni teden športa - prijave
Športna zveza Tržič

 torek, 28. 7. 
20.00 atrij Občine Tržič
Poletna torkanja: Abbamia
Občina Tržič
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koledar dogodkov

 četrtek 30. 7. 
iz Tržiča
kolesarjenje
Društvo upokojencev

7.00 avtobusna postaja Tržič
Kopalni izlet: Izola
Društvo upokojencev

Avgust 2020
 nedelja, 2. 8. 
iz Tržiča
Planinski pohod: na Watzmann
CheraHiking

Spomenik pod Storžičem
Dan spomina
Občina Tržič in veteranske organizacije

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

Poti nas družijo in ločujejo, 

ljudje se spoznajo in razidejo, 

a nikoli ne pozabijo. 

Je obdobje otroštva, mladosti, zrelosti. 

In prišel je dan, 

ko nas je srečal Abraham. 

Letos bo že 38. praznovanje »Tržiškega Abrahama 2020« v Planinskem domu pod Storžičem, ki bo namenjeno 
rojenim leta 1970. Ker gre za generacijsko srečanje, medse vabimo tudi tiste, ki ste sicer rojeni leto pozneje, bili 
pa ste celo osnovnošolsko obdobje skupaj z neponovljivo generacijo 1970. Prav tako nismo pozabili niti na tiste, 

ki ste kakšno leto dlje drgnili šolske klopi in ste skupaj z generacijo 1970 zaključili osnovno šolo. 

Vabljeni tudi vsi tisti, ki ste naš letnik in ste krajani ali krajanke tržiške občine postali kasneje. 

Drage sošolke, dragi sošolci, Tržičanke in Tržičani, rojeni leta 1970!

VABLJENI

na 38. srečanje Abrahamovcev,

ki bo v soboto, 19. septembra 2020, ob 15. uri,

 v Planinskem domu pod Storžičem.

Prijavite se lahko od 10. avgusta do 10. septembra 2020 na naslednjih lokacijah, kjer vplačate tudi prijavnino:

• Križe: BAR KOŠUTA (Sandi Mertelj)

• Tržič: IRISH PUB (Janez Malovrh)

• Tržič: RESTAVRACIJA FIRBC OKN (Ida Gramc)

Prosimo, da vabilo razširite med vso »tržiško generacijo 1970«.

Organizacijski odbor »Tržiški Abraham 2020«
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Vlomilci in tatovi niso na dopustu - preventivni nasveti policije

Poleti se nas veliko odpravi na krajše ali 
daljše počitnice. Da bi poletni oddih pre-
živeli čimbolj prijetno in varno, vam po-
licisti svetujemo, da še pred odhodom 
od doma poskrbite za nekaj osnovnih 
zaščitnih ukrepov.

S preventivnim ravnanjem in zavarova-
njem svoje lastnine lahko že sami precej 
zmanjšate priložnosti za izvršitev kazni-
vih dejanj in se izognete neljubim dogod-
kom, kot so vlomi v stanovanja, hiše, vozi-
la, tatvine vozil, drzni ropi ipd. Objavljamo 
nekaj koristnih nasvetov in priporočil, saj 
lahko za varnost svojega premoženja naj-
več naredite sami.

ZAVARUJTE SE PRED VLOMOM V 
STANOVANJE ALI HIŠO
Število vlomov v stanovanja ali stanovanj-
ske hiše, pa tudi vikende, iz leta v leto na-
rašča, storilci pa so čedalje bolj predrzni 
ali nasilni. »Prilika dela tatu« in vlomilec 
bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, 
kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir 
in tveganje za odkritje najmanjše. Stav-
ba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci 
na primer na dopustu ali ki je očitno brez 
varovanja, bo bolj verjetno tarča vloma kot 
obratno. Posebno »vabljiva« za vlomil-

ce so odprta vrata ali okna, razpoložljivo 
orodje za dostop (na primer zaboji, lestev, 
ki omogoča dostop do drugače nedoseglji-
vih oken ipd.), vrtnarsko orodje, s katerim 
lahko vlomilec nasilno vlomi, zapuščene 
žive meje ali visoke ograje ...

Zato pred daljšo odsotnostjo z doma:

• zaklenite vrata in zaprite okna,

• pred tem ne pozabite zapreti plina in 
vode ter izklopiti elektrike, predvsem na 
aparatih (da vam zaradi puščanja vode 
ali požara ne bo treba predčasno preki-
niti dopusta),

• vklopite alarmno napravo,

• ključev ne puščajte na »skritih mestih«, 
kot so nabiralniki, predpražniki, lončki 
za rože ipd.,

• ne puščajte doma dragocenosti in de-
narja (med dopustom raje najemite sef),

• o svoji odsotnosti ne puščajte sporočil 
(na telefonskem odzivniku, na listkih ?),

• poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo 
vedno doma (naj vam prijatelj ali sosed 
redno prazni poštni nabiralnik, dvigu-
je rolete; vgradite časovna stikala za 
samodejno prižiganje luči, odpovejte 
dostavo časopisov?.)

• doma parkirana vozila zaklenite ter var-
no shranite dokumente in ključe, tudi 
rezervne,

• ne puščajte orodja ali drugih priročnih 
sredstev v okolici hiše,

• z vidnih mest umaknite vrednejše pred-
mete,

• povejte sosedom, kako ste dosegljivi,

• preglejte zavarovalne police, kako je s 
kritjem škode pri vlomu,

• zapišite si serijske številke vrednejših 
predmetov ali jih celo fotografirajte, po 
možnosti pa tudi označite (umetniške 
slike, nakit, tehnične predmete idr.).

Če ostanete doma (zlasti to velja za sta-
rejše osebe in otroke), pa:

• zaklepajte vrata,

• ne odpirajte vrat neznancem,

• varnostno verižico imejte vedno zatak-
njeno, še zlasti, če ste sami,

• Uporabljajte domofone in videodomo-
fone ter kukala na vhodih.

NEPRIDIPRAVI NA PLAŽAH,  
OB BAZENIH
Nepridipravi na plažah in bazenih, zlas-
ti, kadar je gneča, za razliko od kopalcev 
ne počivajo, temveč »delajo«. Vsako leto 
je na plažah veliko tatvin torb, denarnic, 
dokumentov, ključev, mobilnih telefo-
nov, denarja in drugih predmetov, ki jih 
ljudje nosijo s sabo na plažo. Med sproš-
čenim poležavanjem ob vodi ali živahnim 
čofotanjem v njej namreč kar prekmalu 
pozabimo, da smo na plaži pustili leža-
ti torbo povsem brez nadzora. Vrednejših 
predmetov zato ne nosite na plažo!

Naj vaš avtomobil ne postane tarča tatov!

Naj vaše vozilo na parkirišču ne posta-
ne tarča tatov in vlomilcev. Parkirišča 
so poleti polna vozil ob večjih turistič-
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V VAŠEM KRAJU

Da ne boste poleti ostali brez dobrega branja, vas bomo letos julija in avgusta trik-
rat obiskali z bibliobusom tržiške knjižnice. Med vas pridemo v tednih med 6. in 10. 
julijem, 27. in 31. julijem in med 17. in 21. avgustom. Na postajališčih vas pričaku-
jemo po običajnem urniku. Vabljeni k obisku.
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nih centrih, ob morju, gorah, toplicah in 
drugih turističnih krajih. Priprto okno 
zaklenjenega vozila je prava vaba za pri-
ložnostne tatove. Z malo truda in že v ne-
kaj sekundah lahko odprejo vaše vozilo, v 
katerem imate morda mobitel, denarnico, 
torbico ali kovček ... Tudi odvzemi motor-
nih vozil so pogosti, zlasti tistih višjega 
cenovnega razreda ali slabše varovanih, 
parkiranih na neosvetljenih mestih, v od-
prtih garažah ...

• Svoja vozila zato primerno zavarujte.

• Izogibajte se parkiranju na slabo ali  
neosvetljenih ulicah ali parkiriščih.

• V vozilih na vidnih mestih (policah, se-
dežih) ne puščajte denarnic, dokumen-
tov, prenosnih računalnikov, dragih ob-
lačil in drugih vrednih predmetov.

• Zaščitite avtoradio.

• Zaprite vsa okna in vrata ter zaklenite 
vozilo in prtljažnik, pa tudi volan in po-
krov posode za gorivo.

• Vklopite alarmno napravo.

• Prtljago naložite v vozilo tik pred po-
tovanjem. Ne puščajte prtljage na stre-
hi avtomobila, ki je parkiran zunaj, na 
prostem.

• Ne puščajte ključev v avtomobilu brez 
nadzora (avtopralnice, na servisu ...); 
preprečili boste ponareditev ključev in 
tatvino vozila.

• Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni 
ključavnici, tudi če zapustite vozilo le za 
hip.

Če kljub vsemu postanete oškodo-
vanec oz. žrtev kaznivega dejanja, 
o tem takoj obvestite policijo!

Tatvino, vlom v vozilo ali stanovanje ali 
kakšen drug neprijeten dogodek takoj pri-
javite najbližji policijski postaji oz. pok-
ličite na interventno telefonsko številko 
policije 113 ali anonimno številko policije 
080 1200.

Če ob prihodu domov opazite sledi vlo-
ma, ne vstopajte, kajti storilec se lahko še 
vedno zadržuje v objektu. Ob morebitnem 
soočenju s storilcem se ne izpostavljajte, 
zlasti, če je fizično močnejši, oborožen 
ali jih je več - pomembnejša naj bo vaša 
lastna varnost!

Do prihoda policistov tudi ničesar ne pri-
jemajte ali premikajte, da se ne bi poško-
dovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripe-
ljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.

Če postanete žrtev kaznivega dejanja, lah-
ko pomagate pri izsleditvi storilca, če si 
poskušate zapomniti čimveč podatkov o 
njem: izgled storilca, smer bega, prevozno 
sredstvo, s katerim se je odpeljal ...

Želimo vam prijetno in varno preživlja-
nje poletnega dopusta in počitnic!

Povzeto iz arhiva www.policija.si.
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