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

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

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

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

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

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

uvodnik

Malokateri mesec je tako opevan kot mesec 
maj. »Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj,« 
opozarja slovenska popevka, a kljub temu 
mnogi med nami po njem hrepenimo. Od-
števamo dneve do toplejših juter, do cveto-
čih dreves in šopkov, ki jih lahko naberemo 
na domačem vrtu. Resnično sanjska uver-
tura v prav tako razcveten in odštevanja 

poln junij, ki je pred nami. Mesec, ki nas s koncem pouka popelje 
v poletje. A preden bomo lahko brezskrbno poležavali na plaži ob 
morju, bazenu ali najljubši lokalni reki, je pred nami še veliki finale 
šolskega leta. Nekatere do počitnic ločita le še kakšna ocena in na-
stop, spet drugi boste ta mesec popravljali grehe, ki ste si jih nabrali 
čez leto. In potem ste tukaj še tisti, ki letos zapuščate osnovnošolske 
klopi, tisti, ki se z zanosom pripravljate na valeto in boste na po-
letnih počitnicah uživali pred vsemi ostalimi. Preden pa izpraznite 
šolske omarice, torbe in zvezke pospravite v klet in začnete uživati 
v brezskrbnosti poletja, si vzemite trenutek in uživajte v sedanjosti. 
Prisluhnite pticam in poletnim nevihtam, začutite božanje sončnih 

Uvodnik
LAURA TURK, FOTO: OSEBNI ARHIV

žarkov in sapico vetra, pripravite si najboljšo sladoledno kupo, pre-
listajte in preberite Tržičana ter se v mislih ali pogovoru s prijatelji 
sprehodite čez šolsko leto. Prepričana sem, da se vam bo na obraz 
narisal kup manjših in večjih nasmehov. Za konec pa želim vsem 
staršem, učiteljem, profesorjem, učencem, dijakom in študentom, ki 
ste pretekle mesece nabirali in delili znanje, čim mirnejši prehod v 
poletje ter igriv, nagajiv in cvetoč preostanek junija.
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DEJANJA ŠTEJEJO IN OSTANEJO. NAJ JIM SLEDIJO 
NOVA TER VSEM V TRŽIČU DOBRO SLUŽIJO TUDI V 
PRIHODNJE.

Spoštovane občanke, dragi občani Tržiča. Po skoraj polnih, za 
Tržič rekordnih šestnajstih letih županovanja se z nedavnim 
prevzemom funkcije poslanca državnega zbora poslavljam od 
Vas. Vodenje občine v dobri kondiciji predajam prvemu pod-
županu Dušanu Bodlaju ter njegovemu pomočniku, nepoklic-
nemu podžupanu Nejcu Perku. Začrtani, obljubljeni in zače-
ti projekti bodo dokončani. Sredstva so zagotovljena. Delo v 
javnih zavodih, komunali, šolah, vrtcih ter financiranje vseh 
društev potekajo normalno naprej. Uspešno se zaključujejo 
tudi načrtovani razpisi.

Biti Vaš župan mi je bilo v veselje, ponos in zadovoljstvo. Na-
grada so v srcu shranjeni veliki in mali uspešni projekti. Bilo 
jih je nekaj tisoč. V prav vseh krajevnih skupnostih. Z Vašo 
podporo smo najprej skupaj finančno sanirali zadolženo in 
nelikvidno Občino Tržič. Sledila je gradnja čistilne naprave, 
šestih vodohranov in obnova salonitnih vodovodov. Obnov-
ljenih šestnajstih ulic s popolno infrastrukturo v mestnem 
jedru in asfaltirane makadamske ceste na podeželju nam 
omogočajo razvoj. Zgradili smo Gorenjsko plažo in obnovili 
Sokolnico. Sledile so obnove križišč in krožišč ter novi trgov-
ski centri, le-tem tudi obnova Paviljona NOB, našega muzeja 
in danes gradu Neuhaus. Vesel sem novih investicij v gospo-
darstvo in turizem, obnove koče na Zelenici, lastništva ce-
lotne planine Korošica in zemljišč na Tolstem vrhu. Vrtina 
Smolekar daje najboljšo vodo v regiji.

Po vodni ujmi v Jelendolu, Dolini, Lomu in Podljubelju je bilo 
hudo. Nismo obupali, hvala Sloveniji in vsem v Tržiču za so-
lidarnost in pomoč. Prizadeti kraji so po prenovi naš ponos. 
Ključ občinskega uspeha in napredka so vedno ljudje. Imamo 
rekordno nizko brezposelnost, višje plače, eno najsodobne-
je organiziranih gasilskih zvez, zdravo komunalno podjetje, 
večkrat nagrajeni muzej, odlične šole in vrtce ter dobro de-
lujoča društva.

Hvala vsem, ker sem lahko bil del vas in ker smo skupaj 
ustvarjali. Hvala vsem v društvih, krajevnih skupnostih, za-
vodih in podjetjih. Skupaj zmagujemo. Hvala vsem svetnicam 
in svetnikom vseh sklicev. Danes smo uspešen in složen ob-
činski svet, kjer so rešitve in Tržič pomembnejši od politike in 
strank. Hvala podžupanu Dušanu Bodlaju in vsem izjemnim 
svetnicam in svetnikom Ekipe Boruta Sajovica. Hvala vsem 
marljivim sodelavkam in sodelavcem v občinski upravi. Po-
grešal Vas bom.

Kot žal vedno na koncu: po delu, skrbeh, utrujenosti in ob-
veznostih – hvala moji Janji in vse večji razširjeni družini. 
Brez njih in njihove podpore ne bi šlo. Zamujal sem kosila in 
večerje, predolgo delal in prezgodaj vstajal. Prestavil sem in 
nikoli porabil neskončno dopustov, izletov in počitkov. Za-
radi občinskih obvez družina ni vedela, kaj so prosti vikendi. 
Ampak bilo je vredno. Uspešno smo skupaj stopili na pot so-
delovanja, razvoja in napredka. 

Nepogrešljivi smo samo kot skupnost, kot Tržič. Ostajam del 
nje. Podprite prizadevne naslednike. Obrestovalo se nam bo. 

Srečno vsem in še enkrat HVALA.

Spoštovani,

funkcijo podžupana sem prevzel z zavedanjem, da v pri-
meru odsotnosti ali prenehanja funkcije župana prevza-
mem njegova pooblastila, delo in odgovornosti. Župan 
Borut Sajovic je prevzel mandat poslanca v Državnem 
zboru Republike Slovenije in sedaj je moja naloga, da vo-
dim Občino Tržič do izvolitve novega župana, ki bo izvo-
ljen na rednih lokalnih volitvah v drugi polovici novembra. 
Naj poudarim, da mi je to v veliko čast in ponos, hkrati pa 
odgovorno obljubljam, da bom po svojih najboljših močeh 
zaupano poslanstvo opravljal častno in odgovorno, kot me 
je naučil moj prijatelj in veliki vzornik Borut. 

V času mojega vodenja Občine Tržič si bomo skupaj s so-
delavci občinske uprave prizadevali, da bo Tržič še naprej 
razvojno usmerjena, predvsem pa do občank in občanov 
prijazna in dostopna institucija. Trudili se bomo izpeljati 
vse načrtovane projekte in investicije skladno z odločitva-
mi občinskega sveta in potrebami vas, občank in občanov. 
Še vedno so zaželeni vaši predlogi in pobude za izboljšanje 
dela in življenja v naši skupni občini, vsekakor pa bomo še 
naprej pozorni do vaših upravičenih kritik in skušali mo-
rebitne napake popraviti.

Naj se na koncu zahvalim tudi svetnicam in svetnikom 
občinskega sveta, ki so mi izrazili zaupanje, zato vem, da 
lahko računam na njihovo pomoč in dobro sodelovanje do 
zaključka tega mandata.

Lepo vas pozdravljam, vaš podžupan Dušan Bodlaj

župan z nami

Dosedanji župan mag. Borut Sajovic in podžupan Dušan Bodlaj, 
ki bo tržiško občino vodil do rednih lokalnih volitev v novembru.  
FOTO: arhiv Občine Tržič
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STORITEV E-OSKRBA JE NA VOLJO BREZPLAČNO
Od sredine aprila je na voljo brezplačna storitev E-oskrba, ki sta-
rejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnej-
še, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem okolju. Zagotavlja 
namreč 24-urno povezavo z asistenčnim centrom oz. zdravstve-
nim osebjem in organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebu-
jejo.

Ministrstvo za zdravje je na podlagi Javnega razpisa za izbor ope-
racije »E-oskrba na domu« za izvajalca storitve izbralo Telekom 
Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev 
Slovenije. Slovenija je sredstva pridobila od Evropskega social-
nega sklada in virov RE-ACT-EU, skladno s tem pa bo uporaba 
storitve E-oskrba za 5.000 novih upravičencev do 30. septembra 
2023 brezplačna.

Do brezplačne storitve E-oskrba so upravičeni vsi, ki: so starejši 
od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami; zaradi pridruženih 
kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino pre-
bivalstva v primeru obolevanja za koronavirusno boleznijo; jim 
je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja priznana invalidnost; v skladu s predpisi s področja 
invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za 
pomoč in postrežbo; so stari 18 let ali več in so zaradi nevrološ-
kih oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so 
zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim 
neželenim dogodkom v okolju. 

Zainteresirani za naročilo brezplačne storitve E-oskrba lahko 
pokličejo na brezplačno številko 080 12 13 ali pošljejo sporočilo 
na eoskr-ba@telekom.si.

OBČINA TRŽIČ VKLJUČENA V PRVO REGIJSKO MREŽO 
IZPOSOJE KOLES GORENJSKA.BIKE
Lepi dnevi vabijo na kolo, ki si ga v občini Tržič lahko tudi iz-
posodite. Začela se je namreč nova sezona kolesarskega sistema 
Gorenjska.bike, ki je začel delovati v juliju 2020. V okviru projekta 

ZBRALA: SAŠA PIVK AVSEC

Hitro s kolesom smo s projektnimi partnerji (BSC, poslovno pod-
porni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna 
občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Tržič in 
CIPRA Ljubljana) vzpostavili prvo regijsko mrežo izposoje koles 
»GORENJSKA.BIKE«, v katero je vključenih 28 postaj. 

Sistem je zelo enostaven za uporabo, in sicer s pomočjo aplikacije 
MOBILN.SI, ki si jo naložite na svoj mobilni telefon, ali s prijavo 
na spletni strani gorenjska.bike. Ob registraciji morate imeti ve-
ljaven e-poštni naslov, izberete si uporabniško ime in geslo ter 
potrdite plačilo preko svojega bančnega računa. Lahko izbirate 
med mesečnim in letnim paketom: mesečni paket za navadno 
kolo znaša 5 evrov, za električno kolo pa 10 evrov. Za letni paket 
boste odšteli 12,50 evra za navadno in 25 evrov za električno kolo. 
Izposoja in vračilo vam bosta vzela le nekaj trenutkov. Potrebno 
je le slediti navodilom na zaslonu terminala. Navodila za uporabo 
prejmete ob registraciji ali pa si jih preberete na www.gorenjska.
bike.

Kolesa s svojim uporabniškim imenom lahko uporabljate v vseh 
zgoraj naštetih partnerskih občinah. »Skrbite zase in za okolje, 
zato si za izlet okoliških občin namesto avtomobila raje izberite 
kolo,« je še zapisala Janja Nemc iz TPIC Tržič. 

V TRŽIČU CENIMO IN SPOŠTUJEMO DELO  
VETERANSKIH ORGANIZACIJ, KI ZDRUŽUJEJO  
IN POVEZUJEJO 
Občina Tržič že trinajsto leto zapored izvaja Javni razpis za so-
financiranje na področju delovanja veteranskih, častniških, 
obrambnih in drugih domoljubnih društev in združenj. Za delo-
vanja teh društev in delo komisije je iz občinskega proračuna v 
2022 namenila 4.000 evrov. Namen razpisa je sofinanciranje red-
ne dejavnosti in programov s področja veteranskih, častniških, 
obrambnih in drugih domoljubnih društev in združenj, ki niso 
zajeti v drugih razpisih Občine Tržič. 

Na javni razpis je prispelo šest vlog, ki so jih poslali: Združenje 
borcev za vrednote NOB Tržič, Občinsko združenje slovenskih 
častnikov Tržič, Območno združenje veteranov vojne za Slove-
nijo Tržič, Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško 
vojsko v času 1943–1945, Policijsko veteransko društvo Sever – 
Gorenjska ter Združenje vojaških gornikov Slovenije. 

Vsem šestim vlogam je bilo ugodeno skladno z merili in kriteriji 
za vrednotenje prijav javnega razpisa. Poudarek pri ocenjevanju, 
ki ga je izvedla strokovna komisija, je bil na vsebini ter količi-
ni programov in njihovi zahtevnosti izvedbe, pri sofinanciranju 
redne dejavnosti pa so bili upoštevani: število članov iz Tržiča, 
odstotek plačane članarine za preteklo leto, višina članarine za 
tekoče leto, prepoznavnost delovanja ter skrb za člane in pod-
mladek društev oz. združenj. 

NOV PRIZIDEK K ZDRAVSTVENEMU DOMU TRŽIČ
V Tržiču veliko vlagamo v primarno zdravstvo, saj se zavedamo, 
da je to za občane izjemnega pomena. Občina Tržič je z dobrim 
sodelovanjem s sodelavci in vodstvom Zdravstvenega doma Tržič 
uspela pridobiti gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in pri-
zidavo obstoječega Zdravstvenega doma Tržič. Ministrstvo za 
zdravje RS bo projekt sofinanciralo v višini 789.451,20 EUR. 

»Prizidek k Zdravstvenemu domu Tržič tako postaja realnost. S tem 
se bo zdravstvena dostopnost v Tržiču še povečala in izboljšala,« je 
zadovoljen mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič.

Električna in navadna kolesa so v Tržiču na voljo za izposojo na treh 
postajah: na parkirišču pred Občino Tržič in upravno enoto, na parkirišču 
BPT in na Deteljici. FOTO: arhiv Občine Tržič
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SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA V VRTCU TRŽIČ, 
ENOTI KRIŽE
Občina Tržič je zaključila sanacijo ogrevalnega sistema v starem 
delu vrtca enote Križe. V zimskem obdobju je namreč obstoječi 
ogrevalni sistem izgubljal velike količine vode, ki jo je bilo pot-
rebno vsakodnevno dotočiti. Da bi sanacijo ogrevalnega sistema 
lahko izvedli s čim manjšimi motnjami delovnega procesa, smo 
se skupaj z vodstvom odločili akcijo izvesti med prvomajskimi 
prazniki in jo tudi uspešno zaključili. Sanacija je obsegala zame-
njavo 26 radiatorjev in cevno napeljavo, ki jih povezuje. Investi-
cijo v višini 63.129,80 EUR je v celoti iz proračuna pokrila Občina 
Tržič.

PREUREJENE SANITARIJE V DOMU KRAJEVNE  
SKUPNOSTI BREZJE PRI TRŽIČU
S prevzemom izvedenih del v začetku maja letos sta Občina Tržič 
in KS Brezje pri Tržiču preuredila sanitarije v Domu KS Brezje pri 
Tržiču. V celoti so se obnovile vodovodna in kanalizacijska insta-
lacija, talna in stenska keramika, povečala se je odprtina vhodnih 

Urejen plato pred Domom KS Bistrica pri Tržiču. FOTO: arhiv Občine Tržič

vrat za možnost koriščenja sanitarij tudi invalidom, zamenjalo 
se je stavbno pohištvo, v moških sanitarijah so se namestili tudi 
pisoarji, zamenjali vsi sanitarni elementi in oprema. Celotno in-
vesticijo v višini 15.768,72 EUR sta pokrili Občina Tržič v višini 
11.668,85 EUR in KS Brezje pri Tržiču v višini 4.099,87 EUR.

UREJEN PLATO PRED DOMOM KS BISTRICA  
PRI TRŽIČU 
Sredi aprila smo prevzeli izvedena dela pri ureditvi dvorišča 
Doma KS Bistrica pri Tržiču. Na novo smo uredili peskolove in 
meteorno kanalizacijo, pripravili jašek za priključitev na javno 
kanalizacijsko omrežje, položili robnike in s pranimi betonskimi 
ploščami tlakovali celotno dvorišče na južni strani objekta. In-
vesticijska vzdrževalna dela sta financirali Občina Tržič v viši-
ni 13.304,70 EUR z DDV in KS Bistrica pri Tržiču v višini 6.503,11 
EUR z DDV.

Preurejene sanitarije v Domu KS Brezje pri Tržiču. FOTO: arhiv Občine Tržič
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28. redna seja Občinskega sveta  
Občine Tržič
MATEJA NOSAN, FOTO: MATEJA NOSAN

Po dolgih dveh letih so se 19. 5. 2022 
svetnice in svetniki Občinskega sveta Ob-
čine Tržič znova zbrali na seji v Veliki sejni 
sobi. Od 12. redne seje, ki je bila 21. maja 
2020, pa vse do 28. redne seje so namreč 
zaradi zagotavljanja zadostne razdalje in 
drugih epidemioloških ukrepov zasedali 
v Kulturnem centru Tržič. 28. redno sejo 
je po prenehanju mandata županu mag. 
Borutu Sajovicu zaradi izvolitve v državni 
zbor vodil podžupan Dušan Bodlaj, ki bo 
do volitev opravljal funkcijo župana. 

Svetnice in svetniki so se v uvodnih točkah 
seznanili s postopki po prenehanju funk-
cije župana, in sicer o imenovanju Nejca 
Perka za podžupana Občine Tržič in o tem, 
da bo podžupan Dušan Bodlaj opravljal 
funkcijo župana do nastopa mandata no-
voizvoljenega župana. Prav tako so se 
seznanili s prenehanjem funkcije župana 
mag. Boruta Sajovica, ki je svoje obvestilo 
naslovil na občinski svet. Člani Odbora za 
družbene dejavnosti so predlagali še dva 
dodatna sklepa, s katerima so se svetni-
ce in svetniki opredelili, da nadomestnih 
volitev za župana ne bi izvedli, saj bodo 
redne lokalne volitve že konec novembra 
letos.

V nadaljevanju seje so člani občinskega 
sveta potrdili dva odloka v drugi obravna-
vi, in sicer Odlok o določitvi javne zdrav-

stvene mreže na primarni ravni v občini 
Tržič in Odlok o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje javne 
zdravstvene službe zdravstvenega varstva 
otrok in mladine v občini Tržič, ki bos-
ta objavljena v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije. V naslednjih dveh točkah so 
svetnice in svetniki skupaj z zunanjimi 
pripravljavci razpravljali o predlogu Odlo-
ka o koncesiji za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst komunalnih od-
padkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z 
območja občine Tržič in o predlogu Akta o 
ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana, dajali 
pobude in predloge za dopolnitev aktov za 
drugo obravnavo. Najdlje so se udeleženci 
seje zadržali pri točki glede parkiranja, na 
koncu pa so sprejeli Sklep o javnih parkir-
nih površinah na območju občine Tržič, 
kjer se plačuje parkirnina. Ta sklep prinaša 
uvedbo nekaj dodatnih plačljivih parkirišč. 

Podjetje Komunala Tržič d.o.o. je predsta-
vila svoj poslovni načrt za poslovno leto 
2022, s katerim so se svetnice in svetniki 
seznanili. Na koncu so sprejeli še Sklep o 
pridobitvi statusa grajenega javnega dob-
ra za kar 95 parcelnih številk, s čimer bo 
po vpisu v zemljiško knjigo razvidno, za 
kakšne vrste nepremičnin gre. 

ANKETA
Oživitev starega mestnega jedra Tržiča

Naša mnenja so si različna, zato je 
življenje pestro  

in zanimivo.

Je pomembneje obnoviti fasade,  
prirediti več dogodkov,  

zapreti ulice za promet ali morda kaj 
drugega?

Izrazite svoje mnenje in sodelujte v 
anketi o oživitvi starega mestnega  

jedra Tržiča – tako bodo končne  
rešitve zagotovo blizu uporabnikom.

Vrnimo Tržiču pristni mestni utrip.

https://www.1ka.si/a/e880c5df

Anketo lahko izpolnite do 30. junija 
2022 po spletu na zgornjem naslovu ali 

s skeniranjem QR kode.

Fizični izvodi anketnih vprašalnikov so 
v TPIC-u, Zdravstvenem domu Tržič,  

Knjižnici dr. Toneta Pretnarja in Domu 
Petra Uzarja, kjer jih lahko tudi oddate.

Občinske svetnice in svetniki na 28. seji občinskega sveta Občine Tržič.
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Fotografski natečaj 
Koščki raja s 
Tržiškega
GAŠPER GOLMAJER, SLUŽBA TURIZEM TRŽIČ, 
FOTO: SERGEJ RADOSAVAC

Tokrat vam predstavljamo prvonagra-
jeno fotografijo meseca maja, ki smo jo 
poimenovali »Ovinki večnosti«. Na let-
nem koledarju bo krasila mesec maj. 
Avtor zmagovalne fotografije, ki prejme 
100,00 €, je Sergej Radosavac. Za prihod-
nji mesec bomo v Službi turizem Tržič 
upoštevali fotografije, ki bodo poslane 
na naš elektronski naslov informacije@
trzic.si do 15. v mesecu za vsak tekoči 
mesec (za naslednji mesec je torej rok 
oddaje 15. junij). Pravila natečaja najdete 
na spletni strani https://www.visit-trzic.
com/. Zahvaljujemo se vam za dozdajšnje 
sodelovanje in že nestrpno pričakujemo 
poletne fotografije.

Odgovor občinske uprave glede tržnice
Trenutno se o projektu, ki bi zajemal prenovo tržnice, še ne do-
govarjamo.

Smo pa pred kratkim uredili lastništvo samega objekta tržnice, 
ki ga je Komunala Tržič vodila med svojimi osnovnimi sredstvi, 
medtem ko je bilo zemljišče pod tržnico v občinski lasti. Sedaj, ko 
imamo objekt in zemljišče v občinski lasti, lahko pride do kakšnih 
sprememb. 

Ker smo v fazi raziskave, kakšno naj bo mestno jedro, za kar bo 
seveda potrebno narediti konservatorski načrt prenove in pred-
loge uskladiti z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, je po-
buda na mestu in upamo, da bo drugačen, bolj privlačen objekt 
tržnice privabil več ljudi.

Večkrat smo že prejeli tudi pobude za postavitev javnega straniš-
ča, za katerega načrtujemo umestitev v objekt nove tržnice. Ker 
pa za izgradnjo nove tržnice še ni načrtov, bi že prej postavili v 
sedanji objekt tržnice sodobno mobilno sanitarno enoto, ki bi bila 
priključena na vodovod in na kanalizacijo. 

Izgradnja kanalizacije v širšem območju občinske stavbe v pro-
jektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save 
– občina Tržič« bo na vrsti predvidoma v začetku leta 2023. Po 
njeni izgradnji bo možno sodobno javno stranišče v objekt seda-
nje Tržnice tudi postaviti.

Obnova tržnice v Tržiču
VESNA TIŠLER SUŠNIK

Zanima me, če boste v projekt obnove starega mestnega jedra 
vključili tudi obnovo mestne tržnice. Sama imam lepe spomine 
iz otroških dni na vonj sveže zelenjave, zelišč in dišavnic ter 
prijaznih kmečkih žena, ko sva s staro mamo ob sobotah šli z 

avtobusom po nakupih. Želela bi, da se pri prenovi zgledujete 
po prenovljeni tržnici v Škofji Loki in na Bledu, saj si prav tako 
tržnico zaslužijo tudi prebivalci naše občine.

Tržiška tržnica. FOTO: Mateja Nosan
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Cvetoče staro mestno jedro Tržiča
MAJA TEKAVEC, FOTO: GAŠPER GOLMAJER

Občina Tržič je v začetku letošnjega leta pozvala občane in ob-
čanke k sodelovanju pri nadgrajevanju izgleda Tržiškega, še po-
sebej starega mestnega jedra. Pilotno so se odločili, da prednost 
najprej dajo prebivalcem osrčja Trga svobode. V ta namen so poz-
vali k prijavi in kasnejšemu brezplačnemu prevzemu cvetličnih 
korit, ki je potekal na zadnjem Tržnem dnevu. Občani in občan-
ke so korita ponesli v svoje domove na vidna mesta, natančneje 
okenske police (balkona). Cvetlična korita pa ne bodo le krasila 
staro mestno jedro, ampak jih lahko občudujemo tudi na mosto-
vih in še na nekaterih drugih mestih Tržiča. Prav gotovo je cvet-

lična okrasitev Tržiča le ena od številnih aktivnosti za oživitev in 
poživitev mestnega jedra. Naj zacvetijo okenske police v upanju, 
da jih bo prihodnje leto še več.

Sicer pa vsi, ki ste sadike prevzeli in že krasijo vaše okenske po-
lice oz. balkone, vabljeni k fotografiranju. Vaš foto utrinek lahko 
posredujete na urednistvo.trzican@gmail.com.

Na koncu pa ne pozabimo – kraj smo ljudje, ki smo z našo okolico 
ogledalo družbe, zato poskrbimo, da bo odsev v njem lep.

75 let delovanja Čebelarskega društva Tržič
MAG. SAMO COTELJ, TAJNIK ČD TRŽIČ

V letošnjem letu Čebelarsko društvo Tržič praznuje 75-letnico 
obstoja, odkar je bila ustanovljena Čebelarska družina Tržič, ki se 
je kasneje preimenovala v Čebelarsko društvo Tržič. Veseli smo, 
da je epidemija covida-19 izzvenela, kar nam je omogočilo orga-
nizacijo rednega občnega zbora in ponovno druženje s čebelarji. 
Na 75. občnem zboru smo se zbrali 6. marca v restavraciji Raj v 
Tržiču. V poročilu o delu za leto 2021 je predsednik upravnega od-
bora g. Vinko Perne zapisal, da leto 2021 za čebelarje ni bilo pri-
jazno, predvsem zaradi covida-19, čebelam sta najbolj škodovala 
aprilska pozeba in majsko slabo vreme. To je povzročilo daljše 
obdobje brez paše in tako smo doživeli eno najslabših čebelar-
skih sezon v zadnjem obdobju. Delo upravnega odbora društva 
je potekalo dobro, mesečna srečanja so potekala redno, nadalje-
vali smo z vlaganji v opremo društvenega čebelnjaka. Ena večjih 
naložb je bila nakup čebelarske tehtnice z vremensko postajo, ki 
nam jo je uspelo kupiti tudi s pomočjo sredstev, pridobljenih na 
razpisu Agencije za kmetijske trge RS. V sodelovanju z Domom 
Petra Uzarja je bil na njihovem vrtu ogledni panj s čebelami, za 
katerega skrbi član društva g. Bogomir Snedic.

V nadaljevanju so bila predstavljena še poročila blagajničarke, 
tajnika in nadzornega odbora, prvič je bila predstavljena čebe-

larjem tudi spletna stran čebelarskega društva, in sicer na spletni 
povezavi http://www.srce-me-povezuje.si/cdtrzic/. Po obravna-
vi so bila poročila soglasno potrjena. Po sprejetju letnih poročil 
so dobili besedo tudi gostje, čebelarje so tokrat pozdravili g. To-
maž Pogačar v imenu Čebelarske zveze Slovenije, g. Anže Perčič v 
imenu Čebelarske zveze Gorenjske ter mag. Borut Sajovic v imenu 
Občine Tržič.

Kot vsako leto so bile tudi letos podeljene nagrade in priznanja 
članom društva za doprinos in delo v Čebelarskem društvu Tr-
žič. Podeljene so bile značke zvestobe Čebelarske zveze Sloveni-
je, prejeli so jih naslednji člani društva: značko zvestobe za de-
set let sta prejela Mirjana Kvas in Franc Papler, značko zvestobe 
za dvajset let članstva sta prejela Anton Meglič in Nace Valjavec, 
značka zvestobe za petdeset let članstva je bila posthumno po-
deljena Jožefu Megliču. Odlikovanje Antona Janše III. stopnje je 
prejela Ida Žnidaršič Meglič. 

Na koncu je predsednik Čebelarskega društva Tržič še enkrat  
čestital dobitnikom značk zvestobe in odlikovanja, vsem prisot-
nim članom in gostom se je zahvalil za doprinos k delu društva 
ter vse povabil k druženju.

Žiga Koprivnik najboljši 
Slovenec na Spartan Race
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV ŽIGA KOPRIVNIKA

Predzadnji vikend v maju je v Kranjski Gori potekal Spartan Race, 
na katerem je bil na najdaljši razdalji Tržičan, Žiga Koprivnik, 
najboljši Slovenec (skupno 5. mesto). Tekmovalci so se lahko po-
merili v treh razdaljah, konkurenca pa naj bi bi bila po besedah 
organizatorjev in tekmovalcev, ena najmočnejših do zdaj. Žigu 
iskreno čestitamo!
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SSOT o položaju starejših v občini Tržič in aktualnih projektih
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

Na zadnji seji Sosveta starejših Občine Tržič so razpravljali o 
Prostoferju, pilotnemu projektu o preoblikovanju obstoječih 
mrež in programov za starejše ter dnevnih centrih za starejše.

»Naloga celotne družbe je, da starejšim omogoči mirno in varno sta-
rost. Veseli me, da obravnavani projekti položaj starejših v občini Tr-
žič izboljšujejo,« je poudaril predsednik SSOT Jure Ferjan.

Projekt Prostofer, če upoštevamo vmesno prekinitev zaradi epi-
demije covida-19, aktivno deluje že približno leto in pol. Prosto-
voljni vozniki, v Tržiču jih je kar 17, so opravili preko 320 prevo-
zov in prevozili več kot 25.000 km. S Prostoferjem se je peljalo 
118 različnih uporabnikov, Občina Tržič je za projekt namenila 
dobrih 10.000 evrov. Storitev je zelo zaželena, zato so novi pros-
tovoljci še vedno zelo dobrodošli.

Pilotni projekt Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih 
izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za 
starejše se bo 30. 6. 2022 zaključil. Prejetih je bilo skoraj 300 vlog, 

storitve pa se izvajajo pri več kot 140 upravičencih tako v doma-
čem okolju kot v Domu Petra Uzarja (DPU). Izvajajo se jutranja 
nega, kopanje, priprava zdravil, pregled in nadzor nad jemanjem 
zdravil, kognitivni trening, storitve za ohranjanje gibalne samo-
stojnosti, svetovanje za prilagoditve okolja … SSOT je opozoril 
na pomembnost alternativne rešitve uporabnikom te storitve po 
zak ljučku projekta.

V DPU deluje Center za aktivno in prijetno staranje z izvajanjem 
aktivnosti, katerih namen je druženje, koristno preživljanje časa 
in preventiva.

V DPU poteka izgradnja in vzpostavitev enote za začasne names-
titve za starejše od 65 let v občini Tržič. Zgradilo se bo 11 začasnih 
namestitev, ki bodo predvidoma na voljo v mesecu septembru in 
bodo namenjene starostnikom, ki živijo doma, a ne morejo biti 
sami, ko gredo npr. svojci na dopust ali pa ko starostnika odpus-
tijo iz bolnišnice in še nima zagotovljenega doma.

spremljamo, poročamo

Spominski pohod Janeza Udeta – Udin boršt 2022
MIRO ROBLEK, FOTO: MIRO ROBLEK

Na dan UPORA PROTI OKUPATORJU smo se člani OZSČ, OZVV in 
nekaj drugih občanov udeležili pohoda v UDIN BORŠT. Pot poteka 
od osnovne šole v Križah skozi Sebenje, Žiganjo vas in nato po 
gozdni pot proti Krivi jelki. Malo pred Krivo jelko se desno spus-
timo v kotlino Kapnik, kjer je spominsko obeležje. Kotlina Kapnik 
je bila v letih 1941–1942 zbirališče, bivališče in izhodišče za akcije 
borcev NOB v okolici Udin boršta. Zbrali smo se krajani Naklega, 
Kokrice, Dupelj, Strahinja, Tržiča in prijatelji druženja, rekrea-
cije in spomina na preteklost. Po kratkem pozdravnem nagovoru 
organizatorja in pogostitvi s toplim čajem in mrzlim napitkom 
smo pokramljali z znanci in prijatelji. Po odmoru smo se odpravili 
do Krive jelke, kjer smo imeli postanek za malico in druženje. Po 
klepetu in sprostitvi smo se odpravili na izhodišče v Križe. Bilo 
je lepo vreme. Lep dan smo izkoristili za druženje in rekreacijo. 
Nasvidenje prihodnje leto!
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Poročilo Policijske postaje Tržič za leto 2021
POLICIJSKA POSTAJA TRŽIČ

KRIMINALITETA
V 2021 je Policijska postaja Tržič obravnavala večje število 
manjših kaznivih dejanj, goljufij, uporab ponarejenega negoto-
vinskega plačilnega sredstva, zatajitve in ostalih kaznivih dejanj 
z manjšo materialno škodo, ki so bila povezana s spletom (na-
kupi po spletu, plačila s karticami, zloraba kreditnih kartic …). 

Pri poostrenih nadzorih in v okviru rednih nalog so ugotovili, da 
nekdanji mejni prehod Ljubelj ne predstavlja večje grožnje po 
čezmejni kriminaliteti in migracijah. Kljub temu bodo tudi v pri-
hodnje redno opravljali nadzor relacije proti mejnemu prehodu 
Ljubelj ter v okolici. 

JAVNI RED IN MIR
Kršitve javnega reda in miru so bile pretežno na javnih krajih. 
Ni območij, ki bi nenehno izrazito negativno izstopala. Na izva-
janje dela je močno vplivala razglasitev epidemije in s tem po-
vezanih ukrepov. Temu prilagojeno so se načrtovale in izvajale 
ustrezne naloge, od stalne kontrole izvajanje odlokov Vlade RS 
do poostrenih nadzorov posameznih območij, kjer je bila zazna-
na problematika. Na celotno število kršitev predpisov o javnem 
redu so vplivale kršitve po Zakonu o nalezljivih boleznih, sicer 
pa je bilo kršitev na področju javnega reda in miru manj. Celot-
no leto je minilo brez hujših kršitev ali drugih posebnosti. Za-
radi zagotavljanja varstva javnega reda so policisti šestim ose-
bam odvzeli prostost na podlagi Zakona o prekrških, izrekli pa 
so še dve prepovedi približevanja na podlagi Zakona o nalogah 
in pooblastilih policije. Posebno pozornost namenjamo ustrezni 
obravnavi družinskega nasilja. Zgledno so sodelovali tudi s Cen-
tom za socialno delo Tržič, kjer so v sklopu delovanja medinsti-
tucionalnega tima konkretno obravnavali posamezne primere.

Obravnavanih je bilo 68 (91) kršitev Zakona o varstvu javne-
ga reda in miru ter 91 (111) kršitev drugih predpisov o javnem 
redu in miru. Pri slednjih kršitvah smo beležili največ kršitev 
Zakona o nalezljivih boleznih, Zakona o zaščiti živali, Zako-
na o prijavi prebivališča in Zakona o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami. Ob pregledu kršitev Zakona o varstvu 
javnega reda in miru je razvidno, da je bilo obravnavanih največ 
prekrškov izzivanja ali spodbujanja k pretepu, nasilja v družini 
(kot prekršek brez znakov kaznivega dejanja), neupoštevanja 
odredbe uradne osebe, povzročanja hrupa z akustičnimi apa-
rati, udarjanja in pretepanja. 22,2 odstotka vsej obravnavanih 
oseb je bilo kršiteljic. Beležili smo tudi štiri kršitve nedostojne-
ga vedenja do uradne osebe.

Policijska postaja je v letu 2021 ugotovila 51 kršitev Zakona o 
nalezljivih boleznih, povezanih s covidom-19. Enota je v kar 45 
primerih kršitve izrekla opozorilo, sicer pa so bile ugotovljene 
kršitve s področja neupoštevanja omejitve gibanja v nočnem 
času, prepovedi prehajanja med statističnimi regijami in obči-
nami ter neuporabe zaščitne maske. 

DOGODKI
Enota je ob dogodkih (uhajanje plina, požari, preprečevanje 
širjenja nalezljive bolezni covid-19) aktivno sodelovala z lo-
kalno skupnostjo in civilno zaščito ter opravila vse naloge va-
rovanja, ki so bile potrebne na prizadetem območju. V letu 2021 
je postaja obravnavala 12 požarov, 11 gorskih nesreč, 10 nesreč, 
ki so nastale kot posledica športa ali rekreacije, izvedli in vodili 
pa so tudi deset iskalnih akcij. Tudi leta 2021, enako kot leto 
poprej, so obravnavali tri samomore ter štiri nesreče, ki so se 
zgodile v javnem prostoru. V posameznih primerih so obravna-
vali še primer onesnaženja in ogrožanja okolja in en poskus sa-
momora. Število dogodkov ne odstopa od povprečja zadnjih let. 

PROMETNA VARNOST
Na področju prometne varnosti je stanje primerljivo z ostalimi 
leti v zadnjem desetletju. Število prometnih nesreč se je neko-
liko zmanjšalo, prav tako prometnih nesreč s posledico telesnih 
poškodb, prometne nesreče z materialno škodo pa ostajajo na 
primerljivi ravni. Hudo telesno poškodovanih oseb je bilo manj 
(2) kot v preteklem letu (4), lahko telesno poškodovanih oseb 
pa je bilo v letu 2021 manj (13) kot v letu 2020 (22). 

Zaznali so 1771 (1388) kršitev, največ Zakona o pravilih cestne-
ga prometa. Izrekli so veliko več opozoril, in sicer 820 (143). 
Največ ukrepov je bilo izvedenih v zadnjih 2 letih, najmanj pa 
leta 2012 in 2013. Izdali so 26 (12) odločb v hitrem postopku in 
podali 44 (44) obdolžilnih predlogov na pristojno sodišče. Za-
segli so 13 (10) vozil. Število zaseženih vozil v desetletnem pri-
merjalnem obdobju se giblje med 8 in 15 zasegov na letni ravni. 

V letu 2021 so policisti opravili tudi nadzor voznikov in vozil 
na parkirnih površinah. Premiki z vozili in pobegi s kraja pro-
metne nesreče so najpogostejši vzrok za nastanek prometnih 
nesreč, zato je Policijska postaja Tržič izvedla preventivni pro-
jekt z razdeljevanjem preventivnega letaka Bodite odgovorni, 
pustite svoje podatke. 

Dom Petra Uzarja bogatejši za 
defibrilator
KARMEN KLANČNIK POBEŽIN, FOTO: ARHIV DOMA PETRA UZARJA TRŽIČ

Ob koncu meseca marca so nas obiskali člani Rotary kluba Tržič 
Naklo z namenom obnove znanja prve pomoči. Na galeriji smo 
se zbrali tako zaposleni in stanovalci kot tudi krajani. Sprva nam 
je dr. Tatjana Peharc podala informacije o pravilnem nudenju 
prve pomoči, nato pa na lutki predstavila praktično. Prisotni smo 
kasneje poskusili tudi sami. Predstavili so nam tudi delovanje in 
uporabo avtomatskega defibrilatorja, ki so nam ga podarili. Defi-
brilator se nahaja na zunanji strani urgentnega vhoda v dom in je 
na voljo tako uporabnikom doma kot tudi krajanom.

spremljamo, poročamo
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MINFOS tudi tokrat pritegnil številne razstavljalce in obiskovalce 
JULIJA PETEK, FOTO: ARHIV TURISTIČNEGA DRUŠTVA PLAC

48. MINFOS 2022 je uspel. Ekipi z di-
rektorjem prireditve in predsednikom 
Društva Plac Petrom Mikličem v sodelova-
nju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, 
Društvom prijateljev mineralov in fosilov 
Slovenije in ST Tržič je uspelo pripraviti 
mednarodni dogodek, ki je požel pohva-
le in čestitke tako razstavljalcev kot tudi 
obiskovalcev.

Prva prireditev v obnovljeni dvorani BPT 
– MINFOS je ena redkih tržiških priredi-
tev z mednarodnim značajem, ki se je vse 
od sedemdesetih let prejšnjega stoletja v  
nezmanjšani obliki uspela obdržati. Letos 
bi MINFOS moral praznovati petdeseto 
izvedbo, vendar je nesrečno obdobje pan-
demije covida-19 povzročilo, da sta bili 
razstavi leta 2020 in 2021 odpovedani. So 
pa zato letos prevladale pozitivne vibracije 
in izjemno zanimanje med razstavljalci in 
obiskovalci. K temu je verjetno pripomo-
gla tudi selitev na novo lokacijo. Obnovlje-
na dvorana nekdanje čistilnice bombaža v 
kompleksu BPT je na trenutke že pokala po 
šivih, vendar je upravičila predvidevanja 
odličnega prireditvenega prostora. Orga-
nizatorji in lastniki dvorane so poudarili, 
da upajo, da je to začetek dolgotrajnega in 
uspešnega sodelovanja.

Ob razstavi tudi zanimive delavnice in 
predstavitve – Več kot 60 razstavljalcev 
iz Slovenije in tujine je predstavilo mine-
rale, fosile ter izdelke iz dragega in pol-
dragega kamna, ki so v Tržič privabili res 
veliko množico obiskovalcev. Navdušile 
so tudi strokovne razstave, poučne de-
lavnice in predstavitve. Od taljenja žele-
zove rude, ki ga je predstavilo Muzejsko 
društ vo Železniki, skoka čez kožo v izved-
bi etnološkega društva Srečno Zagorje, ki 
ohranja 250-letno tradicijo rudarjenja v 
zasavskem bazenu, do razstave sodob-
nega slovenskega nakita. Za strokovno 
plat razstave sta, kot je že v navadi, pos-
krbela Prirodoslovni muzej Slovenije in 
DPMFS z razstavo kalcita in slovenskih 
fosilnih školjk. Med zasebnimi zbiratelji 
velja omeniti Vilija Rakovca z družino, ki 
je letos praznoval 40-letnico zbirateljstva 
in sodelovanja na MINFOS-u. Za okoljski 
vidik je poskrbel mariborski fotograf Bo-
jan Golčar z razstavo Posledice v Galeriji 
Paviljon NOB.

Zagotovo bi bilo treba omeniti še mar-
sikoga, vsekakor pa so bili vsi sodelujo-
či enot nega mnenja, da se naslednje leto 
spet vrnejo v Tržič in da se ta lepa tradi-
cija prirejanja mednarodnega srečanja ter 
druženja ljubiteljev mineralov, fosilov in 
okolja nadaljuje. 

spremljamo, poročamo

Dvojna budnica
VESNA ŠTEFE, FOTO: VESNA ŠTEFE

V naši krajevni skupnosti Jelendol je 
bilo spet veselo, praznično. Kot smo že 
večkrat povedali, nas 1. maja že več kot 
šestdeset let prebujajo motoristi in av-
tomobilisti. Tudi letos je bilo tako. Okoli 
100 se jih je zbralo. Že ob 6. uri se vaščani 
zberemo ob cesti in pozdravljamo nepre-
gledno kolono, ki se pelje skozi vas. Veli-
častno! Pa to še ni vse. 

Letos nam je budnico prvič zaigral ce-
loten Pihalni orkester Tržič. Veličastno! 
Zaključek budnice imamo na igrišču v 
Jelendolu, kjer se vsako leto znova vese-
limo srečanja. Kar je res, je res. Letos so 
nas dodobra prebudili. Dve budnici!

Hvala vsem za udeležbo in nasvidenje 
drugo leto.
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Odprtje fotografske razstave v NOB: Bojan Golčar: Posledice/
Consequences
JELENA DOLENC, FOTO: STANE PERKO

Turistično društvo Plac je v okviru 48. MINFOS-a v četrtek,  
3. maja, v Galeriji Pavilijon NOB odprlo fotografsko razstavo. Av-
tor razstave z naslovom Posledice/Consequences Bojan Golčar 
s svojimi futurističnimi fotografijami poskuša prikazati posle-
dice podnebnih sprememb in vpliv onesnaže-
vanja zraka v mestnih okoljih. V bistvu se zdi, 
kot da na gledalca želi prenesti svojo apokali-
stično vizijo o svetu prihodnosti. Avtor precej 
radikalno posega v lastno fotografijo, na nek 
način pooseblja prav tako radikalno poseganje 
človeka v naravo. S fotografijami, ki jih obdela 
na svojevrsten način, v svet sprošča opozorilo, 
alarm. Ta se lahko vsakega obiskovalca razsta-
ve na svojevrsten način dotakne in poišče pot 
k posamezniku s sporočilom, da je vsak zem-
ljan soodgovoren za ohranitev obličja Zemlje 
za čim daljše bivanje človeka in ostalih vrst na 
njej. Konec koncev gre vselej za krog sožitja. 
Vsakdanjemu človeku ponuja, da se za trenutek 
ustavi in zaužije občutek in videnje razstavljal-
ca, ki sega v prihodnost njegovih predvidenih 
posledic klimatskih sprememb. 

Razstavo je odprl predsednik Turističnega 
društva Plac Peter Miklič, v uvod sveta futu-

rizma nas je s svojo poezijo popeljala Jana Kaučič, publiko sta 
sprostila Luka Ropret in Stiven Rahman, ki sta z nekaj povzetki 
glasbene klasike ustvarila prijeten ambient. Razstava je bila na 
ogled od 4. do 8. maja. 

Petelinček, čarovnik, Najstnica Neja, Poletavci in NajPoletavci – 
najboljša poletna družba za otroke
VESNA ROGL, KNJIŽNICA DR. TONETA PRETNARJA

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja bomo tudi to poletje z gledališ-
kimi predstavami in projekti za spodbujanje počitniškega branja 
poskrbeli, da otrokom ne bo dolgčas. 

V našo družbo v sredo, 8. 6. 2022, prihaja King Kong Teater s 
predstavo Najstnica Neja, ki si jo bodo v okviru kulturnega dne 
ogledali starejši učenci tržiških osnovnih šol. Mlajši otroci pa 
bodo prišli na vrsto v torek, 28. 6. 2022, ko nas bo ob 18. uri obis-
kalo gledališče Pravljičarna s predstavo Veli-
ke skrbi malega petelina, ki je nastala po pri-
ljubljenih slikanicah Vesne Radovanovič. Le 
kaj se zgodi, ko petelin ostane brez glasu? Kdo 
bo budil kokoši? Otroci, na pomoč!

Med 10. junijem in 10. septembrom bomo bra-
li, brali in še enkrat brali. Otroci od 7. do 12. 
leta lahko 30 dni berejo 30 minut na dan v 
okviru projekta Poletavci, mladi od 13. do 16. 
leta pa s tremi prebranimi knjigami postanejo 
NajPoletavci. Naš bralni namig: v roke vzemi-
te otroško klasiko Picko in Packo – duhovito 
pripoved v verzih o dveh nepoboljšljivih po-
balinih. Splača se ju dobro spoznati, kajti na 
zaključni prireditvi v septembru nam uteg-
neta mešati štrene pri podeljevanju priznanj, 
»kulskih poletavskih« majic in žrebanju za 
glavno nagrado. 

Smo rekli glavno nagrado? Pardon, za dve 
glavni nagradi! Letos bomo namreč srečnega 

dobitnika izžrebali tudi med vsemi tistimi, ki bodo rešili počit-
niško uganko. Prva bo na voljo v juliju, druga pa v avgustu. Za 
ustvarjalne prste bomo poskrbeli s Pravljičnimi rokodelnicami.

V novo šolsko leto nas bo popeljal čarovnik Sam Sebastian s 
predstavo Knjige velikanke. V torek, 30. 8. 2022, bomo ob 18. uri 
priča osupljivim čarovnijam v knjižnici. Obiščite nas, najboljša 
poletna družba vas nestrpno pričakuje. 
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Večernice za Ukrajino
ANDREJA MEGLIČ, FOTO: ZVONE PELKO

21. maj 2022 je bil za pevce MePZ Ignacij Hladnik pod vodstvom 
Tomaža Megliča in za poslušalce koncerta koralne glasbe z naslo-
vom Večernice za Ukrajino prav poseben sobotni večer. Prvi raz-
log je bila že tematika samega koncerta, drugi pa dobrodelnost 
za Ukrajino. Sam koncert je sicer ponovitev koncerta z naslovom 
Večernice, ki smo ga z enakim programom izvedli 26. marca v 
žup nijski cerkvi Marijinega oznanjenja v Tržiču.

V stari gotski cerkvi Kartuzije Pleterje je bilo čutiti spokojnost. 
Poslušalci so v tišini čakali na začetek korala Moja duša avtor-
ja Tomaža Megliča, ki je z večglasno spremljavo in večglasnim 
petim zaključkom zazvenel v soju drobnih lučic. Gregorijanski 
koral je posebna oblika molitve, zvočna ikona, katere ozadje je 
svet tišine. Večernice pa so ena izmed osmih oblik oficija – sklopa 
starozaveznih svetopisemskih besedil. Kljub temu, da je pouda-
rek na besedilih in ne na melodiji, poslušalec doživlja uglasbitev 
kot pesem. Tako so poslušalci lahko prisluhnili izvedbi progra-
ma, ki je obsegal začetek korala do tako imenovanega zlatega 
obdobja korala v 9. stoletju ter kasnejših izpeljanih večglasij, ki 
so postala temelj razvoja evropske umetne glasbe. Na koncu se 
je zbor predstavil z izvedbo skladbe Tiha pesem, ki je prav tako 
avtorsko delo Tomaža Megliča. Njena posebnost je, da skladba 
nima besedila, je pa opremljena z različnimi vokali, ki pri petju 
tvorijo harmonijo. V duhu harmonije so bile skladbe z različnimi 
postavitvami in premiki tudi prostorsko zrežirane. Zahvaljujemo 
se vsem, ki ste koncert omogočili, zlasti društvu Zgovorna tiši-
na, ki nam je posodilo obleke in s tem pripomoglo k prepoznavni 
podobi koralnega petja. Poslušalci so tako lahko skupaj s pevci v 
polnosti vstopili v skrivnost koralnih melodij.

Slovenija
NATAŠA MISTRY

Domovina preljuba, kako si lepa!

Po vzoru nebes povzeta,

med gore, jezera in gozdove vpeta,

vse do sinjega morja si v mavrico objeta.

Bog te z lepoto je obdaril in

s srčnimi ljudmi te naselil.

Slovenec! Vesel, marljiv in ponosen

vsakomur razlagat hiti,

da prav on v deželi najlepši živi!

Vsak, ki na tvojih se grudih rodi,

zagotovo pri tebi srce pusti.

Usoda kruta me od tebe je odtegnila,

me v tuje dežele je potegnila.

Kdaj, o kdaj te spet uzre moje oko?

Kdaj odpelje me k tebi življenja kolo?

Kako zelo srce hrepeni,

saj dežele take nikjer drugje ni!

Misel meseca »junij«
VESNA TIŠLER SUŠNIK

Star ata večkrat »reko«: 

»Včasih je luštno blo,

zdaj pa ni več tako!«

Zato bodi sosed sosedu

in bratu brat!

Bodi ti tisti,

ki nosi srečo

od vrat do vrat!
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TRŽIČANI PO SVETU

Jaka Ropret
JELENA DOLENC, FOTO: ARHIV JAKA ROPRETA

Človek mnogoterih talentov in udejstvovanj. Od študija teologije, arabščine, karateja do bas kitare, persefona 
in morskega kajaka. 

Kako ste se prvič srečali s Francijo?
V Pariz sem prvič odšel, še ko sem obiskoval gimnazijo. Po študiju 
teologije v Sloveniji sem se želel izobraževati v smeri bas kitare. V 
Sloveniji takrat ni bilo te možnosti, zato sem odšel na izobraže-
vanje v Pariz. Sicer sem izbiral med Ameriko in Francijo, vendar 
je pretehtala Francija, ker tu lahko študiraš in hkrati nastopaš 
kot glasbenik, v Ameriki je to z zakonom prepovedano. Nato sem 
spoznal sedanjo ženo, se poročil in preselil.

Francoščina se nam Slovencem zdi precej kompliciran jezik, 
ki se ga težko naučiš. Kako ste se vi spopadli s francoščino?
Francoščine sem se učil že v gimnaziji. Nekaj osnov sem se sicer 
naučil, vendar sem ugotovil, da je raba francoščine v praksi precej 
drugačna od rabe francoščine, ki se je učimo v šoli. V praksi se v 
bistvu zadeva poenostavi. Ne potrebuješ vseh časov, ki se jih učiš 
v rednem učnem poučevanju tujega jezika, povedi lahko tvoriš 
precej bolj enostavno. Najbolj mi je koristilo, da sem bil v Franciji 
sam. Z angleščino si ne moreš kaj preveč pomagati, tako da si pri-
moran v pospešeno učenje francoščine. Po dobrih treh mesecih 
sem se zalotil, da razmišljam v francoščini. Sicer pa Francozi med 
sabo uporabljajo dinamičen pristop komunikacije. Govorijo zelo 
hitro in nič nenavadnega oziroma nesprejemljivega ni, če ti kdo 
nenehno skače v besedo. Če ne poznaš jezika, se težko sporazu-
mevaš. Ustvarjajo veliko slengov, ki so zaprti po skupinah. 

Glede na to, da ste si družino ustvarili v tujini, me zanima, 
če otroka govorita slovensko?
Z otrokoma sem v njunem ranem otroštvu govoril slovensko. 
Ko sta šla v šolo, smo presedlali na francoščino. Ko si umeščen 
v okolje, kjer se govori določen jezik, se je nakako lažje spora-
zumevati v jeziku, ki ga vsi »udeleženi« razumejo. Otroka slo-
vensko dobro razumeta, nekaj malega tudi povesta, tekoče pa ne 
govorita. Premalokrat obiščemo Slovenijo, da bi lahko na ta račun 
izboljšala konverzacijo. 

S čim se ukvarjate? Kaj počnete za preživetje in kaj za dušo?
Zaposlen sem vladni agenciji, ki se ukvarja z mednarodnimi in-
vesticijami in izvozom. To počnem, da preživim sebe in poskrbim 
za družino. Ker pa kljub polni zaposlitvi čutim prisotnost glasbe 
v svojem življenju kot potrebo, vseeno še vedno igram. Na račun 
finančne preskrbljenosti lahko izbiram kaj in kdaj igram. Zadnje 
čase igram abstraktno in improvizirano glasbo, lahko bi jo ozna-
čil za sodobno, resno glasbo. Poleg glasbe se ukvarjam še z ves-
lanjem. Vozim morski kajak, v tej smeri sem se tudi uradno izo-
brazil in pridobil diplomo ter certifikate. Enkrat na mesec grem 

veslat v Bretanijo, nekajkrat na leto pa tudi na Hrvaško. V bistvu 
sem deloma začel prehajati v turistično vodenje s kajakom. Na 
morje vodim skupine kajakašev. Vse bolj pa se udejstvujem kot 
učitelj v veslaškem klubu, kjer izvajamo tečaje za vodnike kajaka. 
Pomembno se mi zdi vzpostaviti odnos posameznika do elemen-
tov, spoznavanja in spoštovanja kajakaštva in morja. 

Pariz je ena največjih turstičnih destinacij. Kako turizem 
vpliva na vsakdanje življenje?
Mesto sestavlja 260 četrti, po katerih hodijo horde turistov. Zato 
si Parižani prizadevajo za ohranitev običajnega življenja. Lokal-
nega načina življenja ne delijo s prišleki. Par let je potrebno, da 
se povsem prilagodiš življenju v tako zelo turističnem mestu. Čez 
čas spoznaš, kje kaj kupiti po sprejemljivih cenah. Da bi popol-
noma raziskal Pariz, bi potreboval nekaj življenj (haha). Ko se 
sprehajaš po raznih četrteh, ugotoviš, da fasade, ki jih vidiš, ne 
predstavljajo »konec obzorja«. Ko odpreš vrata, so zadaj vrtovi, 
parki. V bistvu gre za interdimenzionalne prehode v labirintih, ki 
sestavljajo mesto. 

Kako je danes z umetniško sredino v mestu?
V centru mesta gre v bistvu za institucionarno umetnost, ki jo 
prodajajo turistom. Živa umetnost, pri kateri začutiš umetnikovo 
potrebo po izražanju, se umika v predmestja. Na obrobju mesta se 
dogajajo stvari, ki tam tudi ostanejo. Veliko je druženj, obedovanj 
med sosedi, kjer se družijo umetniki, politiki, žeparji – vsi za isto 
mizo. Pogosto gre za zaprte skupnosti, v katere težko prideš ali 
sploh ne želiš vanje priti. Že pred drugo svetovno vojno (od 1918 
do 1945, nora leta) so bili znani kvarti v predmestjih, npr. Mont 
Martre in Quartier Latin, kjer je bil cenejši alkohol – »free zone«. 
Vsi so se hodili tja zabavat. Veliko je bilo priseljencev, veliko tem-
nopoltnih Američanov, ki so igrali jazz. Takrat v Parizu niso poz-
nali rasizma. 

Kako pogosto se vračate v Slovenijo? 
Z družino v Slovenijo pridemo enkrat do dvakrat na leto. Sicer pa 
včasih nanese, da pridem tudi, ko imam kakšen nastop v Sloveni-
ji ali kakšen dogodek, povezan z veslanjem na Hrvaškem. Takrat 
se ustavim še pri sorodnikih. Sicer se pa kar pogosto slišimo po 
telefonu. 

Morda pogrešate kaj iz Slovenije?
Pogrešam, vendar tega ne bi povedal javno (haha).
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Najboljši in najbolj obetavni športniki Tržiča za leto 2021
VESNA TIŠLER SUŠNIK, FOTO: VILI VOGELNIK

V torek, 17. maja 2022, ob 19. uri je v Kul-
turnem centru Tržič potekala prireditev 
– podelitev priznanj najbolj obetavnim in 
najboljšim športnikom Tržiča za leto 2021. 
Voditelj prireditve je bil stand-up komik 
Rok Bohinc, ki nas je s svojimi hudo-
mušnimi vložki pošteno nasmejal. V uvod-
nem delu smo si ogledali predstavitveni 
video z najboljšimi športniki in prisluhnili 
Janezu Kiklu. Slovesnost sta popestrili 
Glasbena šola Tržič in plesno-akrobatska 
skupina iz Pirana. Uvodni nagovor je imel 
Silvo Japelj, predsednik Športne zveze Tr-
žič. Dejal je, da je lepo videti takšno družbo 
športnikov. Zahvalil se je vsem športnim 
delavcem, trenerjem, staršem in predvsem 
športnikom in olimpijcem. Izrekel je do-
brodošlico nekdanjemu županu in novemu 
poslancu mag. Borutu Sajovicu, njegove-
mu nasledniku županu Dušanu Bodlaju, 
prvemu predsed niku Športne zveze Jane-
zu Kiklu in njegovemu predhod niku Bori-
su Tomazinu. Poudaril je, da je šport tisti, 
ki nas združuje in povezuje. Optimizem je 
ena od vrlin športnikov, zato novi pred-
sednik meni, da ni bojazni, da ne bi stvari 
peljali, tako kot je treba. Misel je zaključil 
z mislijo Nejca Zaplotnika: »Kjer je volja, 
tam je pot.«

Pokrovitelj prireditve je bila Občina Tr-
žič. Odmeven je bil govor poslanca Boruta 
Sajovica, v katerem je pozdravil vse ljudi 
ponosnega tržiškega duha in športnega 
srca. Rekel je, da ni nobenih navodil, kako 
preteči maraton. Preprosto se je treba pri-
javiti in preizkusiti. Ponosen je na utrip 
na športnih igriščih v Tržiču in okolici. 
Prepričan je, da se je treba številnim zah-
valiti, ko pridejo na cilj. »Športnim peda-
gogom, trenerjem, predvsem pa staršem 
globok poklon,« je dejal. Tudi 
sponzorjem in donatorjem se 
je treba zahvaliti. »Tekli in ho-
dili smo skupaj, z roko v roki, 
od štarta do cilja in uspeli.« 
Zahvalil se je vsem trem pred-
sednikom športne zveze in 
»mravljici« Biserki Drinovec. 
Priložnost je izkoristil tudi za 
zahvalo vsem občinskim sode-
lavcem in Dušanu Bodlaju. Ob 
bližajočih se lokalnih volitvah 
je svetoval, da si je pametno 
zastaviti olimpijske cilje, da 
naj gre Tržič tudi na področju 
športa višje, hitreje in močneje.

Trobilni kvartet je s fanfaro 
naznanil podelitev priznanj 
državnim prvakom. V skladu 
s pravilnikom o podelitvi pri-
znanj Športne zveze Tržič se 
podeli priznanja športnikom, 

ki so v minulem letu osvojili naslov dr-
žavnega prvaka. Predsednica Komisije za 
športno rekreacijo ŠZ Tržič Ana Jerman 
in Gorazd Črnilec, predsednik Komisije za 
šport mladih ŠZ Tržič sta podelila plakete. 

Mali športni znak so prejeli državni prva-
ki in prvakinje: Taja Bodlaj v smučarskih 
skokih med mladinkami do 16 let, Živa 
Dolhar v štafetnem teku 4 x 200 metrov v 
skupini do 12 let, Rika Dolžan v hip-hop 
battlu v kategoriji mladink, Jaka Drino-
vec v nordijski kombinaciji do 16 let, Kaja 
Kalan Andolšek v hip-hopu v kategori-
ji mladink, Kiara Kejžar v akrobatskem 
rokenrolu med člani C-kategorije, Ajda 
Košnjek v smučarskih skokih med kadeti-
njami do 15 let, Nina Petrušič v hip-hopu 
(pari) v kategoriji mladink, Emma Cson-
tos v štafetnem teku 4 x 200 metrov v sku-
pini do 12 let, Aleks Urevc v smučarskih 
skokih do 14 let, Maj Zupan iz Atletskega 
kluba Križe med pionirji do 12 let.

Veliki športni znak so prejeli državni prva-
ki in prvakinje: Tjaša Novak v namiznem 
tenisu (mešane dvojice) v kategoriji čla-
nic, Saša Rajsar in Patrik Rajsar v hoke-
ju na ledu, Nejc Tomšič v akrobatskem  
rokenrolu med člani C-kategorije.

Med predahom nam je zaigral godal-
ni kvartet Glasbene šole Tržič Violetice. 
Nato so sledile fanfare in podelitev naj-
obetavnejšim tržiškim športnikom. Med 
nominirankami je bila tudi športnica Lana 
Pesjak, ki tekmuje v kegljanju. 3. mesto je 
osvojila Sara Rovtar, ki prav tako tekmu-
je v kegljanju. 2. mesto je pripadlo Maticu 
Hladniku, ki tekmuje v nordijski kombi-
naciji, skokih in teku na smučeh, 1. mesto 
in laskavi naslov najobetavnejše tržiške 

športnice je pripadel nordijski smučarski 
skakalki Jerneji Repinc Zupančič. Na oder 
je prišla ponovno Taja Bodlaj, prav tako 
smučarska skakalka, ki je posamično do-
segla 2. mesto. Pridružila sta se še mladin-
ska svetovna prvaka v sankanju v dvosedu 
na naravnih progah Matevž Vertelj in Vid 
Kralj.

Strokovna komisija je nadaljevala s po-
deljevanjem diplom Športne zveze za 
najboljše športnike. Diplomo sta pre-
jeli: tekačica Anita Klemenčič, 5. mes-
to in mojstrica v kegljanju Marija Ahačič 
Premrl. 4. mesto je pripadlo šprinterki 
Nini Klemenčič. 3. mesto je zasedel smu-
čarski skakalec Anže Semenič, ki letos za-
ključuje svojo kariero, lahko se pa pohvali 
s svojim najdaljšim skokom 249,5 metrov 
v Planici. 2. mesto je pripadlo alpskemu 
plezalcu Anžetu Peharcu in seveda naslov 
Najboljši športnik Tržiča za leto 2021, je 
pripadel najboljšemu deskarju  v alpskih 
disciplinah na snegu, v paralelnem slalo-
mu in veleslalomu, našemu vrhunskemu 
športniku Žanu Koširju.

Voditelj se je v imenu Športne zveze Tržič 
javno zahvalil dolgoletnemu predsedni-
ku Borisu Tomazinu, ki je 23 let vodil in 
povezoval društva med seboj. Ob prejetju 
priznanja je požel velik aplavz. Nato nas je 
razveselila akrobatska skupina Flip z oba-
le s svojimi skoki in akrobacijami, ki letos 
praznujejo 70-letnico delovanja. Ob za-
ključku so segle besede voditelja do srca: 
»Občina Tržič ima bogato športno zgo-
dovino. Stopničke so osvojene. Ne smemo 
pozabiti, da šteje glas Slovenije, glas Trži-
ča in glas srca.«
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mag. BORUT SAJOVIC: »V Tržiču piha dober veter.«

Nekdanji župan in poslanec v DZ RS mag. Borut Sajovic
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV MAG. BORUTA SAJOVICA

Po skoraj 16 letih vodenja Občine Tržič se je zdaj že nekdanji župan gospod mag. Borut Sajovic vrnil v pos-
lanske klopi. Skupaj sva se na kratko sprehodila skozi leta županovanja, strnila misli in poglede za (v)naprej. 

Leta 2006 ste prvič prevzeli županova-
nje tržiške občine. Takrat so župane v 
drugem krogu volili v 72 občinah, vo-
lilna udeležba je bila skoraj 53-odstot-
na. Tudi vas so imenovali, da ste eden 
od »novincev«. Česa vas je bilo najbolj 
strah na začetku poti?
Vsak začetek je težak, še posebej, če sa-
memu sebi naložiš največjo težo odgo-
vornosti. Tržičani so me dobro poznali 
kot dolgoletnega terenskega veterinarja, 
občinskega svetnika, predsednika Krajev-
ne skupnosti Kovor, člana kar nekaj dru-
štev in seveda tudi kot sina dolgoletnega 
direktorja tržiške kmetijske zadruge. Tudi 
sam sem občino in njene probleme v celoti 
zelo dobro poznal. Težko bi govoril o stra-
hu, ki je zame tudi na splošno nepotreb-
na, nezaželena stvar, nekaj, kar hromi in 
zbuja mešane občutke. Se je pa kaj kmalu 
pojavila zaskrbljenost, saj je bila Občina 
Tržič takrat finančno nelikvidna z dvema 
milijonoma in pol že zapadlih neporavna-
nih obveznosti in dolgoročnim kreditom 
za gradnjo OŠ Tržič.

V Tržiču ste veljali za »ljudskega« žu-
pana. Če se je le dalo, ste bili prisotni 
na skoraj vseh prireditvah, tekmah … 
pa četudi zgolj za minuto ali dve in se 
že podali na naslednji dogodek. Ste si 
že na začetku županovanja zadali pod-
poro nevladnim organizacijam tudi s 
samo prisotnostjo ali se vam je to kot 
županu zdelo povsem samoumevno?
Pri nepogrešljivih terenskih aktivnostih 
je šlo za odgovorno poznavanje ljudi in 
izzivov od blizu, po drugi strani pa zato, 
da dragocenim, največkrat prostovoljnim 
organizatorjem sporočim, da je njihovo 
delo pomembno, dragoceno, spoštovano. 
Npr. gasilci so si zaslužili moje globoko 
spoštovanje in poklon, ko sem skupaj z 
njimi opravil gasilski izpit in se včlanil v 
PGD Kovor. Vse, kar se organizira, priva-
bi obiskovalce in jih poveže v skupnost, se 
mi zdi pomembno. Nič drugače nisem rav-
nal na številnih gradbiščih in investicijah 
… Škornji so bili še iz veterinarskih časov 
vedno v avtu. Če stvari vidiš in poznaš od 
blizu, je potem tudi kasnejše odločanje 
lažje, boljše, pravilnejše.

Kako ključna je bila ekipa, ki je stala za 
vami? 
Vse izvira iz zadostne volilne podpore ob-
čank in občanov. Ekipa za županom je bila 

vedno številčna, raznolika in nepogrešlji-
va. Napredek, uspeh, razvoj so skupinski 
športi. Pri volitvah in snovanju idej so mi 
najbolj pomagali občani, svetnice in sve-
tniki naše nestrankarske svetniške skupi-
ne z imenom Ekipa Boruta Sajovica, krajše 
EBS. V začetku mi je bilo to poimenovanje 
kar malo samovšečno, neprijetno … kas-
neje se navadiš, da se nekdo pač mora iz-
postaviti in prevzeti odgovornost. Iz man-
data v mandat nam je šlo bolje in enotneje 
tudi v občinskem svetu. Ko smo rebalans 
ali proračun sprejeli soglasno, sem vedel, 
da vsi skupaj – ne glede na listo ali stranko 
– zmagujemo v tržiško dobro. Vse spreje-
te ideje pa v praksi uresničijo sodelavci v 
občinski upravi z izjemnim direktorjem na 
čelu. Dobro se razumemo in smo prijate-
lji ali vzorni sodelavci. Ko smo ob mojem 
nedavnem slovesu skupaj pojedli še zad-
njo malico in se po družili ob kozarčku, mi 
je bilo zares, zares hudo ... Pogrešam jih. 
Vesel sem njihovega poslovilnega dari-
la, mojega preprostega starinskega in že 
precej oguljenega delovnega stola. Doma, 
ko pišem in delam, me spominja nanje. 
Šestnajstih let preprosto ne pozabiš.

Na katere tri največje projekte ste v 
vseh teh letih najbolj ponosni? 
O čistilni napravi smo Tržičani govorili 
štiri desetletja. To je bila v letu 2007 naša, 

moja prva velika investicija, za okolje je 
šlo. Druga prelomna investicija je bila za-
menjava in gradnja Gorenjske plaže. Tu je 
šlo za napredek, tradicijo, dobro počutje, 
prosti čas. Tretja, zadnja in najpomemb-
nejša pa je bila sanacija po ujmi 2018 v Je-
lendolu, Dolini, Lomu in Podljubelju. Tu 
je šlo za solidarnost, voljo, za zmago nad 
naravo, za ljudi.

Bi izpostavili kaj, kar vam kot županu 
ni uspelo, pa čeprav je bil to eden iz-
med vaših ciljev v času županovanja?
Izvedba večjih projektov je maraton. Od 
ideje do izvedbe pretečejo leta. V mestnem 
jedru po obnovi Sokolnice, knjižnice, 
stolp nice, cest v BPT-ju, paviljona NOB in 
zdaj po obnovi Neuhausa pogrešam še več 
obnovljenih zasebnih hiš. Takšnih z roža-
mi na oknu in smehom ter dobro voljo za 
njimi.

Pred leti se mi je vtisnil v spomin sta-
vek gospe, pristne Tržičanke, ki mi je 
dejala: »Veš, nas Tržičane zaznamuje-
jo gore, ki nas obdajajo. In to nas dela 
take zaprte, trde, nesproščene. Tudi 
privoščljive.« Je res tako?
Smo, kakršni smo. V Tržiču piha dober ve-
ter. Vsak dan vsak od nas sreča vsaj devet 
prijaznih in nasmejanih ljudi. Eden te pa 
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ozmerja … Narobe je, če v misli pred spa-
njem vzameš slednjega, ne pa prvih devet. 
Torej, dober pogled na svet je samo v nas 
samih. Dobri smo.

V svojih zahvalnih govorih, še poseb-
no ob zaključku opravljanja funkcije 
župana, ste velikokrat omenjali pod-
poro družine, ki vam je v vseh teh letih 
stala ob strani in s potrpežljivostjo ter 
razumevanjem spremljala vsa zamuje-
na kosila, praznovanja, predčasno za-
ključene dopuste itd. Bi jim morda na 
tem mestu še kaj dodali?
Da, ne le kar veleva mu stan, kar mora mož 
storiti, je dolžan. Vesel sem, ker vsa raz-
širjena družina dela in ustvarja v domači 
občini in tu živi. To je bila že želja pokoj-
nega očeta Franca, ko smo se leta 1976 
iz Nakla začeli seliti na Brdo ter iz nič na 
zaraslem travniku začeli z gradnjo doma 
in samooskrbne mini kmetije. Moja Janja 
je zakon v dobesednem in prenesenem 
pomenu besede. Takih garačev ne delajo 
več. Obema otrokoma in vnukinji ter trem 
vnukom pa želim, da ostanejo in postane-
jo družbeno odgovorni, aktivni in ponosni 
Tržičani.

Do novembra bo funkcijo župana op-
ravljal podžupan gospod Dušan Bod-
laj, imenovali pa ste tudi nepoklicnega 
pod župana.
Z Dušanom sva odlična sodelavca, 
spoštljiva gasilska tovariša in prijatelja. 
Kot gasilec in prostovoljec je že zadosti 
siv ter moder, da bo ob podpori in mla-
dosti Nejca Perka ter sodelavcev v občinski 
upravi in občinskem svetu zaključil uspe-
šen mandat in o njem sestavil poročilo. Za 
naslednji mandat pa naj za Tržič velja: še 
višje, hitreje, močneje.

Z letošnjim majem ste prevzeli funk-
cijo poslanca v Državnem zboru Repu-
blike Slovenije. Kakšno je vaše delo?
Delo poslanca je sprejem dobrih in pre-
mišljenih zakonov, ki urejajo in rešujejo 
odnose, stvari in razmerja v državi. Vsi 
niso in ne morejo biti všečni, so pa reci-
mo npr. davčni nujni, saj nam financirajo 
zdravstvo, socialne transferje, pokojnine. 
Skupno delo na sejah parlamenta je najbolj 
vidno. Želim si, da po švicarskem zgledu 
družbo in državo manj normiramo, stvari 
bolje pogledamo in premislimo na dalj-
ši rok. V rešitvah moramo biti odgovorni, 
dobri in zvesti Slovenci ter ne pozicija ali 
opozicija.

Skoraj polne 4 mandate ste delali za 
Tržič. Zdaj velikokrat rečete, da bo še 
vedno tako, le z druge pisarne. Malo za 
šalo, malo za res, kako konkretno bo 
vaše delo moč čutiti pri razvoju Tržiča?
V Tržiču sem in ostanem doma. Moj prvi 
razmislek je, kako bodo zakonodajne in 

ostale rešitve vplivale na našo občino, na 
ljudi, ki so me z upanjem poslali v Ljublja-
no. Želim prepričati pa tudi, da je npr. Do-
življajski park Sv. Ana regijsko in državno 
pomemben, da vzdrževanje vodotokov 
in cest rabi več pozornosti in sredstev, 
Minis trstvo za kulturo bi z razpisi v 
mestnem jedru lahko podprlo obnovo 
gradu Neuhausa in ostale dediščine. Da je 
treba pri prireditvah zmanjšati birokracijo 
in gradbena dovoljenja izdajati hitreje. Da 
mora biti kmetijska subvencijska politika 
prava, da bodo planine žive, da bo več sa-
mooskrbe. Da je izvir Smolekar kot ena od 
treh najboljših voda v gorenjski regiji po-
treben zaščite, da je prizidek k zdravstve-
nemu domu nujen, tako kot šola in vrtec 
s športnim parkom v Križah … Ja, tudi za 
državni denar gre, za umestitve v državni 
proračun. Tega je še veliko.

Velik poudarek dajete na samooskrbi 
in kot veterinar na odnosu do živali. 

Ste kdaj razmišljali, da bi se vrnili na-
zaj k delu veterinarja?
Kot poklic zagotovo ne. Zavedam se re-
alnosti in omejenosti časa, ki se nikoli ne 
zavrti nazaj. Delo s številnimi družinski-
mi domačimi živalmi in učenje sobivanja 
vnukov z njimi izpolnjuje vse moje ambi-
cije ter potrebe.

Kje vidite Tržič v prihodnosti?
Kot dom, kot naš domači kraj, kjer radi v 
slogi in spoštovanju delamo ter zadovolj-
no živimo.

Kaj za konec sporočate vsem Tržiča-
nom in Tržičankam?
Ponosen in hvaležen sem, da sem bil lah-
ko Vaš župan. Hvala vsem in vsakomur za 
podporo, razumevanje in dobro sodelova-
nje. Nadaljujmo ga.

Hvala za pogovor in uspešno delo še 
naprej!
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Tabor, kjer otrokom ne zmanjka podjetniških idej
ANJA TEŠAR KMETEC

Vse udeležence obkroža močna pozitivna energija. Veliko je sme-
ha in nepozabnih trenutkov. Najljubše jim je pravzaprav druženje 
z novimi prijatelji, a vseeno se resno lotijo dela, ko je čas za to. 
Med vikendom v sredini meseca maja je namreč v Postojni po-
tekal podjetniški tabor za osnovnošolce, ki so se ga udeležili tudi 
otroci iz občine Tržič. Učili so se marketinga, kako razviti svojo 
poslovno idejo in veščin javnega nastopanja. 

Sicer pa so tudi otroci iz naših krajev na zaključni prireditvi 
postregli z zanimivimi in nekaj celo tržno zanimivimi idejami po 
presoji komisije, pred katero so zagovarjali svoje zamisli. Per-
sonalizirane igrače so bile ena izmed takih idej. »Zakaj si ne bi 
otrok sam izbral vrsto in barvo igrače ter napis na njej?« so se 
spraševali trije Tržičani, Enej Košir, Urh Veternik in Juš Ažman. 
Kar je Tinder za zmenkarije, to bi bila aplikacija Binder za iskanje 

Bistr'ška kuh'na
ZOJA ROŽIČ, FOTO: ARHIV OŠ BISTRICA

V četrtek, 21. aprila, smo na naši šoli poskusili nekaj novega in 
rojena je bila Bistr'ška kuh'na. Ta dan smo pripravljali različne 
izdelke, ki smo jih želeli ponuditi na posebnem dogodku, da bi jih 
lahko poskusil cel Tržič. 

Namesto da bi se dolgočasili s pisanjem, smo tisto šolsko do-
poldne namenili ustvarjanju enostavnih, a okusnih jedi. In ker 
vedno mislimo izven okvirjev, se je 6. razred celo domislil vode 
z okusom. Seveda je sodelovala cela šola, pa tudi naša podružni-
ca v Kovorju. Tako je s skupnim delom in pod vodstvom naših 
učiteljic in učiteljev nekaterim uspelo končati zadano nalogo že 
pred predvidenim časom. Ker se tudi stojnice ne postavijo same 
od sebe, to ni pomenilo, da gremo lahko prej domov. Pravo gara-
nje se je začelo ob 17. uri, ko je bila »kuh'na« na šolskem igriš-
ču uradno odprta. Ker se dogodku nihče ni mogel upreti, je bila 
udeležba velika. Učenci smo si razdelili naloge in se lotili dela. 
Vsak razred je pripravil in prodajal svoje jedi: palačinke, sladi-
ce v lončkih, paketke zdravega zajtrka, obaro z žličniki, presne 
sladice, slane palčke, sadni piling za telo, vazelin za ustnice in še 
mnogo drugega. Zabavno se je bilo tudi fotografirati z zanimivi-
mi rekviziti in dobiti poslikavo za obraz. 

21. april je tudi svetovni dan Zemlje, zato smo tudi temu namenili 
svojo stojnico. Devetošolci so z županom pred šolo posadili sadna 
drevesa. Ob koncu dneva je bil naš trud poplačan, saj smo zbrali 
veliko denarja za šolska igrala. Zagotovo bo Bistr'ška kuh'na pos-
tala tradicionalni družabni dogodek.

Tržičanki, sestri Perne, predstavljata svoj produkt, Zabavne jogurtke.  
FOTO: Blaž Lenček.

članov ekipe start-upov, predlaga skupina, del katere sta brata 
Žan Luka in Žiga Jan Pegan Žvokelj. Vsem tistim, ki bi se radi na-
učili sestavljati makete, bi Domen Dornik Voje in Tilen Zupan z 
ekipo rada prodajala enostavno maketo letala, ki jo je s pomoč-
jo navodil na priloženi QR-kodi lažje sestaviti. Navdušili sta tudi 
sestri Klara in Nika Perne, ki bi radi prodajali jogurte z dodano 
QR-kodo na notranji strani aluminijastega pokrovčka. Tam bi se 
skrival zabavni video v izvedbi slovenskih stand-up komika, re-
cimo Gašperja Berganta, ki je bil tudi eden izmed članov komisije 
na dogodku.

Vodji tabora Nejc Konjevič in Klemen Rebec poudarita, da otroci 
najbolj cenijo okolje, kjer najdejo zaveznike, prijatelje in mentor-
je, ki jim zaupajo. »Tabor jim da priložnost, da se dokažejo. Tudi 
sama znava to ceniti iz svojih izkušenj,« povesta. 

Brata Pegan Žvokelj pri razvijanju svoje podjetniške ideje.
FOTO: osebni arhiv.
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Naravoslovci tržiške šole na razstavi mineralov, fosilov in okolja
ROMANA TURK, FOTO: ALEKSANDRA ROŽIČ

Spoznavanje značilnosti domačega kraja je eden od temeljev 
vzgojno-izobraževalnega procesa OŠ Tržič. Z učenkami in učen-
ci, ki obiskujejo izbirne predmete kemije, smo se 7. maja udele-
žili razstave MINFOS. Turistično društvo Plac je našim učencem 
omogočilo znižano ceno vstopnice, ki je veljala za oba dneva raz-
stave.

Odziv je bil velik. Ogledali smo si okamenele ostanke življenja, 
fosile, občudovali minerale in kamnine. Poseben vtis so na učen-
ce naredili prikaz fluorescentnih mineralov, razstava sloven-
skega nakita in prikaz eksperimentalnega pridobivanja železa iz 
rude po postopku iz kamene dobe.

Mladi kemiki so izkoristili priložnost za nova spoznanja, ki jih 
bodo v obliki predstavitev prenesli tudi sošolcem.

Zemlja je naš planet, Zemlja je ves naš svet – snovi
ASJA ŠTUCIN IN PETRA SOKLIČ, FOTO: ARHIV OŠ TRŽIČ

V okviru šolskega projekta Okolju prijazna šola so ob koncu aprila 
in začetku maja na naši šoli in njeni okolici potekale različne de-
javnosti, s katerimi smo obeležili dan Zemlje. Letošnja osrednja 
tema je bila ZEMLJA JE NAŠ PLANET, ZEMLJA JE VES NAŠ SVET 
– snovi. 

Učencem smo želeli približati snovi. Vemo, da je snov vse, kar 
zavzema prostor in ima maso. Je vse, česar se lahko dotaknemo, 
kar lahko otipamo, zavohamo ali začutimo. Preprosto povedano, 
snov je povsod okrog nas, je vse, kar nas obdaja, tudi mi smo iz 
snovi.

V okviru spoznavanja snovi smo organizirali različne dejavnosti. 
Učenci od 1. do 4. razreda so raziskovali gozdno učno pot, ki smo 
jo pripravili v bližnji okolici šole. Petošolci so se peš odpravili do 
čistilne naprave Tržič, s katero upravlja Komunala Tržič. V Pod-
ljubelju so izdelovali papir in žebljali, v Lomu pod Storžičem pa 
so raziskovali vodo in izvedli vrsto zanimivih eksperimentov.

Za učence predmetne stopnje se je dan pričel z ogledom filma o 
naši Zemlji. Potem so učenci 6. in 7. razreda ustvarjali v različnih 
delavnicah, ki so jih izvajali naši učitelji ter gostje Eva Klemenc, 
Mateja Kukovič in Bina Zavadlav. Iz vej so ustvarjali zanimive iz-
delke, žebljali, barvali tkanino, vezli, šivali na šivalni stroj, se pre-
izkusili v peki slaščic in bureka, izdelali svoj brusilnik ter spozna-
vali, kako pri gibanju izkoriščamo zrak. S šolsko pedagoginjo so se 
pogovarjali, kako določene snovi, npr. tobak, alkohol …, škodujejo 
našemu zdravju.

Učenci so obiskali tudi nekatere tržiške obrtne delavnice, kjer so 
jim predstavili, kako predelujejo snovi (usnje, bombaž …) v raz-
lične izdelke. Svoja vrata so nam prijazno odprli v čevljarstvu 
BRODI, MIGI (izdelava obutve in trgovina), LENNY (izdelovanje 
konfekcije in trgovina), ShoeDOCTOR (popravilo plezalk in alpi-
nistične obutve) in MG Metal (CNC obdelava kovin, alpinistične 
opreme …). Gostili so nas tudi v varstveno delovnem centru, kjer 
so učenci spoznavali, kako predelujemo glino.

Osmošolcem sta dan popestrili dve srednji šoli, in sicer Šolski 
center Škofja Loka – srednja lesarska šola ter Šolski center 
Kranj – oddelek za frizerstvo. Izvedli so zanimive promocijske 
delavnice. Dan odprtih vrat je ta dan imela tudi Čebelarska dru-
žina Tržič. Skupino osmošolcev smo zato odpeljali na ogled nji-
hovega čebelnjaka v Bistrici.

Devetošolci so bili zelo delovni, saj so zbirali papir po mestu 
Tržič, ki so ga pripravili stanovalci Tržiča, Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja, Glasbena šola Tržič, tržiški župnik, podjetje Melom …

Hvala vsem, ki ste nam pomagali in ta dan na poseben način obo-
gatili. Zavedajmo se, da je Zemlja planet, na katerem živimo, in 
naš dom. Za svoj dom pa moramo lepo skrbeti, ga imeti radi in 
poskrbeti, da ostane čist. Zapustiti ga moramo generacijam, ki 
prihajajo za nami.
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Tabor OŠ Križe
TANJA VUKOVIĆ, ŠOL. PED., FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

V aprilu smo na OŠ Križe za nadarjene učence od 4. do 9. razre-
da organizirali tridnevni tabor v Mežici. Tabora se je udeležilo 
23 učencev. Učenci so poglobljeno spoznavali vsebine geologije,  
biologije in športa. Učili so se uporabljati GPS napravo za orienta-
cijo, obiskali so turistični rudnik Podzemlje Pece, tekmovali v disk 
golfu in urili svoje motorične spretnosti v adrenalinskem parku.

Ob večerih so se družili ob tabornem ognju in tako poglabljali pri-
jateljske vezi, se učili sprejemati drug drugega, razvijati komuni-
kacijske spretnosti, sodelovanje, kreativno mišljenje, improvizi-
rati. Manjkalo pa ni tudi veliko smeha.

Med bivanjem v CŠOD Peca je RTV Slovenija posnela oddajo In-
fodrom, kjer so nastopali naši učenci. Prikazali so dan v šoli v 
naravi in obeležili 30-letnico delovanja CŠOD-jev in dan Zemlje, 
ki je 15. 4. V ta namen so učenci posadili drevo in za to dobili pri-
znanje. 

OŠ Križe osvaja vrhove
HELENA DEJAK, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

Na OŠ Križe smo se letos odločili, da po lanskem izzivu, ko 
smo peš 32-krat obhodili Slovenijo, pripravimo novo akcijo, se 
povzpnemo še v višave ter osvojimo vrhove naše Slovenije. Izziv 
osvajanja vrhov poteka med 7. in 23. majem.

Namen letošnjega izziva je, da učenci še bolje spoznajo domačo 
okolico in našo državo, se gibajo na svežem zraku in se družijo 
ter preživljajo čas s prijatelji in družino, saj 15. maja obeležujemo 
tudi svetovni dan družine. Cilj je, da učenci v razredu zberejo čim 
več žigov svojih vzponov ali pa kot dokaz predstavijo fotografijo. 

Slovenija je res majhna, po drugi strani pa tako velika, da lahko 
vedno odkrijemo nekaj novega in se podamo na hribe in gore, ki 
jih običajno opazujemo le iz doline. 

Akcija spodbuja h gibanju vse generacije. Je spodbuda, da se 
odpravimo v hribe s starši, starimi starši, prijatelji. Tako lahko 
pridobimo več žigov. Na OŠ so se akciji pridružili tudi učitelji s 
pohodom na Stari Ljubelj. Razred, kjer vsak učenec zbere vsaj en 
žig, bo en teden brez domače naloge. Nagrada za zmagovalni raz-
red pa bo kopanje na Gorenjski plaži.

Skrb za zapuščene živali
GREGOR JANC, FOTO: VRTEC TRŽIČ

Oddelek Pekarne Mišmaš iz Vrtca Tržič je letos spet, kot vsako 
leto, zbiral potrebne dobrine za zavetišče za zapuščene živali, 
predvsem pse in mačke. Najprej smo se lotili izdelave plakatov 
za vse enote in dislocirane oddelke. Na plakate smo iz reklamnih 
letakov nalepili različne fotografije pasje in mačje hrane, odeje, 
rjuhe. Napisali smo, kaj in do kdaj zbiramo. Spoznali smo nekaj 
resničnih zgodb o zapuščenih psih in drugih živali. Bližje smo 
spoznali želvo in psičko. Del igralnice smo spremenili v zavetišče 
s plišastimi živalmi, kjer so se otroci učili, kako skrbeti za za-
puščene živali. Peljali so jih na sprehod, jih hranili in česali. Ob 
zaključku akcije so iz vseh enot zbrane dobrine poslali v naš od-
delek, kjer smo jih razvrstili in zložili v škatle. V sredini meseca 
maja se je vse, kar smo zbrali, odpeljalo v zavetišče. Otroci so ves 
čas spremljali potek akcije, ob tem so pridobivali občutek za skrb 
za živali, ki nimajo doma, in znanje, kako zanje skrbimo.
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naše okolje, iz naše preteklosti

Obisk centralne čistilne naprave na Brezovem
MOJCA KEPIC

Ob lepem sončnem vremenu smo z otroki oddelkov REGRATO-
VA LUČKA in PLANIKA (otroci, stari 2–4 leta) iz enote Deteljica 
obis kali centralno čistilno napravo na Brezovem.

Prijazno nas je sprejel in pozdravil vodja centrale gospod Mitja 
Zupan.

Gospa Metka Žumer nam je predstavila zaposlene na čistilni  
napravi, razložila nam je tudi, kako deluje čistilna naprava. Z 
otroki se je pogovorila o tem, kaj sodi in kaj ne v kanalizacijske 
odtoke (v WC-školjko), o tem, kaj se zgodi, če v WC-školjko me-
čemo stvari, ki ne sodijo tja, kako skrbimo za čisto okolje, naravo 
in vodo ter kako ločujemo odpadke.

Z velikim zanimanjem in veseljem so si otroci ogledali, kako de-
luje univerzalno fekalno vozilo (tovornjak za praznjenje greznic 
in čiščenje kanalizacij), ki sta ga predstavila gospoda Damjan O. 
in Ivan R., nato pa so otroci z vodo škropili travnik.

Zaposlenim smo se zahvalili za čas, prijaznost, poučen pogovor 
in predstavitev.

Ker sta si zaposlena, ki sta nam predstavila fekalno vozilo, vzela 
čas za nas med svojo malico, smo ju z otroki razveselili s piškotki

Saj ni res, pa je
FOTO: OBČANI IN OBČANKE, KOMUNALA TRŽIČ

19. junija bo minilo sto let, odkar je v Tržiču umrl župnik Jožef 
Potokar, rojen 17. decembra 1874 v Stični. Kot kaplan je služ-
boval v Tržiču od 20. junija 1899 do 20. septembra 1901, potem 
pa je po službovanju v Kranju, Šmartnem pri Litiji in Ljubljani 
25. novembra 1909 v Tržič prišel za župnika in tu ostal do svoje 
smrti leta 1922.

Janez Zabukovec je leta 1936 – tedaj je bil župnik v Komendi – v 
Cerkvenem glasniku za tržiško župnijo o Jožefu Potokarju zapi-
sal, da je bil dober govornik in ljubezniv gospod, ki je odstopil od 

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

S pogrebnega slovesa – sprevoda po Trgu svobode leta 1922

tržiške fare Lom, da je postal samostojna fara, leta 1913 pa pri-
dobil Bistrico. V juniju 1922 se je pri Sv. Ani (danes Podljubelj) 
prehladil in nevarno zbolel. »V ponedeljek pred praznikom Srca 
Jezusovega sem ga obiskal, ker sem zvedel, da je toliko bolan, 
da ne mašuje in ni vodil procesije na sv. Rešnje telo. Pri prvem 
pogledu sem videl, da je silno slab. V sobi je dišalo po acetonu, 
kar je znak sladkorne bolezni in – konca.«

Janez Zabukovec je zapisal, da je imel »jako lep in imeniten  
pogreb«. 
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Moji mami
ROMANA TURK, FOTO: OSEBNI 

ARHIV

Misli moje so pri tebi,

spomine nate nosim v sebi.

Iščem te na nebu,

kličem te nazaj.

Minljivost me opomni:

živi za trenutek, zdaj!

Iskanje smisla je brez pomena,

je kot napev, ki nima zvena.

Cvetje oveni,

v očeh se solza zaiskri.

Iskra k tebi poleti in ti sporoči:

jaz sem ti.

10 let od smrti vrhunskega alpinista Janka Megliča
ALPINISTIČNI ODSEK TRŽIČ, FOTO: ARHIV AO TRŽIČ

Življenje Janka Megliča je ugasnilo 27. maja 2012 na Storžiču. 
Izkušen alpinist in gorski reševalec se je tiste usodne nedelje 
zjutraj odpravil po Kramarjevi smeri. Ker se do popoldneva ni 
vrnil, so domači sprožili iskalno akcijo. V smer so se njegovi 
prijatelji, reševalci GRS Tržič, odpravili peš, vzletel pa je tudi 
helikopter Slovenske vojske. Našli so ga okrog 50 višinskih 
metrov nad bivakom. Najverjetneje mu je zdrsnilo ali pa se mu 
je odlomil oprimek. Pomoč je zanj žal prišla prepozno.

Janko je sodil med najboljše tržiške alpiniste. Plezati je začel v 
domačem Lomu pri 14 letih skupaj z bratoma Milanom in Mar-
kom Megličem leta 1980, ko so se skupaj pridružili Alpinistične-
mu odseku Tržič. Njihov vzornik je bil Jože Rozman, od njega so 
se učili tudi prvih prijemov v skalah. Fantje so kmalu začeli za-
hajati v Belo peč, kjer v tistih časih še ni bilo plezalskih smeri in 
prav Janko je v steni splezal nekaj prvenstvenih vzponov. Bil je 
rojen plezalec, eden najboljših, se spominjajo njegovi soplezalci. 
Domača Bela peč in Storžič mu zato kmalu nista bila več dovolj. 
Sledile so težke, tudi prvenstvene smeri v domačih gorah in v tu-
jini. Plezal je težke smeri v Centralnih Alpah, prve odprave pa se 
je udeležil leta 1994 na 6960 metrov visoko Aconcaguo, najviš-
jo goro obeh Amerik. Leta 1996 je splezal prvenstveno smer na 
sedemtisočak Api v Himalaji, leta 1998 pa je stal tudi na svojem 
edinem osemtisočaku Dhaulagiriju. Njegovo bogato alpinistično 
pot je leta 2001 prekinila huda nesreča. Pri sestopu s Travnikoa 
ga je odnesel plaz. Soplezalec Slavko Rožič je uspel še pravočasno 
priti po pomoč in v filmski reševalni akciji so mu rešili življenje. 
12 dni je preživel v komi. Ko se je zbudil, pa se ni spominjal niče-
sar. Na novo se je moral naučiti tudi govoriti in hoditi, kar mu je 
uspelo s požrtvovalno pomočjo žene, takrat še dekleta, Mete. A 
tudi po nesreči je ostalo njegovo življenje zapisano goram in še 
vedno je vsak prosti trenutek posvetil plezanju. Dokler ga te niso 
za vedno zahtevale zase. 

Delo v podjetju KVIBO, d.o.o.

Podjetje  zaradi trajno povečanega obsega poslovanja za prevzem in izdajo v blaga v skladišču zaposli
kadre z ustreznimi izkušnjami na delovni mes�:
-skladiščnik
-manipula�vni delavec

Kaj nudimo:
- zaposlitev v stabilnem, hitro rastočem ter perspek�vnem podjetju,
- zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo,
- delo v mladem kolek�vu ter urejenem delovnem okolju,
- možnost strokovnega razvoja in napredka,
- s�mula�vno plačilo.

Prijavo z življenjepisom pošljite na najpozneje dokvibo@kvibo.si 30. 6. 2022.

SPLOŠNA GRADBENA DELA

Luka Jurkić 041 784 184 jurkic.s.p@gmail.com

gradbena mehanizacija

industrijski tlaki

strojni estrihi

strojni ome�

tlakovanje

kamnite in betonske

škarpe

splošna gradbena dela

• posek in spravilo lesa
• odkup lesa (na panju, na

kamionski cesti)
• gradnja gozdnih prometnic
• čiščenje zaraščenih površin
• obžagovanje, posek dreves v

urbanem okolju
• prevozi lesa
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 

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

 
 četrtek, 9. 6. 
11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Brezplačno izobraževanje za pametne 
telefone in MS Windows
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Galerija Atrij
Odprtje slikarske razstave: Jean Vodaine
Tržiški muzej

 petek, 10. 6. 
9.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Začetek Poletavcev in NajPoletavcev
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sobota, 11. 6. 
9.00 prireditveni prostor v kompleksu BPT
Dan odprtih vrat prireditvenega  
prostora v kompleksu BPT
Občina Tržič in BPT d.o.o.

11.00 taborišče Ljubelj
Slovesnost ob 77. obletnici osvoboditve 
taborišča Ljubelj
Občina Tržič in Zveza združenj borcev za vrednote 
NOB Slovenije

15.00 nogometno igrišče Križe 
Gasilsko tekmovanje v gasilsko- 
športnih disciplinah
Prostovoljno gasilsko društvo Križe

20.00 nogometno igrišče Križe
Velika gasilska veselica pod šotorom: 
Petkova pumpa in Vili Resnik
Prostovoljno gasilsko društvo Križe

21.00 prireditveni prostor v kompleksu BPT
Koncert glasbenih skupin Queen Real 
Tribute band in BQL
Občina Tržič

 nedelja, 12. 6. 
8.00 Ljubelj
Tek na »stari« Ljubelj 
Atletsko društvo Olimpik

Kriška gora
Pohod na Kriško goro in dan kriških 
planincev
Planinsko društvo Križe

 torek, 14. 6. 
19.00 Razstavno izobraževalno središče Dolina
Predavanje in delavnica z biološkimi 
materiali: Medved, volk in ris čisto od 
blizu 
Občina Tržič

 četrtek, 16. 6. 
16.00 Zdravstveni dom Tržič
Srečanje skupine društva onkoloških 
bolnikov
Zdravstveni dom Tržič in Društvo onkoloških 
bolnikov

 petek, 17. 6. 
20.00 Kulturni dom Križe
Zmagoslavno leto – pogovor o 
osamosvojitvi Slovenije
Kulturno društvo Kruh Križe in Župnija Križe

20.30 Tržiški muzej
Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju: 
Mala mestna muzika
Tržiški muzej

 sobota, 18. 6. 
13.00 Dom pod Storžičem
Praznovanje 20. obletnice društva  
diabetikov in 20. obletnice Merčunovega 
pohoda
Društvo diabetikov Tržič

iz Križev
Planinski pohod na Vajnež (2104 m), 
Karavanke
Planinsko društvo Križe

Tržiški muzej
Poletna muzejska noč
Tržiški muzej

 nedelja, 19. 6. 
12.30 Zelenica
Sveta maša na Zelenici za pokojne  
planinske prijatelje
CheraHiking

14.00 zunanji prostor prenovljenega večnamen-
skega kompleksa BPT
1. Car show: srečanje ljubiteljev prede-
lanih, retro in ekstravagantnih jeklenih 
konjičkov
Agencija Astrid

 petek, 24. 6. 
17.00 na Ravnah
Krajevni praznik : Veselica z ansamblom 
Svežina 
Krajevna skupnost Ravne

20.00 središče Sebenj 
Pesem pod milim nebom
Krajevna skupnost Sebenje

21.00 zunanji prostor prenovljenega večnamen-
skega kompleksa BPT
Koncert skupine Pop design
Agencija Astrid

18.00 Galerija Atrij
Odprtje razstave: Leto 1942 v Tržiču
Tržiški muzej

 sobota, 25. 6. 
8.00 gostišče Karavla
Pohod po poteh teritorialne obrambe na 
Korošico
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo

Razstave
 do srede, 12. 6. 

Galerija Paviljon NOB
Pregledna likovna razstava:  
Na/po stopnicah
Tržiški muzej

 od četrtka, 9. 6., do ponedeljka, 20. 6. 
Galerija Atrij
Slikarska razstava Jean Vodaine
Tržiški muzej

 od petka, 24. 6., do torka, 5. 7. 
Galerija Atrij
Razstava: Leto 1942 v Tržiču
Tržiški muzej

Dogodki
 sreda, 1. 6. 
18.00 koncertna dvorana glasbene šole
Koncert učiteljev glasbene šole
Glasbena šola Tržič

20.00 Kulturni dom Križe
Koncert: Ljubezen ob vsakem koraku
Društvo plesalk v tretjem življenjskem obdobju

 četrtek, 2. 6. 
16.00 Mestna kavarna
Srečanje članov društva po možganski 
kapi
Klub CVB Tržič

 petek, 3. 6. 
19.00 Dom krajanov Podljubelj
Ponovitev igrice za otroke: Čaruhle
Kulturno umetniško društvo Podljubelj

 sobota, 4. 6. 
15.00 igrišče Pod kostanjčki (Žiganja vas)
Turnir trojk v košarki
Krajevna skupnost Sebenje in ŠKD Žiganja vas

 torek, 7. 6. 
11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Brezplačno izobraževanje za pametne 
telefone in MS Windows
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sreda, 8. 6. 
18.00 koncertna dvorana glasbene šole
Javni nastop učencev glasbene šole
Glasbena šola Tržič
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13.00 pri spomeniku PVD Sever na Ljubelju
Polaganje venca
Veteranske organizacije

13.30 pri spomeniku veteranov vojne  
za Slovenijo (Karavla) 
Polaganje venca
Veteranske organizacije

20.00 Gorenjska plaža
Osrednja slovesnost ob dnevu  
državnosti
Občina Tržič in veteranske organizacije

9.00 Kulturni center Tržič
Extempore Tržič 2022: V gibanju
Kulturno društvo tržiških likovnikov

Letos bo tradicionalno že 40. praznovanje 
»Tržiškega Abrahama 2022« pod Storži-
čem minilo v znamenju rojenih leta 1972 
in vseh, ki smo odraščali v Tržiču, ter tis-
tih, ki bodo letos dopolnili to visoko sta-
rost kot Tržičani.

Ker gre za generacijsko srečanje, medse 
vabimo tudi tiste, ki so sicer rojeni leto 
dni pozneje, preživeli pa so osnovnošolsko 
obdobje skupaj z legendarno generacijo 
1972. Prav tako nismo pozabili na tiste, ki 
so kakšno leto dlje »drgnili« šolske klo-
pi in so skupaj z nami zaključili osnovno 
šolo. Vljudno vabljeni. V Planinskem domu 
pod Storžičem bo priložnost za veselo 

druženje ob glasbi, plesu, klepetu, obu-
janju spominov, poskrbeli bodo tudi za 
jedačo in pijačo.

Drage sošolke, dragi sošolci, Tržičanke 
in Tržičani, rojeni leta 1972!

VABLJENI

na tradicionalno 40. srečanje Abraha-
movcev, ki bo v soboto, 17. septembra, ob 
16. uri v Planinskem domu pod Storžičem 
(bodite točni za skupinsko fotografijo).

Prijavite se lahko na naslednjih lokaci-
jah med 10. avgustom in 10. septembrom 
2022:

– Moji štruklji Deteljica,

– Bar Košuta, Križe,

– Bar Pr' Rihtarju, Zvirče,

– Casa Latina Sas bar, Tržič.

Začeli bomo v soboto popoldan, končali v 
nedeljo –zagotovo enkrat zgodaj!

Prosimo, da vabilo razširite med vso  
»tržiško generacijo 1972«.

Organizacijski odbor »Tržiški Abraham 
2022«

Poti nas družijo in
ločujejo.

Ljudje se spoznajo in razidejo, a nikoli ne pozabijo.
Je obdobje otroštva, mladosti, zrelosti in tiho pride dan,

ko nas sreča Abraham.

Torej ni razlogov, da te ne bi bilo zraven!
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Tržiški pokal v rekreativnih tekih za leto 2022
BISERKA DRINOVEC, ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ

Športna zveza Tržič in ostali organizatorji tekov v naši občini smo se odločili, da v letošnjem letu ponovno organiziramo tekaški 
pokal za vse ljubitelje teka. Tržiški pokal v rekreativnih tekih za leto 2022 obsega sledečih sedem prireditev.

Zaporedna št. Datum Naziv prireditve

1 2. april 2022 ZAKLJUČENO

2 28. maj 2022 ZAKLJUČENO

3 12. junij 2022 4. Tek na Stari Ljubelj 

4 3. september 2022 8. Tek po poti treh zvonov

5 27. september 2022 Jesenski kros

6 16. oktober 2022 Gorski tek pod Storžič

Za skupno razvrstitev v pokalu se bodo štele uvrstitve na vsaj štirih tekih oziroma štirje najboljši rezultati. Kategorije v pokalu 
bodo enotne na vseh tekmah pokala. Za uvrstitev v posamezno kategorijo je pomembno leto rojstva in ne datum. Vsem, ki pa 
bodo uspešno pretekli vseh šest tekov, bomo na zaključni prireditvi podelili spominska priznanja. Zaključek Tržiškega pokala v 
rekreativnih tekih in podelitev priznanj bo 16. oktobra 2022 na Gorskem teku pod Storžič po zaključku tega tekmovanja v koči 
pod Storžičem.
Vse nadaljnje podrobnejše informacije bodo objavljene na spletni strani Športne zveze Tržič: www.sztrzic.si.

Hibridno naročanje na Upravni enoti Tržič
MAG. ALENKA MARŠIČ, NAČELNICA UPRAVNE ENOTE TRŽIČ

Cenjene stranke obveščamo, da predhodno naročanje strank na Upravni enoti Tr-
žič ni več obvezno. Kljub temu stranka lahko zahteva, da ji določimo dan in uro za 
vložitev vloge ali drugo upravno storitev. Prednost naročanja je v tem, da stranki 
ni potrebno čakati v vrsti, saj ji omogočimo izvedbo storitev ob uri, ki je vzajemno 
določena. Ob tem se nenaročenim strankam čas čakanja podaljša.

Stranke se lahko naročijo po telefonu ves poslovni čas na telefonski številki  
04 59 52 100.

Obvestilo o čakalni dobi ter ostale informacije o našem delovanju se nahajajo na 
internetni strani Upravne enote Tržič.
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Vabilo 
DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ

S sprostitvijo ukrepov delamo intenzivno na uresničevanju zastavljenega programa dela.

Po dveh letih ponovno z veseljem pripravljamo družabno srečanje v dvorani v Podljubelju, ki bo tokrat v soboto, 11. junija 2022.  
Ob dobri hrani in glasbi si vsi skupaj želimo, da vsaj na ta dan, ko se lahko družimo s sebi enakimi, pozabimo na vsakodnevne skrbi.

Prijave bomo v društvu sprejemali do torka, 7. junija 2022, ko boste dobili podrobne informacije o srečanju.

Že danes se veselimo ponovnega snidenja z vami.

br
ez

pl
ač

n
a 

ob
ja

va
br

ez
pl

ač
n

a 
ob

ja
va

br
ez

pl
ač

n
a 

ob
ja

va

Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju 2022
JANA BABŠEK, DIREKTORICA TRŽIŠKEGA MUZEJA, FOTO: ARHIV TRŽIŠKEGA MUZEJA

V petek, 17. junija, ob 20.30 bo z nami edinstveni desetčlan-
ski orkester MALA MESTNA MUZIKA, ki nas bo popeljal 
na glasbeni sprehod po obrobju Slovenije. Prelep repertoar  
sestavljajo uglasbljene pesmi Žalostinke po razkriško Vlada 
Žabota v razkriškem narečju. Izurjeni orkester, na čelu kate-
rega sta pevca Brina Vogelnik in Metod Banko, pretkano po-
vezuje besedila z glasbo, ki deluje lirično, baladno, nekoliko 
groteskno in predvsem nostalgično.

Orkester sestavljajo še violinistka Jelena Ždrale, klarinetist 
Andrej Zupan, mandolinistka Tanja Pirc, čembalistka Tina 
Pančur, harmonikar Tomaž Guček, kitarist Branko Matošec 
Bizjak, kontrabasist Nino de Gleria in pianist Rudi Pančur, 
ki je tudi avtor glasbe. Doživeli bomo razkriško narečje in 
zgodbe, zaznamovane z reko Muro in prelepim vinorodnim 
področjem obrobja Slovenskih goric.

Tudi tretji glasbeni večer, ki bo 1. julija, bo čaroben, saj 
k nam prihaja legendarni gospod s črno kitaro – VLADO 
KRESLIN.

V juliju in avgustu sledijo še štirje odlični koncerti.  
VABLJENI! Veselimo se dobre glasbe in vaše družbe!  
Koncerti bodo ob vsakem vremenu!

Vstopnice so na voljo v Tržiškem muzeju in TPIC Tržič.

Zmagoslavno leto - pogovor o slovenski osamosvojitvi
DAVID AHAČIČ, FOTO: DAVID AHAČIČ

Slovenska osamosvojitev je zagotovo najbolj pomemben do-
godek naše narodne zgodovine, zato je prav, da jo bolje spoz-
namo in se je učimo spoštovati. Kateri so bili ključni akterji, 
ki so nas popeljali na pot osamosvojitve? Kdo je iskal rešitve 
in sklepal kompromise? Kakšni so bili pogledi na samostoj-
no Slovenijo? Kako smo se Slovenci spopadali z izzivi, ki so 
bili pred nami? Kateri so bili najpomembnejši dogodki, do-
kumenti, odločitve, ki so zaznamovali prihodnost naše drža-
ve? To so le nekatera izmed vprašanj, na katera je ob minuli 
30-letnici osamosvojitve odgovarjalo več kot 20 zgodovinar-
jev in drugih strokovnjakov, ki so se spominjali vsakega po-
sameznega dneva osamosvojitvenega leta. Ti prispevki so 
postali povod za izdajo obsežne slikovne monografije z nas-
lovom Zmagoslavno leto: Osamosvojitvena zgodba naše drža-
ve Slovenije. Ob knjigi bosta Župnija Križe in KD Kruh Križe 
v petek, 17. junija 2022, ob 20. uri v kulturni dvorani v Kri-
žah pripravila okroglo mizo o osamosvojitvi. Osrednja gostja 
bo glavna urednica projekta, zgodovinarka dr. Andreja Valič 

Zver. Knjiga je izšla pri založbi Družina v sodelovanju z Uradom 
Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

Prijazno vabljeni!
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Zdravstvenovzgojni center 
Zdravstvenega doma Tržič na 

Gorenjski plaži

Dragi občani in občanke, dragi obiskovalci Gorenjske plaže.

Med poletnimi počitnicami bomo v dopoldanskem času za vas 
na Gorenjski plaži diplomirane medicinske sestre  

in diplomirana fizioterapevtka.

Obiščete nas lahko na stojnici ob vstopu na bazen, kjer se 
bodo izvajale zdravstvenovzgojne aktivnosti na temo zdravja. 

Za vas smo pripravile veliko koristnih vsebin.

Ob ponedeljkih in petkih vabljeni na srečanje z našo fizio-
terapevtko, kjer se boste razgibali ter seznanili z vajami za 

zdravo hrbtenico, izvedli meritve svoje telesne zmogljivost in 
podobno.

Od torka do četrtka ste vabljeni na delavnice na temo zdravih 
zob, sladkorja, soli in maščob v prehrani, merjenje krvnega 

pritiska in krvnega sladkorja. Prikazali vam bomo tudi temelj-
ne postopke oživljanja z uporabo AED, pa še kaj se bo našlo.

Z vami bomo Teja, Urška, Simona in Nataša 

od 27. 6. do 27. 8. 2022, od ponedeljka do petka  
med 9. in 12. uro.

Lepo vabljeni!

Uveljavljanje statusa vojnega veterana vojne za Slovenijo 1991
ANTON STRITIH

Na glavnem zboru našega združenja veteranov je bila iz-
postavljena problematika uveljavljanja statusa vojnega vete-
rana vojne za Slovenijo 1991. Glede na časovni odmik od leta 
1991 in birokratskih ovir, na katere naletijo posamezniki pri 
uveljavljanju svoje pravice, pravice do statusa veterana vojne 
za Slovenijo, je bil sprejet sklep, da podamo nekaj praktičnih 
navodil vsem, ki bodo pristopili k uveljavljanju statusa voj-
nega veterana in s tem pridobitvi določenih ugodnosti, ki jih 
zakon nudi. 

Naše območno združenje veteranov vojne za Slovenijo raz-
polaga izključno z evidenco pripadnikov teritorialne obram-
be, prostovoljcev, vključenih v enote teritorialne obrambe in 
civilnih oseb, vključenih v enote ali poveljstvo TO Tržič. Žal 
ne razpolagamo z evidencami pripadnikov CZ, NZ, pripadni-
kov delovnih organizacij in KS, ki so bili tudi aktivni udele-
ženci vojne in po zakonu prav tako upravičeni do uveljavitve 
statusa vojnega veterana. 

Po zakonu za uveljavitev statusa je pogoj dosežena starost 
50 let, ki pa so jo v večini primerov občani – udeleženci že 
dosegli. Prav tako je zakonsko določen časovni okvir aktivne 
udeležbe, in sicer od 26. junija 1991 do vključno 18. julija 1991. 

Za urejanje uveljavljanja statusa je pristojna UE TRŽIČ – od-
delek za upravne in notranje zadeve (tel. št. 04 595 21 08 ali 
tel. št. centrale 04 595 21 00). Vlagatelj pridobi obrazec (pi-
sno vlogo) v glavni pisarni (soba št. 19) ali pri uradniku (soba 
št. 20). Za izdajo odločbe na osnovi izpolnjenega vprašalnika 
upravičenca pa je pristojen Direktorat za obrambne zadeve – 
Uprava za obrambo Kranj (tel. št. 04 202 31 00), ki se nahaja 
na območju vojašnice v Kranju (prvi vhod iz smeri Kokrice). 

Za dodatne informacije in usmeritve pri uveljavljanju statu-
sa se vlagatelji lahko obrnejo na naše veteransko združenje, 
kjer bomo na osnovi naših evidenc vlagatelje dodatno infor-
mirali in jim nudili strokovno pomoč pri pridobitvi statusa. 
To je tudi nenazadnje naša moralna dolžnost in obveza.

Za pomoč in posredovanje informacij smo dosegljivi na:

 - tel. št. 041 714 752 (Vojko Damjan, predsednik OZVVS Tržič),

 - tel. št. 031 640 790 (Peter Studen, sekretar OZVVS Tržič),

 - tel. št. 040 747 720 (Anton Stritih, član predsedstva OZVVS 
Tržič).

Želimo vam uspešno uveljavitev vaše zakonske pravice. 
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ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ 
bo izvedla 

AKTIVNE  
TEDNE ŠPORTA 

 

od 27. 6. do 1. 7. 2022, od 4. 7. do 8. 7. 2022 
in od 1. 8. do 5. 8. 2022 

Za koga? Kdaj? 
za otroke, stare 6–15 let vsak dan od 8. do 12. ure 

 

PROGRAM: 
Plavanje, vožnja s supi, igre z žogo, rolanje, obisk pustolovskega parka, 

smučarski skoki, planinski pohod, lokostrelstvo, poligoni.  
Bo »fletno«, poletno, polno smeha in zabave. 

 
Cena, v katero so vključeni vodenje, organizacija, najem objektov, 

vstopnina, znaša 40,00 €/udeleženca/teden – število mest je omejeno. 
 

Rok za prijave: 20. 6. 2022 in 25. 7. 2022  
(prijave se sprejemajo za vsak termin posebej) 

 
Dodatne informacije so na voljo na GSM 051 354 064 (Biserka). 

 

RAZMIGAJ SE IN SE NAM PRIDRUŽI!   
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Vljudno vas vabimo na slovesnost
V SPOMIN NA 77. OBLETNICO OSVOBODITVE 

KONCENTRACIJSKEGA TABORIŠČA POD LJUBELJEM 

11. JUNIJ 2022 OB 11. URI

Pozdravni nagovori

DUŠAN BODLAJ
podžupan v začasnem opravljanju funkcije  župana Občine Tržič

DANIEL SIMON 
predsednik francoskega združenja l'Amicale de Mauthausen

HERMAN JANEŽ
predsednik Taboriščnega odbora Rab - Gonars

v imenu Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja
pri ZZB za vrednote NOB Slovenije

Slavnostna govornica
dr. ANICA MIKUŠ KOS

pediatrinja, otroška psihiatrinja in humanitarka

V kulturnem programu, ki bo zaznamovan s 
100 letnico rojstva pesnika Karla Destovnika Kajuha, 
bodo nastopili učenci OŠ Tržič in Glasbene šole Tržič

Na dan prireditve vas vabimo na brezplačen ogled stalne 
zbirke „Koncentracijsko taborišče Ljubelj/Mauthausen“,

ki je nagrajena z Valvasorjevo nagrado za muzejsko dejavnost.

Koordinacijski odbor 
žrtev vojnega nasilja pri

Zvezi združenj borcev 
za vrednote NOB Slovenije

Občina Tržič

Tržiški muzej

Združenje borcev 
za vrednote NOB Tržič

LJUBELJ
MAUTHAUSEN

2022
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V Tr žič  se dogaja
(n’č ne)

NAPOVEDNIK DOGODKOV V ORGANIZACIJI OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2022

Pregled vseh dogodkov v občini Tržič lahko najdete na naslednji povezavi 
koledarja dogodkov: https://www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

Pop in rock koncerti, ob 21. uri: 11. 6. QUEEN REAL TRIBUTE BAND in BQL, prireditvena dvorana BPT • 30. 7. ALYA, ZVITA FELTNA in DJ TIM, amfiteater Gorenjska plaža • 27. 8. ANDREJ ŠIFRER, BEER 
BELLY BAND in FRIDAYZ BAND, amfiteater Gorenjska plaža • Vstopnice so in bodo v prodaji v pisarni TPIC Tržič, Trg Svobode 18. V primeru slabega vremena bosta koncerta, ki sta predvidena v 
amfiteatru Gorenjska plaža, prestavljena v prireditveno dvorano BPT.

Kino z zvezdami • 11. 8. – 20. 8.  v amfiteatru Gorenjska plaža. Vstopnice so na voljo na 
prizorišču pred posameznim predvajanjem. 

Poletna torkanja, ob 20. uri, na Trgu Svobode: 5. 7. Jazzva, 19. 7. Adi Smolar, 26. 7. Severa in 
Gal Gjurin, 9. 8.  King Foo. Vstop je prost.

D-oživi srednji vek – srednjeveške aktivnosti in animacije • 17. 9. v Žiganji vasi. Vstop je prost.Šuštarska nedelja • 4. 9. • staro mestno jedro Tržiča
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V ORGANIZACIJI OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2022

Pregled vseh dogodkov v občini Tržič lahko najdete na naslednji povezavi 
koledarja dogodkov: https://www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

Pop in rock koncerti, ob 21. uri: 11. 6. QUEEN REAL TRIBUTE BAND in BQL, prireditvena dvorana BPT • 30. 7. ALYA, ZVITA FELTNA in DJ TIM, amfiteater Gorenjska plaža • 27. 8. ANDREJ ŠIFRER, BEER 
BELLY BAND in FRIDAYZ BAND, amfiteater Gorenjska plaža • Vstopnice so in bodo v prodaji v pisarni TPIC Tržič, Trg Svobode 18. V primeru slabega vremena bosta koncerta, ki sta predvidena v 
amfiteatru Gorenjska plaža, prestavljena v prireditveno dvorano BPT.

Kino z zvezdami • 11. 8. – 20. 8.  v amfiteatru Gorenjska plaža. Vstopnice so na voljo na 
prizorišču pred posameznim predvajanjem. 

Poletna torkanja, ob 20. uri, na Trgu Svobode: 5. 7. Jazzva, 19. 7. Adi Smolar, 26. 7. Severa in 
Gal Gjurin, 9. 8.  King Foo. Vstop je prost.

D-oživi srednji vek – srednjeveške aktivnosti in animacije • 17. 9. v Žiganji vasi. Vstop je prost.Šuštarska nedelja • 4. 9. • staro mestno jedro Tržiča

ZAPOSLIMO POMOČNICO V KUHINJI
Iščemo vestno in marljivo osebo, z zmožnostjo timskega dela,
občutkom odgovornosti in kolegialnosti. Vabljeni vsi, ki želite opravljati
delo v urejenem in mirnem okolju z odlično ekipo.

Obseg dela:

- omivanje posodep
- krb za čistočos
- osnovna pomoč kuharjem pri pripravi hrane

Vrsta zaposlitve:

Pogodba za določen čas, popoldanski s.p., pogodba za delo
upokojencev, preko študentskega servisa, podjemna pogodba, …
Veselimo se, da vas/te bomo spoznali

Dobrodošli pri nas:
sre-sob 12.00-22.00
ned 12.00-18.00
pon-tor ZAPRTO

info@restavracija-tabor.si
040 592 250
04 533 01 31
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DeteljicaDeteljica | 04 592 28 02

Optika Plus

Pregled
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KUPON
-10 %

ZA ŠTRUKLJE NA KOS

Popust velja v štrukljarnici MOJI 
ŠTRUKLJI DETELJICA ob predložitvi 

kupončka, do 30.6.2022.

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

PONUDBA MALIC

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

Delovni čas: 
ponedeljek - sobota: 8.00 - 20.00 ure
nedelja: 10.00 - 18.00 ure
Moji Štruklji Deteljica, Cesta Ste Marie aux Mines 36, 4290 Tržič, 
www.moji-struklji.si, FB: Moji Štruklji Slovenije, Moji Štruklji Deteljica, 
ŠTRUKLJI NA DOM: www.naroci-struklje.si

Pridite se štrukljat tudi vi! MOJI ŠTRUKLJI DETELJICA
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INTEC MKD je eno od vodilnih regijskih podjetij na področju razvoja in izdelave kovinskih delov, 
 konstrukcij in kompleksnih ohišij za industrijske elektronske naprave, stroje in opreme. Podjetje je
znano po sistemski oskrbi, vrhunski kakovosti, zanesljivosti in visoki tehnološki kompetentnosti na

globalnem industrijskem trgu. 
Pridobili smo si zaupanje podjetij kot so Siemens, Danfoss, ABB in mnogih drugih, kar nam je

omogočilo, da se stalno razvijamo in rastemo. V naslednjih mesecih zaključujemo gradnjo nove
tovarne, kar nam bo omogočilo več kot podvojitev naših kapacitet, moderno organizacijo in

prijetno delovno okolje za naše zaposlene. 
 

Zavedamo se, da stavba ni dovolj in so ključni sodelavci, zato vabimo vse, ki vas zanima delo na
področju orodjarstva, CNC rezkanja, CNC krivljenja, CNC prebijanja, varjenja, brušenja in dela v

proizvodnji, da se nam oglasite na naš naslov mkd@intec.si.  
 

Pridružite se nam pri skupnem ustvarjanju uspešne prihodnosti!
 

DIGITALNI

BON
2 0 2 2

OD 15.6.2022
150€

 

Balos 1, 4290 Tržič
04/5925-010

www.melom.si

Za  vas  bomo pr i prav i l i  š i rok  

nabor  i zdelkov  po  ugodn ih  

cenah ,  za  ka tere  boste  lahko 

uprav ičenc i  i zkor i s t i l i  tud i  

d ig i t a lne  bone .

trgovina.melom.si

*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.

KUPON JUN IJ
2022

Sedež:
MCL Mesni center Luka d.o.o.,
Cesta Kokrškega odreda 26, 4294 Križe

Trgovine:

MCL Mesni center Luka d.o.o., Cesta 
Kokrškega odreda 26, 4249 Križe, 
tel.št. 040/294-444

SPB Mesnica Domžale, Ljubljanska cesta 82, 
1230 Domžale, tel.št. 01/72--98-474

Union center Bled, Ljubljanska cesta 11, 
4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121

NA SVEŽE MESO

*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.
Kupon velja v juniju 2022    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno
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Kupon velja v juniju 2022    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno
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junij 2022

32 oglasi

Spoštovani,

Poslovalnica Tržič je po novem za vas odprta 
vse dni v tednu. 

Na lokaciji:
Cesta Ste Marie aux Mines 23, 
4290 Tržič

Delovni čas:

V naslednjih treh mesecih ob vsaki sklenitvi 
zavarovanja prejmete tudi prakčno darilo.

Ponedeljek  9.00h-16.00h
Torek            9.00h-16.00h
Sreda            9.00h-17.00h
Četrtek         9.00h-16.00h
Petek            9.00h-16.00h 
 

Velibor Stojanov:                     051 360 554
Valenna Počkaj Cyranski:     041 336 957
Robert Rekar:                            040 238 676 
 

Orodjarstvo Knific d.o.o.

Cesta na Okroglo 5 A, 4202 Naklo

PE Tržič, Pot na Pilarno 12, 4290 Tržič

04/594 30 00

info@orodjarstvo-knific.si

www.orodjarstvo-knific.si

DELAVEC V PROIZVODNJI (M/Ž)
KRAJ DELA: NAKLO
OPIS DELA:

- Dobavitelj kovinskih orodij za brizganje

izdelkov iz termoplastov z lastnim razvojem,

proizvodnjo in servisiranjem orodij

- Specializirani smo za brizganje tehnično

kompleksnih plas�čnih izdelkov,

komponent za avtomobilsko in elektro

industrijo ter za manjše gospodinjske

aparate.

NUDIMO:
– zaposlitev za nedoločen čas
– takojšnjo zaposlitev
– 3-izmensko delo
– redno plačilo
– dobre delovne pogoje v novi proizvodnji

ZAPOSLIMO

– pakiranje plastičnih delov
– zlaganje v predpisano embalažo
– povijanje palet
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