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uvodnik

PETRA HLADNIK

Tako kot na številne druge je epidemija COVID-19 močno poseg-

Čeprav so v tem trenutku napovedi za prihodnost turizma izjem

la in predrugačila tudi turistično panogo. Uspešnost le-te je v tem

no negotove, je še bolj kot doslej mogoče pričakovati, da bo

času poleg prepoznavnosti odvisna tudi od zaupanja gostov in si-

le-ta v prihodnosti temeljil na odgovornosti in varnosti, zdravem

cer, da lahko pri nas gostujejo tako, da ne ogrožajo svojega zdravja

življenjskem slogu in trajnostnem razvoju, kar je naša strateška

in varnosti ter hkrati zaupanja domačinov, da turisti v naš kraj ne

usmeritev in ki smo se ji z vstopom v Zeleno shemo slovenskega

bodo prinesli virusa.

turizma zavezali tudi na Tržiškem. Nastale razmere tako vidimo

Po prvem delu poletne sezone opažamo, da domači gostje Tržiča še
ne dojemajo povsem kot destinacije za večdnevni oddih, radi pa k
nam prihajajo na enodnevne izlete.

tudi kot priložnost za razvoj nemnožičnega a visoko kakovostnega
turizma.
Veseli bomo, če boste pripravljena doživetja izkoristili tudi vi!

Čeprav je stacionarnih gostov manj kot prejšnja leta, bomo tudi
v letošnjem poletju izvajali aktivnosti in ponujali doživetja, ki so
seveda namenjena tudi vam, Tržičani in Tržičanke, ter so zbrani v
Turističnem vodniku za obiskovalce Tržiča in okolice v poletni sezoni 2020 ter na spletni strani www.visit-trzic.com, nekaj pa smo
vam jih predstavili tudi v tem glasilu.
V želji po omejevanju širjenja koronavirusa in v skladu z zaostrenimi ukrepi pristojnih institucij smo bili primorani do nadaljnjega odpovedati vse dogodke v naši organizaciji. Posledično so žal
odpovedana Poletna torkanja, avgustovski koncert na Gorenjski
plaži, Ples brez meja na Ljubelju in Šuštarska nedelja.
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Naslednji Tržičan izide 1. septembra 2020.
Datum za oddajo prispevkov je 15. avgust 2020. Po tem roku
članki žal ne bodo obravnavani.

župan z nami
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Sanacija po ujmi v jeseni leta 2018 se
uspešno nadaljuje in z letošnjim letom
tudi dokončno zaključi
Držimo dano besedo. Ponosen sem na doseženo in načrtovano. Je več, lepše in bolje, kot smo lahko upali po katastrofi. Iz
državnega sanacijskega načrta smo uspešno pridobili nekaj
več kot 1.790.000 evrov. K temu bo za plačilo davka na dodano
vrednost, načrtovanje, projektiranje in nekatera nepredvidena dela potrebno dodati še okrog osemsto tisočakov iz tržiš
kega proračuna. Z gradbenimi deli smo začeli v juliju.

Sanirajo se trije odseki v Dolini. Zgrajen bo nov most pred Lenartom
(FOTO: arhiv Občine Tržič).

Skupaj s cestiščem se obnavlja najvišji most pri šoli v Dolini, obsežna dela bodo potekala tudi na poškodovani in v zemeljskem plazu prizadeti cesti med uvozom za Kušpegarja
in Gabrcem. Po izhodu iz tunela nas pred Čadovljami čaka
še sanacija ceste in dela struge od kapelice proti parkirišču.
Med Čadovljami in Slapom bomo dokončno sanirali posledice na cesti okrog elektrarne. Preozek in dotrajan most se
popravi, utrdi se pomemben del obrežja nad jezom elektrarne
proti Čadovljam. Prostora za pešce in kolesarje bo tako več,
pot pa še varnejša. Na tem in ostalih odsekih te doline se v
cesto vgrajuje elektro napeljava, obnova javne razsvetljave in
telefonija, saj je bila le ta v intenzivnih vremenskih pojavih,
pa naj si bodo to poplave, viharji ali žled redno poškodovana,
oskrba domačinov pa motena. Ker so se v Čadovljah poslabšali nekateri zasebni vodni viri, bomo v cesto nad elektrarno
začeli vgrajevati tudi prve metre novega vodovoda.

Sanacija spodkopanega cestnega podora pod šolo v Dolini
(FOTO: arhiv Občine Tržič).

Zadovoljen sem, da bomo lahko uspešno nadaljevali tudi s
sanacijskimi deli v Lomu. V načrtu so štirje odseki ureditve
vozišč, plazenj in podorov, pa tudi sanacija hudourniškega
potoka med Rozmanom in Beganovićem. Sanira se poškodovani odsek med Travnarjevo čerjo na Slapu v smeri proti
lomski šoli. Nadaljevali bomo z lani uspešno začeto sanacijo
ceste od križišča Grahovše-Potarje v smeri Grahovš. Sanirajo
se plazine in zemeljski udori ter popolno obnovi cesta. Zadnji
odsek sanacije pa je v starem delu vasi pod Brdom, kjer so bili
v strugi Lomščice lani uspešno sanirani podporni zidovi, letos pa pridejo na vrsto poškodovane brežine in cesta.
Obsežna dela prinašajo tudi veliko zapor in nevšečnosti pri
vsakdanjem življenju. Razumem in se trudim, da bi bilo
nevšečnosti čim manj, a zaradi varnosti, obsežnosti, kvalitete del in roka dokončanja, do novembra drugače žal ne gre. Če
se jajce ne razbije, tudi palačinke ni. Prosim za razumevanje,
strpnost in potrpljenje. Če smo zmogli tiste strahotne tedne
po ujmi, če smo zmogli lani, zmoremo tudi letos. Do sedaj
opravljena dela z zadovoljstvom in navdušenjem domačinov
in obiskovalcev dokazujejo da smo na pravi poti. Sanacijska
državna sredstva pa so na voljo le še letos. Izjemna priložnost, ki jo moramo izkoristit. Popravnega izpita ni.

Gradbišč bo skupaj devet (FOTO: arhiv Občine Tržič).

Ob nedeljah in na praznik, 15. avgusta se ne bo delalo in bo
cesta prevozna. Ob sobotah bodo zapore med 8. in 16. uro,
ob delovnikih pa med 7. in 17. uro. Pri prevozu domačinov
bomo pomagali s kombi prevozi s pomočjo gasilcev, dogovor je podpisan. Možen bo tudi daljši obvoz preko Loma. Ta
režim velja za relacijo Slap-Čadovlje-Dolina-Jelendol, kjer
imamo na voljo samo eno cesto. Na štirih gradbiščih v Lomu
bodo dela zaradi bolj odprtega terena potekala z obvozi ali
delnimi polovičnimi zaporami. Popolne zapore bodo samo
pri zaključnem asfaltiranju. Zagotovo bo v delu vsaj nekoliko
moten in prizadet tudi planinsko turističen obisk koč in planšarij. Potrudimo se vsi skupaj, da dragocenim obiskovalcem
predstavimo in ponudimo tudi druge dostopne in prevozne
možnosti.
Hvala za razumevanje. Znamo, hočemo in zmoremo.
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Sodelovanje kranjske in tržiške občine za večjo požarno varnost
SAŠA PIVK AVSEC

Mestna občina Kranj, Občina Tržič in Gasilsko reševalna služba
Kranj (GARS Kranj) so konec junija podpisale pogodbo za sodelovanje pri zagotavljanju skupnega požarnega varstva. GARS
Kranj se bo tako na območju občine Tržič v prihodnje vključevala ob večjih požarih na industrijskih objektih in v strnjenih
naseljih, saj ima za to ustrezno opremo.
Pogodbo so podpisali župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic in direktor Gasilsko
reševalne službe Kranj (GARS Kranj) Tomaž Vilfan.
GARS Kranj že izvaja naloge reševanja v primerih prometnih
nesreč in nesreč z nevarnimi snovmi na območju obeh občin
podpisnic. S pogodbo in po načrtih alarmiranja in aktiviranja gasilskih enot v občini Tržič se je zdaj zavezala, da bo v prihodnje
zagotavljala tudi požarno varstvo ob večjih požarih na industrijskih objektih in v strnjenih naseljih na celotnem območju občine
Tržič, ko bo za gašenje potrebna večja količina vode ali reševanje
z višin. GARS Kranj bo tako v takih primerih zagotovila ustrezno
vozilo, in sicer avtocisterno in/ali avtolestev in voznika.
Po podpisu pogodbe je vodstvo kranjskih poklicnih gasilcev
predstavilo svojo najnovejšo pridobitev, gasilsko vozilo z največ
jo kapaciteto vode na Gorenjskem za gašenje in dobavo vode, ki
bo odslej na voljo tudi tržiškim gasilskim enotam.
Nakup avtocisterne v vrednosti 350.000 evrov je v celoti financirala Mestna občina Kranj, v uporabo so ga predali konec maja.
Novo vozilo bo skrajšalo čas intervencije in tako zagotovilo še
bolj kakovostno in hitro reševanje, kar pomeni tudi večjo varnost
za občane.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE REDNE
DEJAVNOSTI IN SOCIALNIH, ZDRAVSTVENIH IN
HUMANITARNIH PROGRAMOV HUMANITARNIH IN
INVALIDSKIH DRUŠTEV V OBČINI TRŽIČ V LETU 2020
Občina Tržič že petnajsto leto zapored izvaja javni razpis za sofinanciranje redne dejavnosti in socialnih, zdravstvenih in humanitarnih programov humanitarnih in invalidskih društev v
občini Tržič v letu 2020, na katerega se vsako leto prijavi kakšen
prijavitelj več in tako se je število prijav iz začetnih 21 povečalo
na letošnjih 30, kar je največ do zdaj. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje redne dejavnosti in socialnih, zdravstvenih in
humanitarnih programov humanitarnih in invalidskih društev
v občini Tržič. Vsem 30 nevladnim, neprofitnim humanitarnim
in invalidskim društvom in organizacijam za opravljanje humanitarne dejavnosti ter župnijske karitas z območja občine Tržič
ali izven nje, ki pa v svoje programe vključujejo tudi uporabnike s stalnim prebivališčem v občini Tržič, je bilo ugodeno, višina
sredstev pa odobrena skladno z merili in kriteriji javnega razpisa. Glede na povečano število prijav smo v tem letu povečali
tudi sredstva, in sicer je bilo med domača društva razdeljenih
7.500,00 EUR, med tuja pa nekaj več kot 4.950,00 EUR. Prijaviteljem s sedežem ali enoto v Tržiču so dodeljena sredstva namenjena za redno delovanje ter prijavljene projekte, tistim, s sedežem
izven tržiške občine, pa sofinanciramo le programe, ki jih morajo
uporabljati tudi občani Tržiča. Trenutno je občina v zaključni fazi
izvedbe javnega razpisa za sofinanciranje redne dejavnosti in socialnih, zdravstvenih in humanitarnih programov humanitarnih
in invalidskih društev, saj je tik pred podpisi pogodb s sedmimi
prijavitelji s sedežem ali enoto v Tržiču ter ostalimi, ki v številne
programe vključujejo tudi Tržičane.
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Gasilska pred novim vozilom (FOTO: arhiv GARS Kranj).

»S podpisom pogodbe in nakupom nove, moderne cisterne v Kranju,
je varnost tržiških občank in občanov zagotovo večja. Imamo devet
odlično delujočih, motiviranih in opremljenih gasilskih društev s tisoč člani, so pa specifične situacije, ki zahtevajo širše sodelovanje in
pomoč. To smo si s podpisom pogodbe danes tudi zagotovili. Kljub
temu, da še nimamo pokrajin in regij, je prav, da v sistemu zaščite in reševanja delujemo tako. Da se združujemo, povezujemo in si
pomagamo. Zadovoljen sem s sodelovanjem z Mestno občino Kranj
in Gasilsko reševalno službo Kranj. Varnost je pomembna in je ena
od vrednot za vsakdanje življenje,« je po podpisu pogodbe povedal
mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič.
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POZIV K POSREDOVANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2020
Tudi letos bo Občina Tržič na proslavi ob občinskem prazniku v mesecu decembru 2020 podelila priznanja Občine Tržič. V
skladu z Odlokom o priznanjih Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/15) so priznanja Občine Tržič: naziv častni občan Občine
Tržič, plaketa Občine Tržič in diploma Občine Tržič.
Naziv častnega občana Občine Tržič se podeli posamezniku, ki s svojim življenjskim delom, vrhunskim dosežkom ali
dolgoročnimi rezultati vidno prispeva k razvoju in ugledu Občine Tržič, k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov ali
s svojimi dosežki na različnih področjih gospodarskega ali družbenega življenja pušča pečat v lokalni skupnosti ter s tem
predstavlja občino doma in v svetu.
Plaketa Občine Tržič je najvišje priznanje v Občini Tržič in se podeljuje:
-- posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
-- skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine
na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
Vsako leto se lahko podeli eno posamično plaketo in eno kolektivno plaketo.
Diplome Občine Tržič se podeljujejo posamezniku, skupini občanov, društvom ali drugim pravnim osebam ob izjemnih
enkratnih dosežkih, za uspehe, ki pospešujejo razvoj posamezne dejavnosti in za dolgoletno organizacijsko ali publicistično
delo.
Vsako leto se praviloma podeli največ štiri diplome, od tega največ dve posameznikom in dve kolektivno.
Naziv častnega občana Občine Tržič se isti osebi lahko podeli le enkrat, ostala priznanja pa lahko večkrat, vendar naslednjič
šele po preteku 5 let od prejšnje podelitve. Priznanja se med seboj ne izključujejo.
Predlog za podelitev priznanj Občine Tržič mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati:
-- naziv in podpis predlagatelja ali seznam imen in priimkov s podpisi skupine posameznikov,
-- podatke o predlaganem prejemniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe,
naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo,
-- pisno soglasje predlaganega prejemnika in v primeru, da je kandidat fizična oseba še ustrezno soglasje za uporabo osebnih
podatkov,
-- podatke o predlagatelju: ime in priimek predlagatelja oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je
predlagatelj pravna oseba še kontaktno osebo,
-- vrsto priznanja,
-- obširnejšo obrazložitev predloga z navedbo ključnih razlogov ter vseh pomembnih podatkov in dejstev pomembnih za
podelitev priznanja.

K utemeljitvi predloga so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo predlog.
Vabimo vas, da do 1. 10. 2020 posredujete svoje popolne predloge za prejemnike priznanj Občine Tržič za leto 2020 na naslov:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg svobode 18, 4290 Tržič, s pripisom “Predlog za podelitev
priznanja Občine Tržič 2020 – ne odpiraj!” Če je predlog poslan po pošti, se šteje, da je pravočasen, če je oddan na pošto
priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Obrazci soglasij so objavljeni na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.
Številka: 032-3/2018
Datum: 17. 7. 2020
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Andraž Žitnik l.r.
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Vsi smo ustvarjalni
KRISTINA ZUPAN, FOTO: ARHIV LU TRŽIČ

Kreativnost je za odraslega človeka pomembna in dragocena. Žal
jo v hitrem načinu življenja velikokrat izgubimo. Lahko bi celo
ocenili, da je neprestani stres, v katerem živimo, največkrat tisti,
ki blokira našo ustvarjalnost in inovativnost.

krajše delavnice, ki jih ponujamo v okviru Centra medgeneracijskega učenja, so bili navdušeni nad 3-dnevno poletno delavnico
Mozaični bazenčki za ptičke. Izdelki so bili čudoviti in poletno
razigrani, ptički pa bodo uživali v novih dovršenih bazenčkih.

Na Ljudski univerzi Tržič smo z »ustvarjalnim tednom« zaključili šolsko leto, najbolj nenavadno in polno izzivov. Delavnico z
lesom, Rojstni dnevi na steni je vodila dr. Majda Fiksl. Končni izdelek je bil tehnično zahteven, uporaben in zagotovo neprecenljiv, saj so udeleženci vanj vložili veliko truda, pri ustvarjanju pa
razvijali in obudili spretnosti in veščine, ki jih nekateri niso že
od osnovne šole. A z odlično mentorico je vsem uspelo ustvariti
ličen izdelek.

Če so bile kreativne delavnice, v ne tako daljni preteklosti, namenjene predvsem otrokom ali pa nadarjenim posameznikom,
pa zadnjih nekaj let opažamo, da se je ta trend spremenil. Mnogokrat se zgodi, da udeleženci na prvo delavnico pridejo z zadržki
in dvomi o svojih zmožnostih, a naši mentorji hitro poskrbijo za
dvig samozavesti. Vzdušje v učilnici pa je hitro sproščeno in polno pozitivne energije, ki se sprošča ob ustvarjanju in raziskovanju lastne kreativnosti. Novo šolsko leto bo zagotovo prineslo
nove izzive in nove ustvarjalne delavnice.

Mozaične delavnice, ki jih vodi Urška Potočnik Ambrožič, so zadnja leta priljubljene. Junija so udeleženci izdelovali mozaike v
tehniki picasset. Ker pa imajo naši udeleženci izjemno radi tudi

Dobrodelni študijski krožki na Ljudski univerzi Tržič
»Kar daš, to dobiš«
NATALIJA BRUMEN

Na Ljudski univerzi Tržič že vrsto let uspešno potekajo Študijski
krožki, ki so sofinancirani s strani MIZŠ in Občine Tržič.
Namen Študijskih krožkov je v razvoju praktičnih, ustvarjalnih,
tradicionalnih veščin naše kulture in v tem, da se 'ta' znanja prenašajo tudi naprej.
Tako bomo konec avgusta 2020 na Ljudski univerzi Tržič pričeli z
'Dobrodelnimi študijskimi krožki', ki jih bo izvajala že oblikovana skupina ustvarjalnih upokojenk z imenom 'Detelce'.
Na študijskih krožkih bo skupina, ki šteje do 13 udeleženk, kvačkala in pletla različne izdelke. Novost so inovativne odeje s terapevtskimi dodatki. Njihova ideja, ki smo jo z veseljem podprli, je
bila, da se s pletenimi odejami obdari ranljive ciljne skupine ljudi
znotraj naše občine Tržič.
Tako bomo letos v sodelovanju z Domom Petra Uzarja obdarili
njihove stanovalce, ki se srečujejo z demenco in raznimi psihičnimi težavami.
Samo v sodelovanju zmoremo uspešno pomagati drug drugemu
in poskrbeti za dobrobit naše občine Tržič. Hvala vsem sodelujočim.
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RECEPT: MAZILO IZ SIVKE, Z UČINKOM 'KAMAGELA'.
Vazelin raztopimo, dodamo toliko svežih ali posušenih cvetov
da so vsa pokrita, malce pogrejemo, ne sme zavreti (če imate indukcijsko, jo nastavimo na stopnjo 2 ali na 3, nič več), nato
odstavimo, pustimo stati dva dni. Po dveh dneh zmes raztopimo,
odstavimo in spet pustimo stati dva dni. Postopek po dveh dneh
ponovimo in precedimo v male posodice. Dlje, ko namakamo in
raztapljamo, bolj kvalitetno mazilo dobimo. Po želji lahko damo
poleg vazelina še kokosovo maslo in par kapljic eteričnega olja
sivke.
Mazilo uporabljamo za pike, alergije, opečeno kožo, lise, kraste
in izpuščaje.
Veselo poletno ustvarjanje!

spremljamo, poročamo
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Pesem pod milim nebom
ALENKA GOLMAJER TERZIEV, FOTO: ALENKA GOLMAJER TERZIEV

V Sebenjah nam je po daljšem zatišju sredi
junija uspelo, da je v vaškem središču na
petkov večer pred državnim praznikom
glasno odmevala slovenska pesem.
S petjem so nas razveselili člani moškega pevskega zbora KUD Triglav Duplje pod
umetniškim vodstvom Dejana Herakovića.
Zbor letos praznuje 90-letnico aktivnega
delovanja. Žal jim je pomladansko praz
novanje preprečil novi koronavirus, zato
so bili našega povabila še toliko bolj veseli.
Program so z recitacijami iz zbirke Slovenske narodne pesmi dr. Karla Štreklja
obogatili člani gledališke skupine KD Kruh
Križe.
Domače gospodinje so poskrbele, da smo
se po končanem koncertu vsi obiskovalci
posladkali z dobrotami, saj je kulturni dogodek na vasi tudi odlična priložnost, da

poklepetamo s svojimi sosedi in prijatelji.
V teh časih seveda na varni razdalji.
Zunanje temperature res niso bile poletne,
v srcu pa nam je bilo vsem zelo toplo.

14. avgusta načrtujemo prireditev Poletni
večer pod vaško lipo v Žiganji vasi. Upamo,
da bodo epidemiološke razmere v naših
krajih takrat ugodne in da nam bo uspelo.
Vabljeni!

Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču
MAJA TEKAVEC, FOTO: PETER BALANTIČ

Občina Tržič je razdeljena na 13 krajevnih
skupnosti. Največja med njimi je KS Bistrica pri Tržiču, ki je v mesecu juliju praznovala
krajevni praznik. K pogovoru smo povabili
predsednika KS Bistrica pri Tržiču gospoda
Tomaža Megliča.
4. julija je KS Bistrica pri Tržiču obeležila
svoj krajevni praznik. Kako bi predstavili
svoje prvo leto vodenja KS?
Prvo leto vodenja je bilo precej pestro, saj
je bilo potrebno najprej urediti finance,
si zastaviti prioritete in začeti z delom. V
vodstvu KS Bistrica je precej zainteresiranih članov tako da so zastopani različni
interesi in vedno dovolj idej za izboljšanje
življenja v KS.
V tem letu ste prav gotovo že lahko občutili, kako je biti predsednik same krajevne skupnosti. Kaj je prvenstveno vaša
naloga?
Naša prvenstvena naloga je, da poizkušamo vzpostaviti vez med krajani, njihovimi
potrebami in željami ter občino na drugi
strani. Manjše želje pa jim poizkušamo
urediti tudi sami.
S kakšnimi vprašanji, idejami se krajani
in krajanke največkrat obračajo na vas?
Krajani se največkrat obračajo na nas z željami, ki jih pestijo v njihovi okolici, želijo
ureditev parkirnih mest, ograj, stebričkov,
med sosedskih sporov glede meje, postavitev klopc, košev za pasje odpadke, namestitev pitnikov in še bi lahko naštevali.

Kako pa je s samimi deli v Bistrici? Kaj ste
že dokončali in kakšni so načrti za prihodnost?
Dela, ki smo jih opravili, poleg pomoči
krajanom, so predvsem organizacije vsakoletnih prireditev ki so že tradicionalna in
jih organiziramo vsako leto: dedek Mraz,
materinski dan, praznik KS, koledovanje.
Največji izziv pa nam je izgradnja in nadgradnja novega parka pri vrtcu Deteljica.
Za konec še kakšna misel, sporočilo za
vse krajane in krajanke KS Bistrica pri
Tržiču?

odpadli že dve prireditvi, tako da nas vse
čaka še v bližnji prihodnosti. V kolikor pa
ne bo mogoče, pa bomo vse skupaj prestavili na prihodnje leto.
Vsem krajanom želim veliko zdravja in
veselih uric, preživetih v krogu družine in
prijateljev in jim želim čim hitrejšo ukinitev prepovedi druženje, nato pa se v čim
večjem številu zopet vidimo na naših prireditvah.
Lepo poletje in prijeten začetek jeseni vam
želimo člani KS Bistrica pri Tržiču.

Ja, ker nas je pandemija prisilila, da se
družimo manj, sta nam v letošnjem letu
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Požar gospodarskega objekta, Potarje 12
NAMESTNIK POVELJNIKA GZ TRŽIČ, UROŠ BODLAJ, VGČ, FOTO: ARHIV GZ TRŽIČ

V nedeljo, 5. 7. 2020, je zagorelo v gospodarskem poslopju na
naslovu Potarje 12, 4290 Tržič, kjer je bila manjša delavnica,
hlev ter prostor za spravilo sena. Iz gospodarskega poslopja se
je požar, še pred prihodom prvih gasilskih enot, razširil na drugo gospodarsko poslopje, v katerem je bila žaga za izdelavo desk
in drugih lesenih izdelkov, sušilnica lesa ter skladišče materiala.
Obe gospodarski poslopji sta bili prekriti s sončno elektrarno. Zaradi močnega toplotnega sevanja je prišlo tudi že do požarnega
preskoka na stanovanjski objekt, ki je od gospodarskega poslop
ja, v katerem je prišlo do požara, oddaljen približno 7 m.
Gasilske enote so prvi poziv o dogodku prejele ob 14.28 uri, in sicer preko pozivnikov s sporočilom »GORI HIŠA IN HLEV – POTARJE 12.« Skladno z načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih
enot v občini Tržič so bile v prvem pozivu aktivirane enote: PGD
Lom pod Storžičem (enota I. kategorije), ki je teritorialna enota,
PGD Bistrica pri Tržiču (enota III. kategorije) kot osrednja enota,
PGD Tržič (enota III. kategorije) in PGD Križe (enota II. kategorije).
Kraj dogodka je od domače teritorialne enote oddaljen 2 km, od
ostalih treh enot pa 7 do 9 km, cesta pa večinoma dokaj ozka,
strma in ovinkasta. Ob prihodu prvih enot na kraj je bil požar na
obeh gospodarskih poslopjih že popolnoma razvit, ostrešje na
obeh gospodarskih poslopjih pa se je skupaj s sončno elektrarno že rušilo samo vase. Desno stran stanovanjske hiše so v mansardnem in strešnem delu zaradi močnega toplotnega sevanja že
zajeli plameni.
Že med samo vožnjo na kraj dogodka sem iz mesta Tržič proti
Potarjam videl velik oblak gostega črnega dima, ki se je valil iz
gorečih gospodarskih poslopij, zato sem takoj, preko ReCO, ob
14. 34 aktiviral vsa ostala gasilska društva GZ Tržič, in sicer: PGD
Kovor (enota II. kategorije), PGD Podljubelj (enota I. kategorije),
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PGD Leše (enota I. kategorije), PGD Brezje pri Tržiču (enota I. kategorije) in PGD Jelendol-Dolina (enota I. kategorije) za pomoč
pri gašenju in reševanju ter GARS Kranj za dobavo dodatne vode
za gašenje.
Po prihodu na kraj dogodka ob 14. 41 uri sem, ob odsotnosti poveljnika GZ Tržič, prevzel vodenje intervencije, naredil sem ogled
kraja in že takoj uvidel, da gospodarskima poslopjema, ki sta se
držala skupaj in pokrivala 610 m2 površine ni več pomoči ter se
osredotočil na gašenje in varovanje stanovanjske stavbe velikosti 58 m², ki je bila na vzhodni strani zaradi toplotnega sevanja
že v plamenih. Takoj smo izvedli dva notranja napada za gašenje
ostrešja in mansarde stanovanjskega objekta ter dva zunanja napada na gospodarsko poslopje za ohlajanje. Že preko ReCO sem
bil obveščen, da lastnikov ni doma in da v objektih ni ljudi. Preko
ReCO je bila aktivirana tudi enota NMP Tržič za nudenje pomoči
v primeru poškodb gasilcem ter poveljnik CZ Tržič z namenom
zagotovitve gradbene mehanizacije za pomoč pri prekopavanju
gorečega materiala in kasneje odvažanju ter oskrbi gasilcev s
hrano in pijačo.
V nadaljevanju je bila vzpostavljena sektorizacija, kjer so bili trije sektorji namenjeni gašenju objektov z notranjimi in zunanjimi
napadi, en sektor pa logistiki, kjer so skrbeli dobavo dodatne vode
za gašenje in za polnjenje tlačnih posod. Goreči objekti se namreč
nahajajo na odročnem kraju, kjer ni hidrantnega omrežja, zato
je bilo potrebno vodo dovažati z vozili AC in GVC. Za napajanje
teh vozil je bil uporabljeno hidrantno omrežja v dolini, oddaljeno
skoraj 4 km od požarišča.
Okrog 15. 20 ure smo popolnoma pogasili požar na stanovanjskem objektu, v katerem je prišlo do uničenja dveh manjših sob
v mansardi ter ¼ ostrešja. Ker ni bilo več nevarnosti ponovnega vžiga na stanovanjski hiši, smo se z vsemi silami osredotočili

spremljamo, poročamo
na gašenje gospodarskih poslopij, ki smo ju, v veliki večini, do
17. ure tudi pogasili. V nadaljevanju smo pričeli z razkopavanjem
in ohlajevanjem tlečih gnezd. Od lastnikov smo izvedeli, da je bil
v koči poleg gospodarskega poslopja zaprt pes, v hlevu pa se je
nahajala ovčka, ki pa sta v požaru žal poginila. Preko poškodovanega ostrešja stanovanjske hiše smo kasneje namestili še zaš
čitno folijo. Ob 21. uri je bil opravljen še zadnji ogled požarišča s
strani vodje intervencije in vodij sektorjev, kjer smo se odločili,
da z intervencijo za ta dan zaključimo in vzpostavimo požarno
stražo preko noči. Gasilske enote so se ob 22.30 vrnile v gasilske
domove, požarno stražo pa je preko noči izvajala enota domačega PGD Lom pod Storžičem. Naslednji dan ob 7. uri smo ponovno
opravili ogled in z nekaj gasilci dokončno prekopali in pogasili
vse tleče dele tako, da so pristojne službe policije lahko opravile svoje delo. Za gasilske enote je bila intervencija zaključena ob
11.15 uri.
Intervencija je bila zahtevna, saj je šlo za gašenje stanovanjske
hiše in dveh gospodarskih poslopij, v katerih so se nahajale ve-
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like količine gorljivega materiala, prekriti pa sta bili s sončno
elektrarno. Gospodarski poslopji in stanovanjska hiša se nahajajo
na odročnem delu vasi Potarje, kjer ni hidrantnega omrežja ali
kakšnega večjega vodnega zajetja, cesta do tja pa je ozka, dokaj
strma in zavita, zato je bila dobava vode močno otežena. Na zelo
zahtevni intervenciji so se trije gasilci lažje poškodovali, eden je
dobil manjšo opeklino, dva pa manjši ureznini. V obeh dneh je
na sami intervenciji sodelovalo 124 gasilcev z 22 vozili iz desetih
prostovoljnih gasilskih društev ter poklicne gasilske enote GARS
Kranj. Od tega sta dve gasilski društvi, PGD Mavčiče in PGD Goriče iz GZMO Kranj, izvajali dežurstvo na GARS Kranj, zaradi odsotnosti gasilcev in vozil z vodo. Na intervenciji je bilo za gašenje
porabljeno okoli 190.000 litrov vode ter porabljenih 87 tlačnih
posod IDA.
Intervencija se ocenjuje kot uspešno zaključena, saj nam je ob
hitrem posredovanju ter dobri usposobljenosti in sodelovanju
gasilskih enot uspelo rešiti stanovanjsko hišo, gospodarskima
poslopjema pa žal ni bilo pomoči.

Da bosta kmetijska in lesna dejavnost lahko zopet
zaživeli, vas KO RK Lom, v sodelovanju z OZ RK Tržič prosi za pomoč družini z nakazilom na transakcijski račun:
SI56 0510 0801 0063 548
Sklic nakazila - datum nakazila
Namen: Požar Lom, Godnov.
RK Lom in družina se zahvaljujeta za vašo pomoč.

Zahvala
ODRIČARJEVI, DRUŽINA GODNOV

Na lepo sončno nedeljsko popoldne je vso našo družino močno
pretresel klic, da nam doma gorijo kmetijsko in gospodarsko
poslopje ter hiša. S hitrim prihodom gasilcev so rešili stanovanjsko hišo pred popolnim uničenjem. Kljub močnemu trudu
in velikim številom gasilcev, sta kmetijsko in gospodarsko pos
lopje z vsemi stroji, opremo in orodjem, v celoti pogorela. Škoda je ogromna, vendar nam odziv vseh dobrih ljudi, ki so nam
priskočili na pomoč, daje upanje in močno voljo za nov začetek.

Gasilske zveze Tržič in GARS Kranj, ki so se hitro odzvali in se
požrtvovalno spopadli z ognjem ter preprečili uničenje stanovanjske hiše. Še posebej zahvala PGD Lom pod Storžičem, ki so
še dodatno preko noči vršili požarno stražo.
Še enkrat ISKRENA HVALA sosedom, sorodnikom, prijateljem,
županu mag. Borutu Sajovicu, sodelavcem, donatorjem ter
vsem drugim, ki ste nam v teh trenutkih priskočili na pomoč ter
pokazali svojo nesebičnost.

Radi bi se zahvalili vsem, ki so in še bodo pomagali pri odprav
ljanju posledic požara. Posebna zahvala gre vsem gasilcem iz
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Promocija zdravja v kolektivih
PRIM. DR. IZTOK TOMAZIN, DR. MED. SPEC., DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA TRŽIČ, FOTO: ARHIV ZD TRŽIČ

Obremenitve in zahteve, ki so jim izpostavljeni delavci na večini
delovnih mest, so vedno večje, kar je posledica poti in stranpoti aktualne družbene ureditve. To seveda potencialno negativno vpliva na zdravje in dobro počutje zaposlenih. Znano je, da
zdravje in vsestransko dobro počutje zaposlenih sodita med najpomembnejše dejavnike kakovosti in dolgoročne uspešnosti vsakega kolektiva, ne glede na njegovo velikost in vrsto dejavnosti.
Zdravi delavci, ki se dobro počutijo v svojih urejenih, zdravih kolektivih, so bolj zadovoljni, delajo bolje, so uspešnejši, manj so
v bolniškem staležu in bolj naklonjeni kolektivu. Zato dobronamerna, zrela in vsestransko usposobljena ter razgledana vodstva
kolektivov samostojno ali v nekaterih primerih ob pomoči države
in raznih inštitucij izvajajo različne aktivnosti promocije zdravja
in dobrega počutja v kolektivu. V prizadevanjih za doseganje cilja,
»biti čim bolj zdrav in se dobro počutiti v kolektivu oziroma na
delovnem mestu«, pa morajo poleg delodajalcev in države (družbe), sodelovati tudi zaposleni, saj je prav od njih najbolj odvisno,
kako bodo skrbeli za svoje zdravje in dobro počutje. Delodajalci
in država jim pri tem lahko pomagajo z različnimi aktivnostmi
promocije zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu.

delovnimi organizacijami in ustanovami, katerim pomagamo pri
zasnovi in izvedbi programov promocije zdravja in dobrega počutja v njihovih kolektivih.

Temelj dobrega počutja in zdravja na delovnem mestu je seveda
ustrezno delovno mesto, kjer mora biti poskrbljeno za varnost,
ustrezno opremo, ergonomske in druge prilagoditve. S tem pod
ročjem se ukvarjajo predvsem strokovnjaki za varnost pri delu
in zdravniki specialisti medicine dela. Polega tega pa na zdravo
okolje in dobro počutje na delovnem mestu vplivajo številni drugi
dejavniki, od odnosov v kolektivu, do možnosti za sprostitev, počitek in rekreacijo in še marsikaj, čemur lahko rečemo tudi »dodana vrednost« nekega delovnega okolja. To dodano vrednost pa
soustvarjajo tako zaposleni sami s svojim odnosom do dela in
sodelavcev, idejami, korektnim ravnanjem in še marsičem, še v
večji meri pa vodstvo kolektiva, ki odloča oziroma omogoča rea
lizacijo različnih idej in ima tudi največji vpliv na odnose v kolektivu.

-- psihosocialna pomoč zaposlenim, ki zaradi preobremenjenosti, stresa in drugih vzrokov potrebujejo pomoč vodstva ali
celo strokovno psihoterapevtsko pomoč, to tudi omogočimo. S
tem namenom smo sprejeli tudi poseben pravilnik,

Ker so obremenitve zaposlenih v zdravstvu vedno večje in zahtevnejše, tudi v Zdravstvenem domu Tržič dajemo vse večji poudarek promociji zdravja in skrbi za dobro počutje med našimi
zaposlenimi. Hkrati pa na tem področju s svojim strokovnim
znanjem, kadrovskimi in drugimi viri sodelujemo z različnimi
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Kot primer oziroma zgled navajam nekatere vsebine promocije
zdravja v kolektivu Zdravstvenega doma Tržič, ki so dostopne
našim zaposlenim:
-- organizacija planinskih izletov,
-- celoletna smučarska karta za smučišči Vogel in Kranjska gora,
-- letna karta za Gorenjsko plažo,
-- projekt »Peš ali s kolesom v službo« s ciljem, da bi čim več
zaposlenih v zdravstvenem domu v službo prihajalo na zdrav
in ekološki način. Zaposleni, ki sodelujejo v projektu, s prehojenimi ali prevoženimi kilometri zbirajo točke, ob izteku akcije
jeseni pa bomo najbolj prizadevne nagradili s praktičnimi
nagradami,
-- predavanja in delavnice s tematiko soočanja s stresom, različnih vidikov skrbi za zdravje, komunikacije itd.

-- občasno zagotavljanje zdrave, ekološko pridelane hrane vsem
zaposlenim…
Vse naštete in druge, zaradi omejenega obsega članka, neomenjene aktivnosti zagotavljamo s skromnimi finančnimi sredstvi,
predvsem pa z dobro voljo in motivacijo nosilcev posameznih
projektov.
Članek je napisan predvsem kot informacija in vzpodbuda posameznikom in kolektivom v tržiški občini, da poskrbijo za čim bolj
zdrava delovna okolja in čim boljše počutje svojih zaposlenih.
Strokovnjaki Zdravstvenega doma Tržič jim lahko pri tem pomagamo s svetovanjem ali praktičnim sodelovanjem (predavanja,
delavnice in podobno).

naše zdravje
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Kako se spoprijateljite s stresom
KATJA GABER VODOPIVEC, DIPL. FIZIOTERAPEVTKA, FOTO: ARHIV KATJE GABER VODOPIVEC

Poznate ta občutek. Ušesa postajajo vroča. Srčni utrip kar naenkrat začutite v glavi. Vsa slina je nekam izhlapela iz vaših ust.
Ne morete se zbrati. Ne morete pogoltniti.
Tako je vaše telo pod stresom.
Velike skrbi, kot so finančne težave ali družinski nesporazumi,
še dodatno povečajo pritisk. Prav tako pa tudi manjše stvari, kot
je zmeda zaradi projekta v službi, opraskan odbijač avta, kratko,
neosebno, sporočilo vaše najdražje osebe, povzročijo enak odziv
telesa. In včasih se vse to zgodi naenkrat, kar vam da občutek, kot
da vas je nekdo napadel in vas vrgel v totalno paniko.
Na žalost ne moremo narediti sami sebe popolnoma odporne na
stres.
»Stres je zdrav odziv telesa. Opozarja vas na stvari, na katere bi
bilo dobro, da ste bolj pozorni in vas lahko reši v trenutkih resnične nevarnosti,« pravijo raziskovalci tega področja.
Pomembno je, da se zavedate, da obstajajo hitri in enostavni načini, ki vam pomagajo, da sami prevzamete nadzr nad vašimi fizičnimi in miselnimi reakcijami. Z njimi zmanjšate vplive skrbi in
obremenitev na vaše življenje.

5-MINUTNA SAMOPOMOČ OB STRESU
Sami lahko poskrbite, da bo stresna situacija manjši izziv za vas
tako, da poveste svojemu »boj ali beg« (simpatičnemu) živčnemu
sistemu, da ga imate radi, ampak naj utihne, si natoči kozarec
pijače, se uleže na ležalnik in uživa, ob tem pa aktivirate vaš »počivaj in prebavljaj« (parasimpatični) živčni sistem.
Tudi v trenutku, ko se napet dogodek še zelo dogaja, ko ste recimo sredi prepira s svojim partnerjem, otroki ali šefom, lahko
najdete v sebi umirjenost in zbranost.
Vašo »paniko« lahko vzamete pod kontrolo še preden se popolnoma razmahne, če ste le pozorni na njene opozorilne znake:
kratko, plitvo, pospešeno dihanje in hitrejši srčni utrip sta samo
dva od njih.
Pri prvih opozorilnih znakih vašega boj/beg odziva, lahko vse
skupaj omilite z naslednjima dvema tehnikama:
1. Dihanje »s trebuhom« - diafragmalno dihanje. To pomeni, da naredite vsaj 6 počasnih, podaljšanih vdihov, pustite
vaši glavni dihalni mišici – diafragmi, da se razširi, tako, da

popustite trebuh navzven in potem počasi izdihnete do konca,
preden naredite naslednji vdih.
Izdih naj bo daljši, kot vdih, saj bo to pomagalo, da se hitreje umirite. Lahko štejete do 4, ko vdihujete in do 6 ali 8, ko
izdihujete.
Raziskovalci so ugotovili, da že 6 enakomernih, umirjenih,
kontroliranih vdihov in izdihov umiri vaše možgane in s tem
celo telo.
2. Podarite si (samo)masažo
Na ramah in vratu nosimo največ stresa. Mišice tam počasi postajajo vedno bolj napete, trde in lahko povzročajo glavobole,
utrujenost, nespečnost, bolečine v rokah. Ko začutite zatrdline
(vozle) v njih, nimate pa časa, da bi se odpravili na profesionalno
masažo (to vam toplo priporočam vsaj 1x na mesec!), si jih lahko
zmasirate sami (najbolje po toplih obkladkih, ali vročem tušu, s
katerim ste pregreli trde, boleče predele).
• Da si zmasirate vrat, si sede ali leže na hrbtu položite dlani na
zadnji del glave, tako da palca gledata navzdol. Delajte majhne
kroge s palcema, od predela za ušesi, po spodnjem robu glave, čisto do hrbtenice (do zgornjega vretenca). Ponovite v različnih linijah na zadnji strani vratu. Počasi dodajajte pritisk, v
primeru, da je kakšen del občutljiv, se tam zadržite malo dlje,
ker bolečina in občutljivost samo pomeni, da tisti del še posebej potrebuje vašo pozornost. Masirate tako dolgo, da začutite
olajšanje, sprostitev.
• Leže ali sede si z blazinicami prstov počasi zmasirajte (krožite) predel senc in predel čeljustnega sklepa (malo pred ušesom,
tam, kjer se premika, ko odprete in zaprete usta). Če tam čutite
napetost, morda bolečine, to samo pomeni, da je predel »zategnjen« in rabi sprostitev. Ti dve točki vam bosta pomagali
sprostili celo telo.
• Z desno roko primite mišico na levi strani zatilja (del med vratom in ramo) in jo počasi gnetite – stiskajte, kot bi gnetli testo.
Lahko, da je ta del trd, da čutite zatrdline (vozle), da je boleče.
Počasi dodajajte pritisk in vztrajajte toliko časa, da se vsaj malo
zmehča. Ponovite na drugi strani.
Skrb zase se začne z odločitvijo! Zase!
Ta vložek vase vam bo naredil veliko več dobrega, kot kakšna
nova stvar, ki je mogoče sploh ne potrebujete. Uživajte s sabo!
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naše zdravje

19. avgust – svetovni dan humanitarnosti: Župnijska karitas Križe
DAVID AHAČIČ

Pridevnik »humanitaren« ima lepo slovensko ustreznico, ki pove
več kot »dobrodelen« – »človekoljuben«. Dobrodelne dejavnosti
izhajajo iz pristne in preproste ljubezni do sočloveka in iz želje,
da bi mu pomagali k dobremu. Zato pri človekoljubnih društvih
ne gre le za finančno ali materialno pomoč, pač pa predvsem za
sočutno držo članov, s katero tako med prejemnike pomoči kot
v svoje domače okolje prinašajo tudi tolažbo, podporo, upanje,
morda trenutke iskrenega veselja. Če človekoljubna dejavnost ni
le stvar nekaj letnih projektov, postane vsakdanja navada, ki je
zelo preprosta in tudi druge vabi k posnemanju.
Dobrodelnost sodi med temeljne značilnosti krščanskega življenja: kristjan ni egoist, ki bi mu zadoščala lastni duševni mir in
molitev, pač pa v svoj odnos z Bogom vključuje tudi ljudi, pravzaprav celotno stvarstvo, katerega del smo. Kristjani naj bi v svoji
ljubezni neprenehoma rasli, saj je nikoli ne zmanjka. Znameniti
pisatelj C. S Lewis, ki ga morda najbolj poznamo po Zgodbah iz
Narnije, je spisal tudi knjigo o »štirih ljubeznih«: naklonjenosti,
prijateljstvu, eros (čutna ljubezen) in agape (brezpogojna, nesebična, razdajajoča se ljubezen). Tej se bližamo, ko sledimo Jezusovemu zgledu.

Zato v Župnijski karitas Križe, ki je bila uradno ustanovljena leta
2000, ne skrbimo le za lajšanje socialnih stisk, pač pa tudi za
osebno rast članov in družabno življenje v kraju in župniji. Najpomembnejše dejavnosti prostovoljcev, trenutno okrog 25 stalnih
sodelavcev, so strnjene okrog medgeneracijskega sodelovanja in
vključevanja starejših, bolnih in invalidnih, animacija otrok in
mladine ter razdeljevanja socialne pomoči. Zelo odmeven je tradicionalni dobrodelni koncert na nedeljo Karitas, v zadnjih letih
pa se je Župnijska karitas Križe izkazala tudi kot koordinatorica
človekoljubnih dogodkov s sodelovanjem večjega števila ponud
nikov pomoči.
Spomladi smo v času koronakrize tudi v Križah organizirali odzivno skupino za oskrbo ranljivih skupin prebivalcev, ob dostavi
paketov s hrano in zdravil smo ponudili tudi možnost duhovnega ali spodbudnega pogovora prek telefona. A prošenj za dostavo pomoči v resnici ni bilo veliko, zdi se, da predvsem zaradi še
učinkovite medsebojne skrbi sorodnikov, sosedov, krajanov, ki
znamo videti tudi onkraj domačega plota in pomagati. To nam
vliva pogum in optimizem, da je človekoljubje kot srčna krepost
v naših krajih še živo.

Društvo Šola zdravja – gibanje je življenje – telovadba na prostem
MARIJA MRAVLJE, MARIJA PIŠKUR, FOTO: ANŽE BIZJAK

Projekt Društvo Šola zdravja je bilo ustanovljeno z namenom širjenja jutranje telesne dejavnosti na prostem. Idejni vodja in ustanovitelj projekta je ruski zdravnik dr. Nikolaj Grishin. Njegova
metoda izvajanja vadbe 1000 gibov je primerna za vse generacije.

tiste z manj fizične aktivnosti. Vaje se izvajajo stoje. Zaporedje
gibalnih vaj je izbrano po pravilu postopnosti. V 30 minutah razgibamo skoraj vse sklepe, od prstov rok do prstov nog. Z redno
vadbo izboljšamo gibljivost, telesno in duševno počutje.

V Tržiču smo ena izmed 193 skupin Društva Šola zdravja, ki
uspešno deluje od leta 2014. Vadba se izvaja na prelepi lokaciji
gradu Neuhaus, s čudovitim razgledom na Begunjščico in staro
mestno jedro.

Udeležba na telovadbi je prostovoljna, brezplačna, poravnamo le
letno članarino, ki znaša 20 evrov. Naše druženje ni le telovadba,
ampak tudi druženje ob kavi in pohodih po okolici našega mesta.

Na telovadbi sodelujemo udeleženci iz Tržiča in Bistrice. Kar nekaj se nas odpravi na polurno hojo iz Bistrice do gradu, kjer telovadimo in se potem peš vračamo domov. Že odločitev, da greš
zjutraj od doma in prideš na kraj telovadbe, zahteva vztrajnost,
ki pa se obrestuje. Doma tako lažje opravljamo delo in pogosto
potem ni potrebna nobena rekreacija več.
Telovadba poteka v vsakem vremenu od ponedeljka do petka
zjutraj od 7.30 do 8.00. Telovadba ni zahtevna, primerna tudi za
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Epidemija koronavirusa je začasno prekinila redno jutranjo vadbo. V času karantene smo telovadili doma. Zadnji teden v maju pa
smo ponovno pričeli z vadbo, ki poteka z upoštevanjem priporočil zdravstvene stroke.
V skupini smo veseli prav vsakega novega člana. Dobrodošel je
vsak, ki mu je mar za lastno zdravje in dobro počutje. Vzemite si
čas zase in se nam pridružite.
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15. Vikend smeha v Križah
DAVID AHAČIČ, FOTO: ARHIV ZKO TRŽIČ

Zadnji konec tedna v avgustu je že tradicionalno namenjen nasmejanemu slovesu
od poletnih počitnic. Čeprav se člani kulturnih društev le počasi vračamo k svojim ustvarjalnim dejavnostim, bo Kulturno društvo Kruh Križe ob sodelovanju OI
JSKD Tržič in Zveze kulturnih organizacij
Tržič ter ob podpori Občine Tržič tudi letos v kriško kulturno dvorano pripeljalo tri
odlične predstave ljubiteljskih gledališč.
Vikend smeha bo potekal od petka, 28.,
do nedelje, 30. avgusta, predstave bodo
vsak večer ob 20. uri.
Prvi večer se nam bodo predstavili igralci
ansambla KD Domovina Osp s predstavo Ljubezen na predzadnji pogled Mira
Gavrana in v režiji Edite Frančeškin. Bralci
Primorskih novic so prav to skupino izbrali za »naj ljubiteljsko gledališko skupino
na Primorskem«. Predstava pripoveduje
o priletni Nineti, ki žaluje že deset let po
moževi smrti, dokler v sanjah ne dobi zanimivega napotka. Začne se krog iskanja
bodočega moža, Nineta pa v pripetljajih s
snubci končno doume, da sanjskih moških
ni, so le tisti, otipljivi in resnični. Pa bo zadovoljna s takšnim?
Drugi večer bodo nastopili igralci tržiške
humoristične skupine SMEH (MGT) s
predstavo Obtoženi volk Žarka Petana.
Gre za vsem znano zgodbo o Rdeči kapici
bratov Grimm, le da je spisana precej drugače, čisto po svoje, v obliki sodne obravnave proti volku. Ta je v pravljici sicer
negativna oseba, na sodišču pa vendarle
slišimo tudi drugačne razlage in ocene
njegovih dejanj. Pravljica za otroke in odrasle, ki nenavadno spominja na zaplete
in škandale ob številnih odmevnih sodnih
procesih tudi v našem »gozdu«.

Gostje zadnjega večera pa prihajajo iz Radovljice; igralska skupina Linhartovega
odra se bo predstavila z večerom humorja in odbitosti, Rozine rozince ali Zakaj
sem roza, nekonvencionalnim »odrskim
miksom« besedil Andreja Rozmana Roze.
S to predstavo se bomo poklonili njeni režiserki, spomladi umrli ustvarjalki Alenki
Bole Vrabec, ki je svojo zadnjo predstavo
pospremila z besedami: »Andrej Rozman
Roza sodi med sodobne klasike. Dobrohoten humor se spreminja v žgočo satiro,
kultni junaki postanejo figure z dražljivim
ščepcem čilija sodobne resnice. Zelo dobro pozna »kokoško« Slovenijo, ima rad

njene pristne ljudi, tiste, ki samo hodijo
krast njena jajca, pa nepreklicno ošvrkne
do kosti.«
Izvedbo prireditev bomo prilagodili aktualnim javnozdravstvenim razmeram in
navodilom NIJZ. Zanesljivo pa bo omejeno število sedežev, zato priporočamo
vnaprejšnjo rezervacijo vstopnic na tel.:
041-204-952 (David) ali na e-naslov:
zkotrzic@gmail.com.
Prijazno vabljeni!
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Roman Kapš: »Za Janezove vavčerje ni bilo slovenskega morja,
ampak obisk Tržiča.«
ROMAN KAPŠ, FOTO: ROMAN KAPŠ

Zapis g. Kapša objavljamo v originalni obliki.
Takole, pa je nekaj Janezovih vavčerjev uspešno porabljenih. Pa lepo
je bilo!
Eni pravijo, da je dopust lahko le ležanje na morju. Kaj pa vem. Imitiranje piščancev, ki se cel dan drenjajo pod grelno lučko, kričijo in
tacajo eden po drugem, me običajno dokaj hitro mine. Torej je padla
odločitev - za Janezove vavčerje ne bo slovenskega morja.
Za tiste, ki jih moti besedna zveza »Janezovi vavčerji« in bi mi sedaj
najraje nabijali, kako nam Janez ni dal ničesar, malo teorije. Po koncu II. svetovne vojne so Jugoslavijo preplavila »Trumanova jajca«. Pa
ni šlo za jajca iz Trumanove baterijske reje, niti za posušene in zmlete Trumanove testise. Truman je bil le tisti ameriški predsednik, ki je
velel po svetu razposlati pomoč v hrani - kurja jajca v prahu.
Kot sem rekel, vročina in sparjena voda odpadeta. Torej Gorenjska.
Tako ZELO navdušen hribolazec pa spet nisem (kaj čem, zob časa počasi limitira proti oklu, da bi bivakiral le v hribih. Torej si poiščem
prenočišče nekje nižje, v urbanem centru. Z vsem zanimivim in dobrim, kar mi urbanost lahko ponudi, pa da od tam ni daleč za pot do
katere od mnogih gorskih točk. Pa da je kul. Če bi želel hoditi v koloni
prepotenih firbcev, ki so prišli fotografirat račun za blejske kremšnite, da bi potem zgrožen objavljal na FB zapise tipa »poglejte ceno, kaj
se pa gredo!« bi izbral Bled. Če bi želel deliti objave tipa »saj so nori,
poglejte kakšne kazni za napačno parkiranje, pa sem samo za dva dni
enemu invalidu zaprl dovoz do doma«, bi si izbral Bohinj. Ampak jaz
ne maram gužve vavčerskih fotografov računov in parkirnih kazni,
zato se mi je po tej plati zdel najboljša izbira Tržič.
Sedaj pa najti v Tržiču nekaj urbanega, pa hkrati kvalitetnega, primernega za »bazni tabor«. Vem, vem kaj boste rekli ... Tržič, oaza
postsocialističnih razpadlih tekstilnih tovarn z vsem, kar sodi zraven. Ampak saj poznate tisti pregovor, da čebela na vsakem smetišču najde rožico na katero bo sedla, muha pa na vsakem negovanem vrtu kupček dreka. Nekako sodim bolj k čebelam. Ni v Tržiču
samo ena rožica, ampak jih je za cel vrt. Sem pa na tem vrtu našel
še eno posebno lepo cvetko. Glamping Mountain FairyTale (Glamping Gorska pravljica). https://www.mountainfairytale.com/sl Ej,
špica! Šest unikatnih lesenih hišk modernih oblik (glamping je star
šele 2 leti) z genialno uporabno notranjostjo na prostranem, skrbno
urejenem vrtu. Obdanim z drevesi, ki učinkovit dušijo urbani hrup.
Tako, »na uč« bi rekel, da na trati raste kakšnih 30 sadnih drevesc
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(jablane, hruške, češnje, murve ... ), kakih 50 grmičkov (razne vrste
ribeza, šmarna hrušica, maline ... ), vrtne jagode, začimbne rastline
in dišavnice, v nekaj visokih gredah pa vse mogoče vrste solat, kumare, bučke, fižol, koleraba, brokoli, paprike, paradižniki, melancane, kapucinke in še kup užitnih zadev. In prav VSE je brezplačno na
voljo uporabnikom hišk za sprotno porabo. Na delu trate je prazen
prostor za igro, kamnit prostor z vrtnim žarom in otroška igrala. Vsaka hiška ima zunaj veliko leseno kad z vodo, pod katero se zakuri in
ogreje vodo za kopanje. Zjutraj pa te na terasi čaka lična košarica z
izvrstnim zajtrkom. Seveda imajo tudi WiFi, pa zastonj kopanje na
200m oddaljenem bazenskem kompleksu Gorenjska plaža, zastonj
vstop v Tržiški muzej in še bi lahko našteval. Nimajo pa v hiškah televizorjev (yesss!), s katerih hrupom bi te pozno v noč nadlegovali
»prijazni« sosedje. Po trati se tiho potepa električna robotska kosilnica, osebje pa izjemno prijazno in ustrežljivo. Res, čista špica!
Iz baznega tabora so se potem vrstili pohodi ob slapovih, po okoliških
planinah, planšarijah, gostilnah itd..
Nisem povsod vlačil s sabo fotoaparata, ampak par slikic pa vseeno
prilagam.
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Na Gorenjski plaži
MAJA TEKAVEC, FOTO: MAJA TEKAVEC

Na Gorenjski plaži, preko študentskega servisa, že 5 leto zapored prodajam vstopnice. Največja
sprememba je uveden ukrep do 350
obiskovalcev. Do zdaj smo princip
»eden ven, eden notri« prakticirali
5 - krat. Sicer pa redno objavljamo
tudi na FB Gorenjska plaža (predvsem o dnevnem obisku), dosegljivi pa smo tudi na telefonski številki
08 205 76 66.
študentka Jerca

Na Gorenjski plaži mi je najbolj
všeč voda in imamo se ful dobr. Na
bazen se odpravimo skupaj z mami
in se veliko tunkamo. Najbolj nam
je pa všeč pomfri in tok (reka).
Matic in Gašper

Plavam že tri leta in to brez rokavč
kov. Tu se dobimo s prijatelji in se
tunkamo. Na bazen največkrat pridem z mamo in atam in jaaaa, tudi
jaz imam rada pomfri. Pa sladoled.
Vanesa

Na bazen sva hodila že, ko je bil
še »stari« s skakalnico, ki jo tu
kar pogrešava in mislim, da nisva
edina. Sicer se večkrat ustaviva na
Gorenjski plaži, je pa res, da kadar
je veliko ljudi, je potem malo težje
zaplavat, se bolj namakaš. Sva tudi
že stala v vrsti, da sva prišla znotraj
številke 350, ampak malo potrpiš
pa je. Se splača potrpet. Za osvežitev pa poskrbiva tako, da si privoščiva kakšno pijačo in pomfri (s
kečapom). Zaradi ukrepov mogoče
malo pogrešamo ležalke, ampak ni
hudega, tudi brez nje lahko uživaš.
Domen in Luka

Letos je še posebej treba pohvaliti
vodo, ki je fenomenalna. Nevezanega klora skoraj da ni, kar pomeni,
da je zelo čista. Do zdaj smo imeli
»le« eno malce večjo reševalno akcijo malčka, sicer pa kot ponavadi
kakšne praske, pike os itd. Delo reševalca sicer redno opravlja eden, v
primeru lepega vremena, ko je pričakovati večje število obiskovalcev,
vskoči na pomoč še eden.
reševalca Domen in Rok

Tu mi je fino, rada pridem na bazen
in rada se igram. Grem v »ta veliko« vodo in nič me ni strah. Še bom
prišla.
Patricija
Tu nam je ful, ful fino. Prihajamo
iz Preddvora in Tržiča. Najbolj nam
je všeč, ker je nekje voda nizka,
drugje pa visoka. Privoščimo si tudi
kakšen sladoled in pico. Uživamo in
še pridemo.
Nika, Neli in Patricija

avgust 2020

16

v središču

Tržičanka, ki je obiskala vsa naselja občine Tržič
Domačinka Alenka Teran Košir je v času omejitve gibanja med občinami v dvanajstih etapah peš
obiskala vseh petintrideset naselij v občini Tržič.
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV ALENKE TERAN KOŠIR

Na začetku ne morem mimo vprašanja,
od kod ideja za tak podvig? Je »zorela«
že nekaj časa ali se je utrnila nenadoma?
Povsem po naključju. Ideja se mi je porodila v obdobju, ko smo bili zaradi korone obsojeni na gibanje znotraj občinskih meja,
sama pa sem ravno takrat imela nekaj v
službi prostih dni in ko so me kolegi hecali, kam jo bom mahnila na dopust, sem
si rekla, zakaj pa ne kar po domači občini.
Ko zdaj razmišljam, so me morda k temu
privedli raznorazni projekti, ki so se jih
lotevali predvsem tisti, ki prihajajo iz
manjših občin – na primer Luka Smolko
iz najmanjše slovenske občine Odranci, ki
je znotraj svoje občine, ta meri zgolj 6,9
kvadratnega kilometra, najprej pretekel
maraton, nato pa še odkolesaril neverjetnih 333 kilometrov.
Pred tem nikoli nisem resneje razmišljala o površini naše občine, zato sem bila ob
pogledu na zemljevid precej presenečena.
Tržiška občina meri kar 155 kvadratnih
kilometrov, kar predstavlja 0.8 odstotka
Slovenije, sestavlja pa jo kar 35 naselij!

Kdaj in kje pa ste začeli s projektom?

Ste šli na pot s kakšnim ciljem?

Tržič, simbolično. Z obiskom cerkve
sv. Jožefa, od koder se ponuja izjemen razgled na staro mestno jedro, folklorni kolega Boštjan pa se je prelevil v lokalnega
vodnika in me peljal še do dvorca Neuhaus
in fužine Germovka.

V prvi vrsti je šlo za raziskovanje občine,
ki je iz avta ne moremo videti in doživeti, nikakor pa ne za nizanje kilometrov ali
lovljenje kakšnih rekordov. Naselja sem
razdelila v 12 etap in jih prehodila v obdobju od 28. aprila do 18. maja, vsaka mi
je vzela od dve do štiri ure. Ne vem, koliko
kilometrov sem prehodila, nisem uporab
ljala nobenih merilnih pripomočkov.

28. aprila. Moj prvi kraj so bile Križe, kjer
sem v času osnovne šole preživela ogromno časa, prva etapa pa je vključevala tudi
moj rojstni kraj Pristavo.

Zadnje naselje pa je bilo osvojeno?

Vam je bil v pomoč kakšen priročnik?
Da, vedno je bila z menoj knjižica Vodnik
po Tržiču z okolico, ki jo je napisal novi-

narski kolega Marjan Žiberna. Ko mi jo je
pred leti podaril, si nisem mislila, da bo
nekoč postala moja stalna spremljevalka.

Kako pa je bilo s samo pripravo?
Priprave je bilo le toliko, da sem na podlagi
vremenske napovedi ocenila, ali se splača
hoditi dlje časa ali je bolje 'vžgati' krajšo
etapo.

Ste hodili sami?
Večino etap sem prehodila sama, saj v tistem času druženje z ljudmi izven gospodinjstva ni bilo zaželeno, nekaj s prijateljicama Natašo in Metko.

Ste delali tudi kakšne zapise pri obisku
posameznih naselij? Fotografiranje je
prav gotovo bilo, kajne?
Vse sem beležila v Excellovi tabeli, v vsakem kraju pa fotografirala krajevno tablo,
ali pa se po vzoru Mitje Lavtarja, Dupljanca, ki je letos zaključil večletni projekt, v
okviru katerega je obiskal vseh 6.036 slovenskih krajev, in se vsakokrat fotografiral s krajevno tablo, tudi sama nekajkrat
postavila ob rumen pravokotnik.

Bi izpostavili kakšno anekdoto? Kaj,
kar se vam je zgodilo na poti?
Če zdaj pomislim, jih je bilo res kar precej.
Morda se danes sliši kot banalna zgodba, a
takrat mi je veliko pomenila. V ponedeljek,
4. maja, so se po obdobju najhujše karantene spet odprli lokali oz njihove terase in
spomnim se, da sem tisti dan morala na
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kavo v lokal, ne glede na to, koliko sem jih
že spila doma.
Še zdaj se spomnim, da sem svojo prvo pokoronsko kavo v gostinskem objektu spila v lokalu pri Gasilskem domu v Kovorju.
No, ne ravno v lokalu oz. pred njim, saj so
bile klopi polno zasedene, predvidevam,
da so se odprtja razveselili tudi domačini,
kavo sem popila kar na bližnji klopci.
Spomnim se tudi prvega obiska muzeja v
času koronakrize. S prijateljico Metko, ki
se mi je pridružila na trasi od Bistrice preko Palovič do Leš, in nazaj mimo Vadič,
Popovega do Bistrice, sva se v Lešah ustavili v muzeju astronavtke Sunite Williams.
Še enkrat hvala gospe Melaniji Primožič za
vodenje po muzejski sobi in občutek, da se
naše življenje vsaj delno vrača v ustaljene
tirnice.
Ena od zanimivih zgodb se mi je zgodila tudi med pohajkovanjem po Dovžanovi
soteski, kjer sem precej neuspešno iskala
Partizansko tehniko oz. tiskarno Kokrškega odreda. Ne spomnim se, da bi se o njej
učili v šoli, me je pa navdušil njen opis in
poslanstvo. Kot rečeno, je bila moja iskalna akcija precej neuspešna, saj se mi zdi,
da sem prečesala cel gozd, na koncu pa
sem se morala zadovoljiti z ogledom fotografij na spletu.
Dobro se spomnim tudi etape do Brda, ki
sva jo prehodili s prijateljico Natašo in
njenim psičkom Visom in sva v znak spoš
tovanja koronskih ukrepov hodili vsaka na
svoji strani ceste. Ko danes razmišljam o
tem, se res sliši čudno, a takrat so bili pač
taki časi.

Kateri kraj pa vam je pustil največji vtis
in zakaj?
Na novo sem odkrila Dovžanovo sotesko,
ki ima VSE! Od spektakularnega predora,
ki je letos praznoval 125 let, zgledno urejene učne poti, zavarovano plezalno pot, ki
vodi do razgledne točke, plezališče, partizansko tiskarno, v bližnjem zaselku Na jamam stoji hiša pokojnega alpinista Filipa
Benceta, …
Poseben prostor ponuja tudi zgledno urejen spominski park v Ljubelju, na mestu,
kjer je bila podružnica koncentracijskega
taborišča Mauthausen. Po obisku muzeja
na prostem sem vse skupaj preverila še na
spletu in naletela na res zgledno urejeno
multimedijo na spletni strani Tržiškega
muzeja, ki v sklopu virtualnega sprehoda
izpostavlja tudi prispevek domačinov, ki
so na različne načine pomagali taboriščnikom. Res vredno ogleda in obiska.

Kaj vam je bil najlepši del projekta?
Obisk krajev, srečevanje z ljudmi…
dosežen cilj?
Obisk krajev, kar pa zadeva srečevanja ljudi, se je to dogajalo v času, ko smo se srečevanju morali izogibati, sem pa denimo
hojo po Seničnem in Veternem združila z
obiskom in kavo pri teti Marjetki v Seničnem, kar je bil moj prvi obisk sorodnikov v
času korone. Hm, veliko nekih 'prvič' se je
zgodilo v tem obdobju …

Naslednji izziv pa…
Hm, težko rečem, nekoč bi rada zaključila
Slovensko planinsko pot. Se pa šalim, da bi
v obdobju morebitne druge karantene oz.
zaprtja občinskih meja, lahko obiskala tržiške gore. Samo tiste, ki sem jim kos, seveda. Ali pa tiste, od koder se ponuja najlepši razgled.
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Čisto posebno šolsko leto v Osnovni šoli Tržič
MARTINA LORBER TAJNIKAR, FOTO: ROMANA JANC IN ARHIV UČENCEV

Šolsko leto 2019/2020 je za nami. Zaključili smo ga uspešno kljub
vsem izzivom, ki nam jih je prineslo.
Novica o zaprtju šol zaradi koronavirusa je prišla nenadoma
in na šoli smo se hitro organizirali za izvedbo pouka na daljavo. Domovi so postali hkrati še pisarne in učilnice. Vsi vpleteni,
tako učenci kot tudi starši in učitelji, smo morali način dela in
življenja prilagoditi novonastali situaciji. Kljub razdaljam smo
s pomočjo različnih medijev komunicirali in gradili odnose tudi
na tistih ravneh, za katere je v običajnih razmerah zmanjkovalo
časa in priložnosti. Razvijali smo vrednote, kot so odgovornost,
spoštovanje, poštenost, medsebojna pomoč. Mnogo učencev se je
izkazalo z odličnimi izdelki, v katerih je bilo čutiti pozitiven odnos do šolskega dela. V kratkem času smo usvojili mnoge veščine
s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije. Razlike
med učenci, kar se tiče pogojev za delo, smo poskušali premostiti
z izposojo šolskih računalnikov. Prav tako pa se iskreno zahvaljujemo donatorju Rotary Klub Tržič Naklo ter podjetjem Eurosender, Sanikom d.o.o, Avrora AS distribucija in založništvo, ki so
s podarjenimi računalniki nekaterim učencem naše šole omogočili enakovredne možnosti za izobraževanje na daljavo.
Prav gotovo je zgodba o delu na domu zgodba vsakega posamez
nika. Svoje doživljanje dela na domu so takole predstavili nekateri naši učenci, starši in učitelji.

Delo na domu je bilo na začetku velik izziv. Dobili smo veliko nalog in nisem vedela, kje začeti. Večkrat sem težje predmete naredila najprej, za konec sem si pustila lažje. Prvih nekaj tednov smo
imeli več nalog kot prej v šoli, kar me je motilo.
Ko sem se navadila, mi je postalo všeč, ker sem si lahko sama organizirala delo. Težje pa se je bilo učiti, saj se v šoli veliko naučiš,
medtem ko poslušaš razlago učitelja – doma te razlage ni. Zelo
vesela sem bila povratnih informacij učiteljev. Motilo me je le to,
da so tisti, ki niso naredili čisto nič, bili enakovredni tistim, ki so
naredili vse.
Kljub temu da mi je bilo delo na domu v veselje in ga ne bom nikoli pozabila, sem bila vesela, da smo se konec šolskega leta lahko
vrnili v šolo.
Zoja Šorn Vesel, 7. b

Zame je bilo delo na domu precej nova stvar. Imelo je svoje prednosti in svoje slabosti. Pri delu na domu sem si lahko delo razdelil
po izbiri in vmes malce popil ali pojedel, a sem pogrešal razlago
učiteljev. Delo na domu mi ni delalo težav, saj sem naloge večinoma razumel.

sem snov za posamezni predmet naredila naenkrat, nekateri pa
so delali po urniku rednega pouka. Naredila sem si svoj urnik, v
katerega sem vpisovala ure konferenc, preko katerih so nam učitelji razlagali snov. Včasih smo imeli tudi predstavitve. Nekaterim je delo doma povzročalo težave, saj je bilo snov kljub razlagi
težje razumeti. Edina slabost dela na domu je bila, da se s sošolci
nismo videli več tednov. Kljub temu sem v desetih tednih pouka
doma uživala.
Zala Knaflič, 8. b
Šolanje na daljavo je tudi v našo družino vneslo nove izzive, s
katerimi smo se spoprijemali vsak dan sproti. Ob treh šolarjih je
bila že uporaba računalnika maratonski izziv. Uvedba videokonferenc je bila dobrodošla, saj je vzpostavila dodaten stik s sošolci
in z učitelji, se je pa preživeti čas za računalniškimi zasloni le še
podaljšal.
Začetne skrbi je zamenjala rutina, natrpane urnike pa so popes
trili športni in naravoslovni dnevi.
Pozitivna izkušnja je bila prav gotovo vsakodnevni kontakt z učitelji, ki so spremljali delo učencev, svetovali, spodbujali in s pohvalo nagrajevali opravljeno delo. Otroci so ob tem pridobili tudi
veščino vljudnega elektronskega dopisovanja.
Začeli smo počasi in previdno, tako kot se otrok uči vožnje s kolesom. Iz dneva v dan smo napredovali in ob koncu šolanja na daljavo vozili že tako brezskrbno, da smo lahko dvignili roke in zaploskali v zahvalo vsem, ki so s svojim delom učenje preko spleta
naredili prijetno in prijazno.
Valerija Rant Tišler, mama treh šolarjev

Tim Nemec, 6. b

Skozi teh deset tednov sem se naučila, kako težko je delati in se
učiti čisto sam, si razporediti urnik in hkrati opraviti vse svoje
dolžnosti. Seveda pa si lahko sam razporedil delo po svoji izbiri.
Proti koncu, ko sem se že naveličala dela in tega, da smo doma, se
je bilo prijetno vrniti nazaj v šolo.
Sara Valjavec, 6. b

Delo na domu mi je bilo zelo všeč. Sploh zato, ker sem lahko sama
določila, kdaj bom pričela z delom in s katerim predmetom. Sama
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Sem razredničarka 6. b razreda, v katerega je vključenih 23 raznolikih mladih ljudi. Z delom na daljavo se mi je ponudila priložnost, da sem spoznala vse te mlade ljudi na nekoliko drugačen
način. Vsakodnevni kontakt preko WhatsApp aplikacije me je z
njimi zbližal. Občutek, da potrebujejo mojo pomoč, mi je vlival
veselje in pogum. Ravno tako smo se zbližali tudi s starši. Poklic
učitelja se je na nek način spremenil. In to mi je bilo zelo všeč.
Ko smo se vrnili nazaj v šolo, so se stvari počasi vrnile v stare
tirnice. A naši odnosi se niso spremenili. Nadvse sem zadovoljna,
da sem kljub izrednim razmeram in drugačnemu načinu dela na
koncu znala izluščiti le dobro in pozitivno.
Asja Štucin, razredničarka 6. b razreda
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Delo na daljavo – POŠ Lom pod Storžičem
UČITELJI POŠ LOM, FOTO: ARHIV POŠ LOM

Za prvi razred v POŠ Lomu pod Storžičem je bilo učenje na daljavo pozitivna izkušnja. Poleg tega, da so prvo leto v šoli, jih je takoj
doletela še taka preizkušnja. Tudi učitelji smo se prvič soočili s
tem in upali, da bomo učencem razumljivo predstavili učne snovi
na daljavo. Glede na odzive, ki so jih po vrnitvi v šolo povedali
prvošolci, mislim, da je bilo naše sodelovanje z učenci in starši
uspešno. Večina učencev pravi, da jim je bilo super, ker so dobili veliko različnih nalog in so se lahko tudi doma veliko naučili.
Všeč so jim bile malenkost drugačne matematične naloge, didaktične igre na računalniku in pa možnost, da opravijo bralno značko preko video klicev. Zadovoljni so bili tudi s tem, da so imeli
blizu pomoč, in sicer svoje domače. Le-ti so jim tudi organizirali
čas, ki je bil namenjen šolskemu delu. Všeč jim je bil način pos
redovanja učne snovi in pa video klici, s pomočjo katerih smo se
lahko videli in slišali ter si povedali kaj zanimivega.

PA ŠE NEKAJ IZDELKOV, KI SO NASTALI DOMA

Učenci 2. in 3. razreda so strnili nekaj vtisov o šolanju na daljavo.
Kaj nam je bilo všeč?
-- Da sem se lahko igrala do kosila.

Izdelki iz slanega testa

-- Veliko časa sem bil zunaj.
-- Mami in oči sta bila moja nova učitelja.
-- Ni mi bilo treba zgodaj vstati, lahko smo spali dlje časa.
-- Več časa smo preživeli z družino.
-- Na voljo sem imela več časa za delo.
-- Fino mi je bilo, ker sem lahko igral doma nogomet za šport.
-- Všeč mi je bilo, ker mi je babi pomagala, govorila smešne
besede.
Kaj sem pogrešal/a?
-- Pogrešala sem sošolce, razred pa tudi učiteljice.
-- Ni mi bilo všeč, ker nisem videl svojih sošolcev v živo.
-- Dolgo nisem videla svojih prijateljev.
-- Pogrešala sem kuharico.

Z učenci 4. in 5. razreda smo zbrali skupne vtise o tem, kaj nam je
bilo v času dela na daljavo všeč in kaj ne.
Všeč nam je bilo:
-- da smo zjutraj lahko dolgo spali in potem za šolo delali kar v
pižami,

Izdelki iz tulcev

-- da smo si lahko sami razporedili delo, kdaj bomo delali in kako
bomo delali,
-- da smo lahko delali v različnih prostorih: v kuhinji, jedilnici,
dnevni sobi, otroški sobi,
-- da smo se s sošolci in z učiteljico videli preko videokonferenc,
-- da je učiteljica zbrala in naredila predstavitev naših likovnih
izdelkov in nam jih poslala, da smo lahko videli, kaj so ustvarjali naši sošolci.
V času dela na daljavo nam ni bilo všeč:
-- ker se nismo videli s sošolci i prijatelji,
-- da nismo slišali učiteljeve razlage in učiteljevega glasu.
Večina učencev si v prihodnosti ne želi več delati na daljavo.

Kipi iz alufolije
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Mednarodno sodelovanje OŠ Križe v času izrednih razmer
MAG. ANDREJA POLANŠEK, FOTO: DINA KAVČIČ

Osnovna šola Križe je s šolskim letom 2019/20 vstopila v že tretji
Erasmus+ projekt. Tokrat smo se povezali s finsko, poljsko, z angleško in dvema španskima šolama. Namen projekta je učinkovito in kvalitetno poučevanje tujih jezikov.
V okviru projekta si učitelji izmenjujejo izkušnje in kolegom iz
tujine predstavljajo pristope k poučevanju tujih jezikov.
Učenci preko različnih nalog in dopisovanja z vrstniki iz tujine
utrjujejo in nadgrajujejo znanje angleščine. Skupaj soustvarjajo
in urejajo spletni časopis Telejournal.eu. Kot pravi novinarji poročajo, kaj se dogaja v partnerskih državah.
Ena od bistvenih prednosti Erasmus+ projektov pa so mednarod
ne izmenjave učencev in učiteljev. Uvodnega srečanja na Finskem
sta se januarja udeležili učiteljici angleščine. Tam sta spremljali
učni proces in način poučevanja v finski šoli. Nato pa so prišle
»korona« razmere. Učenci in učitelji, ki bi morali aprila in maja
odpotovati najprej v Španijo, nato pa v Veliko Britanijo, smo ostali doma. Vendar smo z mednarodnim sodelovanjem kljub pandemiji nadaljevali. Preko aplikacije ZOOM smo aprila in maja organizirali več videokonferenc. Na eni izmed njih so učenci drug
drugemu predstavili domači kraj. Učence iz tujine je posebno
navdušila Dovžanova soteska.

Učenci OŠ Križe v uredništvu Gorenjskega glasa. Tam so iz prve roke
spoznali, kako nastane časopis. Novinarske veščine namreč potrebujejo pri
oblikovanju svojega spletnega časopisa.
Tako mednarodnega sodelovanja, kljub izrednim razmeram,
nismo prekinili. V upanju na ponovno možnost izmenjav so tudi
pristojne institucije odobrile enoletno podaljšanje projekta, do
leta 2022. Do takrat upamo, da bomo lahko izvedli izmenjave
učiteljev in učencev ter ob tej priložnosti gostom razkazali lepote
Tržiča z Dovžanovo sotesko tudi »v živo«.

Zlato priznanje učencu Aljažu Ermanu
ERNA MEGLIČ, PROF., RAVNATELJICA OŠ KRIŽE

V prejšnji številki Tržičana smo zapisali, da se je Aljaž Erman,
učenec Osnovne šole Križe, udeležil državnega tekmovanja iz
astronomije, kjer je dosegel zlato priznanje.

Učenec pa se je udeležil tudi državnega tekmovanja iz logike, kjer
je prav tako dosegel zlato priznanje. Učencu se za napako opravičujemo.

Strune, ki razprejo krila:
Tinkara Ana Novak, obetavna mlada kantavtorica
TANJA AHAČIČ, FOTO: ARHIV TINKARE ANE NOVAK

PESEM SRCA
Si mi rekel za pesem,
sem rekla, da znam
zaigrat' melodijo, ki v meni igra.
Si mi dal kitaro in rekel:
»Pa daj, zaigraj melodijo,
zapoj besedilo!«
Sem stala nemirno,
zaigrala brezhibno.
Tu ni nič pravilno.
Zgrešiti se ne da pesmi iz srca,
ki v meni igra.
Tu ni pravila, le pesem in krila.
Pa naj zletim v obličje belin.
Z najvišje gore odmev v dolino
pesem, ki v meni igra.
Sem stala nemirno, zaigrala brezhibno.
Tu ni nič pravilno.
Zgrešiti se ne da pesmi iz srca,
ki v meni igra.
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Tinkara Ana je najstnica, ki je uspešno zaključila osnovno šolo,
jeseni pa bo dijakinja Srednje zdravstvene šole na Jesenicah.
Na pogled je krhka kot iz porcelana. Ko zapoje, je njen glas angelski, nežno boža dušo poslušalca. Je odločna, pokončno stopa
po svoji poti, uresničuje svoje želje in pričakovanja. Ne mara ličil,
ker je mnenja, da ličila prekrivajo pristni izraz. Le za nastope poudari trepalnice, saj ji je to svetovala učiteljica Marja.
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Tinkara Ana ima 3 sestre in 3 brate. Vse sestre imajo dober posluh
in kadar so skupaj, prepevajo in se zabavajo.

Na prireditvi Tržič ima talent je l. 2018 zmagala. Večkrat je nastopala tudi izven šole in objavlja na Instagramu.

Za 8. rojstni dan je Tinkara Ana dobila kitaro. Bila je navdušena
in takrat se je začela njena ustvarjalna pot. Čez pol leta je že zaigrala in prepevala svojo avtorsko pesem Pojdi naprej. Mami ji je
svetovala, naj se vpiše v glasbeno šolo, a ona ni hotela, ker se je
bala kalupa poučevanja in ne bo mogla več ustvarjati. S strokovnimi nasveti ji je pomagal družinski prijatelj Aleksander Mežek.
Naučil jo je peti s prepono, pokazal vaje za odpiranje glasilk in
kako peti, da glas vibrira. Skupaj so poslušali glasbenike stare
šole (odl school of music) The Beatles, The Quins, to so harmonični glasovi, ki prepevajo besedila, zgodbe s sporočilom..

Dogovarjala se je tudi za nekaj nastopov med poletjem, a je sedaj
vse padlo v vodo.

Rada posluša tudi naše glasbenike, predvsem Zvito feltno in
Mi2.V osnovni šoli je nastopala na različnih proslavah, prepevala
je lastne pesmi, pevski zbor pa spremljevalne glasove.

Pred spanjem telovadi, joga ji je zlezla pod kožo. Po jogi se počuti
umirjeno.
Tinkara Ana: »Bodi ti, ne pretvarjaj se, ker gre življenje naprej, ti
pa ostaneš na mestu. Delaj, česar drugi ne delajo in to te naredi
enkratnega in posebnega.«
Tinkara Ana si želi, da bi poslušali njene skladbe in jo prepoznali.
Naj se ji želje izpolnijo!

V vročini si privoščite senco in sladoled
TANJA AHAČIČ

SLADOLED PO DESET,
KDOR GA KUPI, SE ZASTRUPI,
VIJA VAJA VEN!

SLADOLED PO DESET,

ZELO PREPROST RECEPT ZA OKUSEN SLADOLED

KDOR GA KUPI, SE ZASTRUPI,

Za ta sladoled ne potrebujemo sladkorja, sladkobo bo dala marmelada. Predlagamo jagodno marmelado, lahko pa vzamete drugo, po vašem okusu.

VIJA VAJA VEN!

Tako so pred leti otroci prepevali, preden so se igrali skrivalca
ali lovilca. Mogoče so si besedilo izmislile mame, ker niso mogle
kupiti sladoleda, saj je bil predrag.
Sladoled je bil nekoč le za vladarje in bogataše. Pred 3000 let so
kitajskim vladarjem postregli ledeno sladico. V sneg, ki so ga prinesli z visokih planin, so umešali sadje, vino in med. To je jedel tudi slavni Marco Polo, ki se je leta 1295 vrnil v Italijo in s
seboj prinesel tudi recept za zmrznjen desert. V Italiji je postal
zelo priljubljen. Leta 1533 se je Katarina Medičejska poročila s
francoskim kraljem Henrikom II. Na francoski dvor je s seboj pripeljala tudi kuharja, ki je na slavju ob poroki postregel zmrznjeno
sladico. Vsi so bili navdušeni. Tako je sladoled osvojil ljubitelje
dobre hrane v Evropi.
Danes lahko sladoled kupiš že na vsakem koraku. Lahko si ga pa
pripravimo sami doma. Prodajajo tudi aparate za izdelavo sladoleda. S strojčki so pa same komedije, najprej odštejemo denar,
strojček moramo dobro očistiti in še poiskati prostor zanj v prenatrpani omari.

Potrebne sestavine:
2 dl jogurta,
2 dl sladke smetane za stepanje
2 žlici jagodne marmelade.
Z metlico pri mešalniku (mikserju) stepemo sladko smetano. Ko
se na stepeni površini naredijo hribčki, dodamo jogurt in marmelado. Dobro premešamo, da se vse sestavile lepo povežejo. S
čisto žličko poskusimo zmes in če se nam zdi, da ni dovolj sladka,
dodamo še malo marmelade.
Preložimo v plastično posodo in damo v zmrzovalnik za 5 ur. Postrežemo v skodelicah, lahko z nožem odrežemo rezino, ki jo položimo
na krožnik in dodamo še sveže jagode in kepico sladke smetane.
Če pa namesto marmelade vmešamo čokolado v prahu, dobimo
čokoladni sladoled.
LOGIČNA UGANKA
Tri prijateljice so v slaščičarni naročile sladoled, Maja je naročila
čokoladnega, Petra jagodnega in Janja sadnega. Katera je edinka?
REŠITEV: ERTSES EN ATARB EN AMIN IK, ATSIT.
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Če se kopaš na Gorenjski plaži gre vse po predpisih in zares te ne
ugrizne morski pes.
DR. MAJDA FIKSL

Izdelaj prijaznega morskega psa kot iskreno voščilo svojemu najboljšemu prijatelju, babici, dedku, mamici ali očku, sestrici ali bratcu.
Za izdelavo potrebuješ 2 lista papirja A4, en bele, drugi rdeče barve , svinčnik, barvice, škarje in lepilo za papir.

POSTOPEK IZDELAVE:
1. Na prazen list papirja nariši (preriši, skopiraj) poljubno risbo in jo lepo pobarvaj. Predlog naše risbe je morski pes. Pri risanju pazi
na to, da bodo usta točno na sredini in se bodo ob pregibu prekrivala.

2. Risbo po sredini vzdolžno prepogni in zareži usta po narisanih črtkanih črtah (glej skico). Nato dolžino prerezanih ust v velikosti
trikotnika prepogni na notranjo stran risbe.

3. Risbo razgrni v prostor in usta po prepogibih upogni na notranjo stran. Na zunanjo stran nalepi rdeč papir. Lepilo nanesi povsod,
razen na kvadratni del prepognjenih ust na sredini.

Napiši še iskreno voščilo in pošlji!
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Imamo državno člansko prvakinjo za leto 2020
KK LJUBELJ TRŽIČ, FOTO: KK LJUBELJ TRŽIČ

Na nedavnem Državnem prvenstvu, ki je bilo zaključeno 28. junija 2020 v Slovenj Gradcu je med 50 članicami zmagala naša
MARIJA AHAČIČ PREMRL v kategoriji posamezno, v kombinaciji pa je zasedla 3. mesto. Pa tudi IRENA MEJAČ se je okitila z
medaljo, ko je zasedla 3. mesto v kategoriji posamezno. Dekleti
sta morali do polfinala opraviti 4 nastope na treh kegljiščih (NM,
Tržič, Kamnik). Do polfinala sta se borili zelo dobro. V polfinalu
in finalu pa je bila Marija zelo suverena in je prepričljivo zmagala
v obeh dvobojih.
Naši trije člani (Jure Mejač, Blaž Čerin in Dominik Konec) so tudi
opravili po 4 nastope na treh kegljiščih (Črnomelj, Š.Loka, Medvode), a zaključili tekmovanje med 60 člani tik pred polfinalom
(Blaž Čerin je v kombinaciji zasedel 4. mesto).
Veseli in ponosni smo na naše kegljačice in kegljače, saj se kar
štirje (4) potegujejo za vstop v državno reprezentanco SLO (mlad.
reprezentanca - Sara Rovtar, članska reprezentanca - Marija
Ahačič Premrl, Irena Mejač in Blaž Čerin), ki bo nastopila na SP
v Tarnowo Podgorne/Poljska v mesecu novembru 2020. Držimo
pesti, da jim uspe!!
Kljub vsem težavam, zaradi »Covid-19« (dva kola pred koncem
lige smo morali zaprti kegljišče, vse od 13. 3. 2020 - 25. 5. 2020
smo mirovali. K sreči med našimi športniki ni bilo nikogar med
okuženimi, zato smo se odločili, da državno ligo nadaljujemo oz.
da odigramo še zadnja dva kola in ostala razpisana tekmovanja
na državnem nivoju.
Kljub okrnjenem treningu je moška1 ekipa v 1.A SLO ligi iztržila
zmagi v obeh zadnjih krogih in zasedla 4.mesto, ter si priborila
v jeseni nastop na Mednarodnem prvenstvu - NBC poklu, ki bo
oktobra v Apatinu/Srbija (seveda če bodo ustrezne razmere za izvedbo). Dekleta so v 1.A SLO ligi zasedla 5. mesto; Moška 2. ekipa,
pa si je tudi z zadnjima dvema zmagama preselila iz 3. Slo lige - Z
v 2. Slo ligo - Z. Tako smo zelo zadovoljni z letošnjim izkupičkom,
kljub vsem težavam.

V mesecu juniju smo izvedli še Občinsko prvenstvo Tržič - 2020.
V tekmovanju je nastopilo 25 moških 15 žensk. Tekmovanje se je
odvijalo več dni, ker smo morali spoštovati navodila NIJZ (razkuževanje, brez publike, razpršen urnik)
Tekmovalke/tekmovalci in rekreativke/rekreativci so opravili
po dva nastopa. Rezultati so bili dobri kljub pomankanju treninga. Razglasitev rezultatov pa smo opravili na prostem v kampu
Podljubelj:

REZULTATI OBČINSKEGA PRVENSTVA 2020
Tekmovalci: 			
1. Jure Mejač
1207		
2. Aleš Mavsar
1191		
3. Boštjan Žvanut
1190		

Tekmovalke:
1. Irena Mejač
1166
2. Marija Ahačič Premrl 1116
3. Anja Jeršin Grilc
1084

Rekreativci:			Rekreativke:
1. Borut Sajovic
1069		
1. Ema Zajc
2. Dragan Šorn
1050		
2. Mari Vodnik
3. Vojko Janžekovič 1037		
3. Vera Ovsenek

1026
982
980

Prav tako smo izveli še tekmovanje za za »Dan upora in 1. maj«.
Tudi tu smo se morali držati navodil NIJZ, ki je še pogojeval razkuževanje in ne več kot 10 udeležencev (v zaprtih prostorih).
Nastopajočih je bilo 30 in najboljši trije so prejeli zaslužena priznanja (kamp Podljubelj):

REZULTATI - DU IN 1. MAJ 2020
Rekreativci:			Rekreativke:
1. Jože Klofutar
570		
1. Mojca Janžekovič
2. Borut Sajovic
543		
2. Lidija Götz
3. Štefan Ahačič
536		
3. Francka Ličar

527
522
519

Marija Ahačič Premrl na levi strani in Irena Mejač na desni strani.
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VABIMO VSE OTROKE, rojene 2014, 2013, 2012, lahko tudi starejše,
da nas obiščejo skupaj s starši v Športnem parku Križe
VODSTVO NK TRŽIČ 2012, FOTO: ARHIV NK TRŽIČ 2012

Predno se odločite za vadbo nogometa vašega otroka, vam svetujemo, da zberete čim več informacij, ki vam bodo pomagale pri
pravi izbiri.
Pri tem je pomembno, kakšna sta vaša filozofija in razmišljanje.
Ob sprejemanju odločitve morate vedeti, da NK Tržič 2012 ni
klub, ki pogojuje in zahteva dobre rezultate pri najmlajših, pač pa
se v starostnem obdobju do 12. leta posvečamo predvsem učenju,
zabavi, igri, pridobivanju spretnosti ter gibalnih sposobnosti,
navajanju na sodelovanje v ekipi in prijateljstvu. Tak je tudi naš
program in tako je organizirana tudi vadba!
''Prosta igra je najpomembnejša in temeljna dejavnost v mlajših
kategorijah. Skozi igro se igralec povezuje z ostalimi soigralci in
igralci nasprotne ekipe, pridobiva izkušnje, izraža svoja občutja,
razpoloženja in si razvija domišljijo. Igra igralca vodi k samoiniciativnemu delovanju, socialnemu vedenju, ga opogumlja in mu
dopušča svobodo samostojnega odločanja ter mu s tem krepi samozavest in gradi pozitivno samopodobo''.
Vse informacije o našem klubu in vpisu vašega otroka boste prejeli na prvem informativnem sestanku pri naših trenerjih. Za termin sestanka se dogovorite z vodjo športnih programov Žarkom
Novkovićem na tel. 070 444 602.
Vsi starši, ki svoje otroke včlanijo v naš klub, se morajo seznaniti s pravili in podpisati nekaj moralnih in etičnih izjav. Starši se
z izjavo zavežejo: da bodo športno navijali, spoštovali pravila
'fair play' ter klubska pravila.
Končna odločitev o vpisu v klub pa mora biti vedno otrokova,
njegova želja je na prvem mestu!
Med letošnjimi poletnimi počitnicami smo za naše mlade nogometaše v NK Tržič 2012 pripravili nekoliko spremenjen program

nogometne vadbe. V juliju in avgustu poteka urnik vadbe v starostnih
selekcijah U-7, U-9 , U-10, U-11, U-13 ob ponedeljkih in sredah
s pričetkom ob 17.30 uri, za starostni selekciji U-15, U-17 pa ob
torkih in četrtkih ob 08.30 uri.
Septembra se prične sezona 2020/2021, z vsemi naštetimi starostnimi selekcijami se bomo vključili v tekmovalni sistem
MNZG – NZS. Čaka nas obilo prijetne nogometne vadbe in tekem. Vse domače tekme v vseh starostnih selekcijah se bodo
igrale v KRIŽAH na novem nogometnem igrišču, naši mladi nogometni virtuozi pričakujejo pomoč 12 igralca, to je PUBLIKA in
se veselijo novih uspehov.
Nogometni pozdrav!
NK Tržič 2012

RAZPIS ODPRTEGA OBČINSKEGA PRVENSTVA V PLAVANJU
(posamezno) ZA LETO 2020.
Kraj prireditve: Gorenjska plaža Tržič
Datum tekmovanja: torek, 4. 8. 2020, ob 17. uri
Prireditelj: Športna zveza Tržič
Prijave: na e-mail: sportna.zveza.trzic@t-2.net, oz. eno uro pred pričetkom tekmovanja
Tekmovalne kategorije:
1. cicibani in cicibanke: letnik 2012 in mlajši/e
2. ml. dečki / deklice: letnik 2009 - 2011		
3. st. dečki / deklice: letnik 2004 - 2008		
4. mladinci / mladinke: letnik 1990 - 2003		
5. članice: letnik 1967 - 1989			
6. članice: letnik 1966 in starejše		
7. člani: letnik 1974 - 1989			
8. člani: letnik 1959 - 1973			
9. člani: letnik 1958 in starejši		

25 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

Priznanja:
Prvi trije tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo medalje.
Prijave:
Prijava mora vsebovati: priimek in ime tekmovalca oz. tekmovalke, letnico rojstva in kategorijo, za katero se prijavlja, ter
naziv ŠO, DO, ŠŠD ali KS za katero nastopa.
REZULTATI SE UPOŠTEVAJO ZA TOČKOVANJE V TEKMOVANJU ZA NAJBOLJŠO EKIPO IN POSAMEZNIKE V TRŽIŠKIH
ŠPORTNIH IGRAH 2020/21.

V vsaki kategoriji mora sodelovati vsaj 5 tekmovalcev, sicer se
kategorije združujejo med seboj.

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo takoj po končanem tekmovanju na prireditvenem prostoru.

Kdo lahko tekmuje?
Na tekmovanju imajo pravico nastopa vsi, ki se bodo prijavili
za tekmovanje do določenega prijavnega roka in so člani ŠZT.
Tekmovalec nastopa v prosti tehniki.

Tekmovanje bo potekala ob podpori Občine Tržič, Fundacije za
šport in Zavarovalnice Triglav.
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Letno srečanje tržiških turističnih vodnikov
JANJA NEMC, FOTO: JANJA NEMC

V torek, 23. junija, so se tržiški turistični vodniki zbrali na letnem
srečanju, ki je bilo letos namenjeno izobraževanju in študijski
turi po ruševinah gradu Altgutenberg. Strokovno izobraževanje
je izvedla Nina Pangeršič, ki je na temo Altgutenberga napisala
tudi poglobljeno diplomsko delo, na terenu pa nas je vodil Anže
Bizjak, predsednik kulturno umetniškega društva Ampus. Druš
tvo, pod okriljem katerega je izpod spretnih rok nastal tudi zmaj
iz petelinjega jajca, ki ga lahko občudujemo pred vstopom v staro
mestno jedro Tržiča, skrbi tudi za urejanje okolice ruševin gradu
Altgutenberg.
Vodeni ogledi se bodo predvidoma pričeli izvajati v jesenskem
času, ko se dokončno uredi dostop za obiskovalce. Da se boste
ob ogledu počutili kot v srednjem veku, vas bo vodnik pričakal v
pravi srednjeveški opravi in vas popeljal v skrivnostni čas grofov
in grofic. Cena vodenega ogleda za šolske skupine in upokojence nad 12 oseb znaša 4,50 evrov na osebo, za ostale organizirane
skupine nad 12 oseb pa 6,50 evrov na osebo. Najave bomo sprejemali v Turistično promocijskem in informacijskem centru Tržič.

Kriška gora naša, bodi pozdravljena
STANISLAV FICKO, PREDSEDNIK PD KRIŽE, FOTO: URŠKA MALOVRH

Planinsko društvo Križe je društvo s 70. letno tradicijo. V druš
tvu opravljamo vse planinske dejavnosti: delo z mladimi, pohodništvo, urejanje poti, gospodarsko dejavnost, varstvo gorske
narave, oskrbovanje planinskih koč idr.
V lasti in upravljanju imamo dve planinski koči, in sicer Kočo na
Kriški gori in Zavetišče v Gozdu, obe koči sta dobro oskrbovani.
Vabimo vas, da nas obiščete. V obeh kočah vas bodo z dobro hrano in pijačo postregli prijazni oskrbniki: na Kriški gori Denisova
oskrbniška ekipa, v Gozdu pa oskrbnika Marija in Pavel. Koča na
Kriški gori je odprta vse dni v letu, razen ponedeljkov, zavetišče v
Gozdu pa ob vikendih in praznikih, po predhodnem dogovoru pa
tudi v ostalih dneh. Naj omenimo, da je Koča na Kriški gori prejemnica dveh pomembnih certifikatov Planinske zveze Slovenije,
in sicer certifikata Družinam prijazna planinska koča in Okolju
prijazna planinska koča, Zavetišče v Gozdu pa je prejemnik certifikata Družinam prijazna planinska koča.

ne prireditve. Letos bomo izvedli dve večji družabni prireditvi, in
sicer Srečanje harmonikarjev 23. 8. 2020 in Palačinkin ŽIV ŽAV
20. 9. 2020, če bodo razmere to seveda dopuščale. Posebno skrb
namenjamo tudi varovanju gorske narave, saj ob poteh in okolici
koč redno odstranjujemo odpadke.
Vse pohodnice in pohodnike vabimo, da se nam pridružite in se
včlanite v Planinsko društvo Križe ter se aktivno vključite v delo
društva.
Več o našem delu si lahko ogledate na naši spletni strani www.pd-krize.si, predloge in pobude pa pošljite na e-mail:
info@pd-krize.si

Koča na Kriški gori se ponaša z novo urejeno okolico in lično
ograjo, izdelano iz macesnovih desk. V bukovem gozdu za kočo
urejamo adrenalinski park, namenjen najmlajšim obiskovalcem.
Ob obisku na Kriški gori se boste lahko sprehodili tudi na novo
označen vrh Vrata (1591 m), kjer se boste na klopcah in neokrnjeni naravi naužili tišine in čudovitih pogledov na vse strani. Vrh
Vrata je od koče oddaljen 20 minut hoje po grebenu v smeri Tolstega vrha. Na vrhu sta tudi žig in vpisna knjiga. Vsi tudi vabljeni,
da sodelujete v celoletni pohodniški akciji Junaki Kriške gore z
zaključnim srečanjem. Postanite junak Kriške gore.
Zavetišče v Gozdu, ki se nahaja na začetku vasi Gozd, se ponaša z novo urejenim otroškim igriščem z igrali in plezalno steno,
namenjeno otrokom. Imamo tudi več lastnih urejenih parkirnih
površin, tako ob samem zavetišču, kot tudi v vasi Gozd. Poskrbljeno je za brezplačno in varno parkiranje obiskovalcev Zavetiš
ča v Gozdu in Kriške gore.
V največji možni meri skupaj z markacisti urejamo planinske poti
do obeh koč, da so le-te čim bolj prijazne za hojo. Pridružite se
nam lahko tudi na društvenih izletih in pohodih, ki jih organizira
naš vodniški odsek. Še posebej pa vas vabimo na številne društve-
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med ljudmi

Robeževa Metka praznuje 106 let
KARMEN KLANČNIK POBEŽIN, FOTO: KARMEN KLANČNIK POBEŽIN

Naša najstarejša stanovalka Robeževa Metka iz Loma pod Storžičem je edina
stoletnica v našem domu, ima namreč kar
6 let več kot 100. Še vedno mladostnega
videza, polna energije in veselja je v ponedeljek, 6. 7. 2020, praznovala že svoj
106. rojstni dan. Nekaj dni prej je praznovala v ožjem krogu družine, v ponedeljek
pa je praznovala v parku našega doma v
družbi najljubših sostanovalcev z njenega
oddelka. Navdušena je bila nad obiskom

pevskega zbora Društva upokojencev Tržič, ki so njej v čast zapeli kar nekaj njej
poznanih pesmi. Še posebej je bila vesela
voščil župana mag. Boruta Sajovica, direktorja Doma Petra Uzarja Urbana Boleta in
predsednice Društva upokojencev Zvonke
Pretnar. Ob okusni malinovi torti, ki so
jo spekli v domski kuhinji, lepih besed in
spominov kar ni in ni zmanjkalo.
Metka, še na mnoga leta!

Naša mama Erna iz Gase
ERNA ANDERLE, FOTO: DRUŽINSKI ARHIV

9. maja je praznovala devetdeseti rojstni
dan. Tako kot je živela, je tudi praznovala. Skromno in prijetno, v krogu najbližjih.
Najbrž jih ni veliko, ki bi imeli na urad
nih listinah zapisan drug datum, namreč
9. 7., kar je posledica napačnega zapisa
duhovnika v knjigo rojstev. Ampak to je le
ena od zgodb, ki ne bo pozabljena. V Zagorju ob Savi je živela le nekaj let, vojno
doživljala v Nemčiji, kjer je izgubila tudi
mlajšega brata. Ko se je z družino vrnila v
Jugoslavijo, je bil čas za šolanje in pri teti v
Kranju se je začelo njeno življenje na Gorenjskem. Izučila se je za fotografa, kar ni
bil ravno običajen poklic. V petdesetih letih prejšnjega stoletja se je njena življenjska pot nadaljevala v Tržiču. Z Marjanom
Salbergerjem sta ustvarila družino s tremi otroki. Ni bilo lahko, zato je delala kot
fotografinja pri Nadišarju in Fotoliku. Delala je tudi v BPT. Pokoj pa je dočakala v
tovarni Peko. Otroci smo se šolali in vsak
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dinar je prišel prav. Čeprav ni bilo lahko,
je ostalo mnogo lepih spominov, ki jih je
ob tako častitljivem jubileju še posebej
lepo obujati. Tudi ob skrbno spravljenih

fotografijah, saj je še kako prisoten poklic
fotografa. Naj jo lepi spomini spodbujajo
tudi naprej!

v spomin
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Vidi Žnideršič ob slovesu
PRIJATELJICE, FOTO: FOTO ČEBRON

Mami in babi Vida se je rodila 16. maja 1929
v Kovorju. Pridružila se je starejšima sestri
Miri in bratu Ivanu. O svojem otroštvu je
večkrat pripovedovala, da je bilo prekratko, saj so jo poslali v šolo v Ljubljano. Med
vojno se je vrnila domov, po njenem koncu
je šla spet v Ljubljano na učiteljišče, kjer je
leta 1949 maturirala.
Prvo službo je nastopila na Jagnjenici pri
Radečah. Poučevala je učence od prvega do
četrtega razreda, skupaj kar sto šolarjev.
Po dveh letih je bila premeščena v osnovno
šolo v Hrastniku, kjer je spoznala svojega
življenjskega sopotnika Silva, ki je poučeval matematiko. Po poroki sta si ustvarila
družino in bila hčerkama vzorna starša.
Vida je želela nazaj na Gorenjsko. Želja se
ji je uresničila, ko je bila leta 1964 dograjena nova šola na Zalem rovtu. Z možem
sta v Ročevnici postavila svoj dom. Začela sta se družiti z mnogimi prijatelji. Rada
sta se pogovarjala, tarokirala, hodila na

izlete, Vida pa je uživala na sprehodih in
v plavanju. Z vsem svojim bistvom je živela in skrbela za družino in za vse tiste,
ki jih je imela rada. Bila je bogata zakladnica zgodb in najbolj verodostojen vir informacij, rada pa je postregla z najboljšimi
jabolčnimi in češnjevimi štrudlji.

negovati in podarjati naprej za lepšo in
prijaznejšo sedanjost: sočutje, pozornost,
nežnost in skrb za sočloveka.
Vida, pogrešali Te bomo!

Leta 1975 je na pobočju Belščice izgubila
svojo prvorojenko Vesno. Ta smrt jo je zaznamovala za vedno.
Upokojila se je leta 1986. Pogosto je omenila, da je zelo rada učila in zato ji je bilo
slovo od šole težko. Kar kmalu je dobila v
varstvo vnukinjo Vesno in občasno nekaj
leta mlajšo Zalo. Zadnjih šest let pa jo je s
svojimi vragolijami zabaval pravnuk Vran.
Čeprav je živela dolgo, se je poslovila prehitro. Njena vztrajnost, bistrost in notranja moč nas je vse presenečala, čeprav se
jih ni zavedala. Njena zapuščina so dragocene vrednote, s katerimi je obogatila
življenja svojih najdražjih in jih je vredno

naše okolje
Eko sklad
PETER MALI, ENERGETSKI SVETOVALEC MREŽE ENSVET

Eko sklad spodbuja investicije v učinkovito rabo energije in pomaga socialno šibkim občanom
V spodnji tabeli je predstavljen nabor aktualnih razpisov za subvencije za občane.
Za občane je najbolj zanimiv JP 74SUB-OB19, ki obsega subvencije za vgradnjo
novih ogrevalnih sistemov, toplotne izolacije, sisteme prezračevanja ipd.
Novost je nov javni poziv za dodeljevanje
spodbud socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo stavb. Pilotni projekt ZERO 500 omogoča občanom
prejemnikom socialne pomoči ob ustreznih pogojih (stavbe zgrajene pred 31. 12.
1967, vsaj polovično (so)lastništvo,…)
100 % subvencije za toplotno izolacijo stavbe, zamenjavo oken z energetsko
učinkovitimi, vgradnjo sodobnih sistemov
za pripravo tople vode in vgradnjo lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka – do vrednosti investicije 9.620 EUR z DDV.
Program ZERO 500 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
Več in bolj detajlne informacije o javnih
pozivih Eko sklada, o učinkoviti rabi ener-

gije in obnovljivih virih energije, lahko dobite v ESP Tržič, Trg svobode 1, vsako sre-

do od 15.30 do 17h (potrebna je predhodna
najava na telefon št. 04 597 15 33).
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iz naše preteklosti

Spomeniki nas učijo o prihodnosti
JURE JERKIČ, PREDSEDNIK ZB NOB TRŽIČ, FOTO: AVTOR NEZNAN

»Pomembno se je vračati na mesto spomina, da bi razumeli, kaj se zgodi v vojni,« je
ob dnevu spomina na dogodek pod Storžičem, ki se je zgodi 5. avgusta pred 79. leti
opozorila lanskoletna govornica dr. Ljubica Jelušič.
Četrtega avgusta leta 1941 je bil na jasi pod
Storžičem iz tržiške in kranjske čete ustanovljen Storžiški bataljon, prvi na Slovenskem. Le dan kasneje je bila prelita kri
borcev Storžiškega bataljona in življenje
je zaradi izdajstva izgubilo osem, skoraj
neoboroženih mladih partizank in partizanov: Jože JANEŽIČ, Peter AHAČIČ, Marija BEČAN, Marija ŠTEFE, Marija SOLNAR,
Anton GUČEK, Jože GRADIŠAR in Andrej
KMET.
»Ko govorimo o teh ljudeh z avgusta 1941,
pravzaprav govorimo o upornikih, kajti na sebi še niso imeli nobenih vojaških
oznak.«
»Zakaj je dobro ohranjati spomenike in
spomine na tako davne dogodke?« Zato se
je pomembno vračati na mesto spomina,
da bi razumeli kaj se zgodi v vojni: »Treba
bo še velikokrat priti k različnim spomenikom, ker nas ti učijo o prihodnosti. Mi bi
radi mir v prihodnosti,« je poudarila Jelušičeva.

Praznik bo 5. avgusta 2020, obeležen s
polaganjem venca delegacije Občine Tržič

in veteranskih organizacij, pri spomeniku
pod Storžičem.

brezplačna objava

Več o dogodku pod Storžičem si lahko preberete na Wikipedini strani na naslovu
https://sl.wikipedia.org/wiki/Storžiški_
bataljon.

avgust 2020

koledar dogodkov

29

Avgust 2020
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si,
podrobnosti so objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

1. 8. – 31. 8.
Galerija Atrij

Fotografska razstava:
Ljudska glasbila sveta
KDFS Karavanke in Tržiški muzej

iz Tržiča

Planinski izlet: Torre di Toblin/
Toblinger Knoten (2617 m) + Monte
Paterno (2744 m) ali Monte Piano
(2305 m)
Planinsko društvo Tržič

ponedeljek, 10. 8.
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ostale aktivnosti

Srečanje s Pretnarjevim nagrajencem
Miranom Hladnikom
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Avgust

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

Dogodki
1. 8. – 11. 8.
Lešanska planina – Dobrča

Dnevi odprtih vrat Lešanske planine

torek, 11. 8.
iz Tržiča

Planinski pohod: Stenovc
Društvo Upokojencev Tržič

četrtek, 13. 8.
7.00 Avtobusna postaja Tržič

Enodnevni kopalni izlet – Debeli rtič
Društvo upokojencev Tržič

Medgeneracijsko društvo Bloški prstki

sobota, 15. 8.
torek, 4. 8.

iz Tržiča

Izpred društvene pisarne

Planinski izlet: Bovški Gamsovec
(2392 m)

Društvo upokojencev Tržič

Planinsko društvo Tržič

Kolesarski izlet

10. 8. – 6. 9.

torek, 18. 8.

9.00 Lešanska planina – Dobrča

iz Tržiča

Medgeneracijsko društvo Bloški prstki

Društvo Upokojencev Tržič

Dnevi majr’ce na Lešanski planini

nedelja, 2. 8.

CheraHiking, Primož Štamcar s.p.

Društvo upokojencev Tržič

četrtek, 6. 8.

Enodnevni kopalni izlet – Strunjan
Društvo upokojencev Tržič

petek, 7. 8.
20.30 Tržiški muzej

15. vikend (gledališkega) smeha:
Ljubezen na predzadnji pogled
Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Tržič

sobota, 29. 8.
20.00 Kulturni dom Križe

15. vikend (gledališkega) smeha:
Obtoženi volk
Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Tržič

nedelja, 30. 8.
20.00 Kulturni dom Križe

15. vikend (gledališkega) smeha: Rozine
rozince ali Zakaj sem roza
Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Tržič
Dogodki in prireditve bodo izvedene v skladu
z ukrepi NIJZ, za preprečevanje širjenja virusa
COVID- 19. Ažurirani podatki bodo objavljeni na
spletni strani Občine Tržič, pod rubriko koledar
dogodkov.

petek, 21. 8.
20.30 Tržiški muzej

Glasbeni večer v Tržiškem muzeju:
Šukar
Na vrtu muzeja, v primeru slabega vremena v
Kulturni center Tržič

sobota, 22. 8. in nedelja, 23. 8.
iz Tržiča

Na vrtu muzeja, v primeru slabega vremena v Kulturni center Tržič

CheraHiking

Pohod: Cjajnik in Košutnikov turn

torek, 25. 8.

8.00 atrij Občine Tržič

Izpred društvene pisarne

Jure Markič, s.p. in Občina Tržič

Društvo upokojencev

Avgustovski Tržni dan

petek, 28. 8.
20.00 Kulturni dom Križe

Enodnevni kopalni izlet – Izola

Glasbeni večer v Tržiškem muzeju: Ana
Bezjak, Lana Petrovič, Žigan Kranjčan

sobota, 8. 8.

Društvo upokojencev Tržič

četrtek, 20. 8.
7.00 Avtobusna postaja Tržič

7.00 Avtobusna postaja Tržič

Enodnevni kopalni izlet - Strunjan

Planinski pohod: Tromeja

iz Tržiča

Planinski pohod: Watzmann (2713 m)

četrtek, 27. 8.
7.00 avtobusna postaja Tržič

Kolesarski izlet

brezplačna objava

Razstave

Brunarica pr` Jezerc
Piknik društva diabetikov
Društvo diabetikov
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obvestila, vabila

Zanimivi dogodki v članicah združenja zgodovinskih mest Slovenije
DATUM in URA

PRIREDITEV

KRAJ

DODATNE INFORMACIJE

vsak četrtek do 27.
avgusta

Filmi na Vovkovem vrtu

(Vovkov vrt – grad Khislstein primeru slabega vremena se filmi prestavijo v Stolp Škrlovec)

Zavod za turizem in kulturo Kranj,
04 238 04 50, info@visitkranj.

1. 8. 2020, ob 10. uri

Redno mesečno vodenje po utrdbi
na Golem vrhu

Utrdba Goli vrh

Organizator:
Zavod Poljanska dolina
Informacije:
Jera Miklavčič
031 720 573
zavod@poljanskadolina.com
www.poljanskadolina.com

2., 9., 16., 23. in 30. 8.
2020, ob 16. in 17. uri

Pravljična dežela Gorajte (predstave za otroke)

Adrenalinski park Gorajte, Virmaše

Organizator:
Društvo Oddih Gorajte
Informacije:
Danica Kordež
040 214 858
nika.komerc@gmail.com
www.pravljicnadezela-gorajte.si

7. – 9. avgust 2020

Frivolus- Festival uličnih umetnikov

8. 8. 2020, med 10. in 19.
uro

Kranska kuhna

Vrt gradu Khislstein

Zavod za turizem in kulturo Kranj,
04 238 04 50, info@visitkranj.si

5. 8. 2020, ob 20.30

Glasbeni večeri pod grajsko lipo:
Maja Keuc Amaya

dvorišče gradu Khislstein

Zavod za turizem in kulturo Kranj,
04 238 04 50, info@visitkranj.si

7. 8. 2020, ob 21.00

Hamo & Tribute 2 Love

Letno gledališče Khislstein

Zavod za turizem in kulturo Kranj,
04 238 04 50, info@visitkranj.si

11. 7. – 26. 8. 2020

21. kolonija Ivana Šubica | Karantena razstava Združenja umetnikov
Škofje Loke

Sokolski dom Škofja Loka

Organizator:
Združenje umetnikov Škofje Loke
Informacije:
Agata Pavlovec
04 511 2335
agata.pavlovec@sokolskidom.si
www.sokolskidom.si

12. 8. 2020, ob 20.30

Glasbeni večeri pod grajsko lipo:
Ditka trio – večer avtorske glasbe

dvorišče gradu Khislstein

Zavod za turizem in kulturo Kranj,
04 238 04 50, info@visitkranj.si

14. 8. 2020, ob 21.00

Tabu akustično

Letno gledališče Khislstein

Zavod za turizem in kulturo Kranj,
04 238 04 50, info@visitkranj.si

19. 8. 2020, ob 20.30

Glasbeni večeri pod grajsko lipo:
Alenka Godec

dvorišče gradu Khislstein

Zavod za turizem in kulturo Kranj,
04 238 04 50, info@visitkranj.si

22. 8. 2020, med 10. in
19. uro

Kranska kuhna

Vrt gradu Khislstein

Zavod za turizem in kulturo Kranj,
04 238 04 50, info@visitkranj.si

26. 8. 2020, ob 20.30

Glasbeni večeri pod grajsko lipo:
Severa Gjurin

dvorišče gradu Khislstein

Zavod za turizem in kulturo Kranj,
04 238 04 50, info@visitkranj.si

26. 8. 2020, ob 20.30

Siddharta akustično

Letno gledališče Khislstein

Zavod za turizem in kulturo Kranj,
04 238 04 50, info@visitkranj.si

vsak dan do 30. avgusta

Istrska tržnica

Koper, Trg pri Upravi za pomorstvo

Zavod za mladino, kulturo in turizem
Koper
E: tic@koper.si
T: 00386 (0)5 6646403

Odgovorno v poletju
ANJA ZAGOMILŠEK, ZAVOD VOZIM, FOTO: ARHIV ZAVODA VOZIM

V času, ko je vrednota zdravja zelo izpostavljena in cenjena, predvsem na račun
epidemije koronavirusa (Covid-19), med
nami o(b)stajajo še druge nevarnosti, na katere ne smemo pozabiti. Predstavniki Zavoda
VOZIM pozivajo: »Naj bo varnost tudi na naših cestah na prvem mestu.«
Letošnje poletje po večini preživljamo v
raziskovanju naše prelepe dežele, njenih
znamenitosti, turističnih in izletniš
kih
kmetij, a poletna razposajenost, ki je v
času dopustov zelo prisotna, prinaša mno-

avgust 2020

ge pasti. Najpogostejše so tudi prometne
nesreče, ki v Sloveniji kljub karanteni ne
usihajo. Letos smo se s številom umrlih
in telesno hudo poškodovanih že precej približali lanskim številkam: v zadnje
pol leta je na naših cestah umrlo 44 ljudi,
274 pa se jih je hudo telesno poškodovalo (Podatki Javne agencije RS za varnost
prometa in Policije do 30.6.2020). Delež
povzročiteljev, ki so povzročili smrtno prometno nesrečo zaradi vpliva alkohola, pa
presega 1/3.

Ker je poletje čas sprostitve, in glede na
predhodno pomladno karanteno tudi druženj, se poraba alkohola še povečuje. Zato
je ključno, da se tudi v prometu vedemo
maksimalno odgovorno. Če so maske in
razkužila obvezna varnostna oprema v
javnih in drugih prostorih, naj bo za volanom obvezna oprema popolna treznost in
osredotočenost na promet. Če je za prenos
virusa lahko usoden le en dotik kljuke ali
stisk roke, pa se nam velikokrat to zdi nemogoče, je tudi za zmanjšano prištevnost

brezplačna objava

Študentska organizacija Univerze na
Primorskem - ŠOUP
E: info@frivolus.si
www.frivolus.si

obvestila, vabila
v prometu in posledično za prometno nesrečo lahko usodna le
ena popita alkoholna pijača.
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voženj pod vplivom alkohola med mladimi. Je inovativna akcija
medsektorskega povezovanja za zmanjšanje voženj pod vplivom
alkohola ter rabe alkohola med mladimi. Povezovanje poteka
med mladimi, mladinskimi centri in lokalnimi odločevalci, nacionalnimi strokovnjaki s področja prometne varnosti in javnega zdravja, starši ter podjetji. Gre za edinstven projekt, ki orje
ledino na področju povezovanja različnih deležnikov/akterjev s
poslanstvom izboljšanja prometne varnosti med mladimi. Gre
za večkrat nagrajeno iniciativo, ki je prejela tudi najvišjo mednarodno strokovno nagrado »Road Safety Excellence«, ki jo
Evropska komisija podeljuje za delo na področju varnosti v cest
nem prometu. Hkrati pa je bila izbrana za najboljšo preventivno
prakso med 2016 in 2019 v EU s strani Evropske komisije.

»Zato pozivamo vse Slovence, naj bodo pri raziskovanju Slovenije HEROJI – torej tisti, ki nikoli ne vozijo pod vplivom alkohola oz.
vedno poskrbijo za varen prevoz svojih bližnjih. Pozivamo tudi vse
turistične delavce, organizatorje in skrbnike, da svoje goste opomnijo
na nevarnost vožnje pod vplivom alkohola in da jim pomagajo zagotoviti varen prevoz,« poziva David Razboršek, direktor Zavoda
VOZIM.
»Spoštovani sodržavljani, bodite pravi heroji in nikoli ne sedite za
volan pod vplivom alkohola ter poskrbite za varen prevoz svojih bliž
njih, četudi sredi noči in v pižami. Spoštujte pa tudi druge normative prometne varnosti. Ob alkoholu so največjo nevarnost predstav
lja tudi hitrost, uporaba mobilnega telefona, utrujenost in splošna
nezbranost.«
Hvala, ker vozite odgovorno. Več informacij na spletni strani
http://www.vozim.si

brezplačna objava

HEROJI FURAJO V PIŽAMAH je vseslovenska družbeno odgovorna iniciativa Zavoda VOZIM, Zavarovalnice Generali, Toyote
Slovenija in Lune\TBWA, ob podpori Ministrstva za zdravje in
Javne agencije RS za varnost prometa, ki poziva k zmanjšanju

brezplačna objava

V treh sezonah so z iniciativo »Heroji furajo v pižamah« prispevali k oblikovanju ter implementaciji konkretnih rešitev, ki vodijo v izboljšanje prometne varnosti v lokalnem okolju. S koledarjem gole resnice, ki je bil distribuiran konec leta 2019, so z več
kot 2500 izvodi dosegli preko 50 občin po vsej Sloveniji, v aktivnosti pa je bilo v vseh treh sezonah vključenih 14.436 udeležencev
(mladih, staršev, lokalnih odločevalcev, strokovnjakov, …). Eden
od inovativnih vidikov iniciative je tudi prenos izven meja Slovenije in mednarodnemu aktiviranju ciljne javnosti, ki se že kaže v
projektu »Be a hero« s Portugalci in Belgijci.
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