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Vivien Isabel Herak
Hadaš

Spomin na leto 1942

Naj onkolog dr. Ribnikar
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uvodnik

Čar poletja
MAJA TEKAVEC, ODGOVORNA UREDNICA, FOTO: OSEBNI ARHIV

Pred vami je nova številka občinskega glasi-

V

la Tržičan, ravno pravšnja za prebiranje na

številki Tržičana pa vam

zasluženem oddihu. Tako kot vsakega julija

tokrat ponujamo nov iz-

jo tudi letos krasijo nasmeški odličnjakov, ki

bor

so vsa leta osvajali uspeh za uspehom in si

kov: od Naj onkologa 2022

priborili županove petice. Vsem, ki postopa-

dr. Ribnikarja, novomašnika

te korak višje, želim, naj zmagajo trda volja,

g. Tadeja Pagona vse do na-

zaupanje vase in spoštovanje drug do dru-

povedi poletnih prireditev in

gega. Res je, da včasih ne bo šlo vse po načrtih in se bodo pojavljala

nasvetov, kako odreagira-

številna nova vprašanja. Takrat odgovore nanje poskušajte poiskati

ti, ko nas ugrizne kača … Le

skupaj s starši, prijatelji, botri, mentorji … Kar pogumno.

preberite.

Vstopili smo v najbolj vroče mesece leta. Dopust, pikniki, druženja,

Za konec pa najlepša hvala

nova (s)poznanstva. Odvečni pritisk, nabran čez leto, se bo odložil.

vsem, ki tvorite svoj kamen-

Brez kančka slabe vesti si vzemite čas zase, to je vaša priložnost. In

ček pri sestavljanju moza-

kdaj, če ne zdaj?

ika, ki ga vsak mesec tako

Poletje je tudi pravi čas za raziskovanja in odkrivanje lepote. Za to
pa vam ni treba iti daleč. Je na dosegu roke, prav blizu: doma ali
na vrtu, na nebu ali sprehodu v družbi vam dragih. Le oči je treba

zadnji

(pred)počitniški

zanimivih

prispev-

z veseljem pošljemo po tržiških gospodinjstvih.
Uživajte in lepo poletje.

odpreti.
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Cvetoča korita že dobivajo svojo podobo.
Najlepša hvala gospe Mateji za poslan
#fotoutrinek.

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

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

FOTOGRAFIJE
Fotografije za objavo v Tržičanu naj bodo čim boljše kvalitete. To pomeni, da ne oddajajte pomanjšanih fotografij ali
fotografij, ki jih samodejno zmanjša vaš odjemalec elektronske pošte.
Najbolje je, da nam pošljete fotografije, ki ste jih prenesli
naravnost s fotoaparata, v originalni velikosti in resoluciji
(najmanj 1 Mb). Vsako fotografijo nam pošljite kot posebno
datoteko v formatih JPG, PDF ali TIFF. Fotografije, ki ste jih
prenesli s spleta, niso primerne kakovosti za objavo v tisku.
Vse pisce in avtorje člankov naprošamo, da upoštevate rok
oddaje, saj lahko na ta način skupaj zagotovimo kvalitetno
pripravo glasila. Rok za oddajo je do 15. dneva v mesecu.
Arhiv Tržičanov v PDF dokumentih najdete na portalu
www.trzic.si/mediji/.

podžupan z nami
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Drage občanke, cenjeni občani.
Neverjetno hitro je minil poldrugi mesec, odkar sem prevzel čast in odgovornost funkcije župana. Moram priznati, da
niti za hip nisem obžaloval, da vam lahko služim, še posebej,
ker sem obkrožen s prijaznimi, strokovnimi in delavnimi sodelavci iz občinske uprave na čelu z direktorjem Klemenom
Srno. Upam, da se moje delo ne razlikuje od tega, kar ste bili
navajeni v preteklih letih, in da ste zadovoljni z mojimi odzivi
in odgovori na vaša vprašanja in pobude.
V preteklem mesecu smo bili priča eksploziji prireditev, tako
športnih in kulturnih kot tudi zabavnih. Z zadovoljstvom
ugotavljam, da je bil obisk izredno dober, zadovoljstvo obis
kovalcev pa veliko. V času dopustov vam bo kot vselej na voljo
veliko raznih možnosti izletov in rekreacije v naši občini. Še
posebej naj omenim Gorenjsko plažo, ki smo jo letos na vašo
željo odprli že sredi meseca junija. Verjamem, da jo boste tako
kot v preteklosti radi in množično obiskovali.
Projekti na področju naših investicij tečejo v skladu s pričakovanji in terminskimi plani, dokončanje del pa se je zamaknilo pri obnovi gradu Neuhaus zaradi nepredvidenih
dodatnih del, nekaj pa je k zamudi tudi dodalo slabo vreme
v času menjave strehe. Vsekakor bodo dela zaključena do jeseni in po zagotovilih izvajalca bo grad v vsej svoji lepoti in
veličastnosti pripravljen na ogled vsem vam in obiskovalcem
Šuštarske nedelje. Vsem, ki vam je izvedba gradbenih del po
celotni občini kakor koli oteževala vsakodnevno življenje, se
še enkrat opravičujem in se zahvaljujem za razumevanje in
potrpežljivost. S skupnimi močmi in sodelovanjem se bomo

Snakovška je dobila asfaltno preobleko. FOTO: arhiv Občine Tržič.

tudi v prihodnje trudili za razvoj in izboljšave v našem skup
nem prostoru.
Medtem ko je delo občinske uprave že osredotočeno na jesenski čas, ko moramo sestaviti in občinskim svetnicam in
svetnikom predlagati v sprejem proračun za leto 2023, sam
razmišljam o nekaterih spremembah razporejanja sredstev,
ki bodo še bolj vključevale želje in potrebe občank in občanov.
O tem boste pravočasno obveščeni.
Želim vam lepe in brezskrbne poletne dni. Nadoknadite vse,
za kar ste bili v preteklih letih prikrajšani, napolnite svoje
baterije, da bomo po počitnicah polni energije skupaj premagovali vsakodnevne probleme in peljali našo občino po poti
prijateljstva in skupnih uspehov.

Vaš podžupan Dušan Bodlaj

Na Gorenjski plaži bo tudi letos »fletno« poletno. FOTO: arhiv Občine Tržič.
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iz dela občinske uprave

ZBRALA: SAŠA PIVK AVSEC

OBČINA TRŽIČ TUDI LETOS USPEŠNO POTRDILA
NAZIV PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA OBČINA
Slovenska filantropija je na dan prostovoljstva, ki ga praznujemo
24. maja, ponovno potrdila naziv Prostovoljstvu prijazna občina
34 slovenskim občinam. Med njimi je tudi občina Tržič. Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju
prostovoljcev in prostovoljskih organizacij pa je ta naziv prvič
pridobilo sedem občin. Občina Tržič je priznanje prejela za sofinanciranje prostovoljskih organizacij, za zahvale prostovoljcem,
za zagotavljanje sredstev za delo mentorjev prostovoljcev ter
vlaganje v infrastrukturo, ki omogoča boljše delo prostovoljskim
organizacijam, predvsem na področju športa ter zaščite in reševanja.

IZVAJALCEM S PODROČJA KULTURE RAZDELJENIH
DOBRIH 80 TISOČ EVROV
Iz proračuna Občine Tržič bo izvajalcem s področja kulture, ki so
bili izbrani na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih
dejavnosti, razdeljenih 82.335,06 evra. Med prejemniki sredstev
je 19 kulturnih društev, ki tako ali drugače oblikujejo in oživljajo
kulturni utrip v občini.

PROGRAMSKI VMESNIK (API) ZA PAMETNA
PARKIRIŠČA
Projekt pametnih parkirišč dobiva novo dodano vrednost, in sicer
lahko prek programskih vmesnikov (API) in na internetu eno-

stavno pridobivamo podatke (po konceptu odprtih podatkov) o
številu prostih parkirnih mest v (skoraj) realnem času. Programski vmesniki omogočajo razvijalcem oz. komur koli, da jih vključi
v svoje aplikacije, ki podatke črpajo še iz mnogih drugih različnih
virov oz. informacijskih sistemov.
Takšen primer je na odprtih podatkih temelječa aplikacija
https://tocen.si/#/ (UL FRI), ki jih pridobiva prek API različnih
sistemov in za določene občine prikazuje vozni red javnega pot
niškega prometa, podatke o izposojah koles, za občino Tržič pa
informacije o številu prostih parkirnih mest na parkiriščih v okolici mestnega jedra Tržič (ZD Tržič, Za Mošenikom, Cankarjeva,
BPT, kasneje še tržnica).
API za parkirišča je šele prvi korak, saj bomo objavljali API in dodajali podatke še iz drugih različnih prometnih sistemov in prometne infrastrukture. Odprti podatki, ki jih že nudi Občina Tržič,
so na voljo na povezavi https://www.trzic.si/za-obcane/turizem-in-razvoj/pametna-skupnost/odprti-podatki.html. Dostopnost do odprtih podatkov prek API vmesnikov bodo omogočali
razvoj še ostalih koristnih (in predvsem brezplačnih) aplikacij
tako za občane kot obiskovalce Tržiča. Kratka tehnična API dokumentacija (klici, parametri in ostale informacije) je vsem zainteresiranim uporabnikom na voljo na spletni strani https://www.
trzic.si/doc/open-data-en/api-pametna-parkirisca.pdf.
Vse, ki boste uporabljali API-je in ostale odprte podatke Občine
Tržič, naprošamo, da nam sporočite, v katere aplikacije jih vključujete in za kakšen namen. API za pametna parkirišča je omogočil
ponudnik sistema Telekom Slovenije.

Fotografski natečaj Koščki raja s Tržiškega
GAŠPER GOLMAJER, SLUŽBA TURIZEM TRŽIČ, FOTO: NEŽA KOČEVAR

Z veseljem vam predstavljamo prvonagrajeno fotografijo meseca
junija, ki smo jo poimenovali »Sen(o) rožnikovih dni in noči« in
bo na letnem koledarju krasila mesec junij. Avtorica zmagovalne
fotografije, ki prejme 100,00 €, je Neža Kočevar. V Službi turizem
Tržič se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste poslali fotografije in
nam dodobra otežili izbiro.
Dodajamo še nekaj napotkov fotografom. V Službi turizem Tržič
bomo upoštevali samo fotografije, ki bodo poslane na naš elektronski naslov informacije@trzic.si do 15. v mesecu za vsak tekoči mesec (se pravi za naslednji mesec je rok oddaje 15. julij).
Zaželeno je, da je s fotografije razvidno, da je posneta na Tržiškem, da ujame neko dogajanje (žival, človeka, šport …). Pravila
natečaja najdete na spletni strani https://www.visit-trzic.com/.
Zahvaljujemo se vam za dozdajšnje sodelovanje in že nestrpno
pričakujemo julijske fotografije.

Sprejem odličnjakov pri podžupanu Občine Tržič
MATEJA NOSAN, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

Generacija otrok letnika 2007 je v letošnjem juniju zaključila z
osnovnim šolanjem. Da imamo kljub vse zahtevnejšemu učnemu
programu v Tržiču veliko mladih, ki kažejo visok potencial, ni
več neznanka. Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana
Dušan Bodlaj je namreč v četrtek, 16. junija, sprejel učence, ki so
vsa leta šolanja dosegli odličen učni uspeh in teh je bilo rekordno
število, kar 33. Iz Osnovne šole Križe je bilo vseh 9 let odličnih 12
učencev, iz Osnovne šole Bistrica 11 in iz Osnovne šole Tržič 10.
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Dušan Bodlaj je odličnjake naslovil kot intelekt tržiške mladine in
izrazil upanje, da se jih po zaključenem šolanju kar največ vrne
v domači Tržič, ki potrebuje perspektivne mlade ljudi. Izpostavil
je, da se populacija stara, zato bo še kako pomembno, da se jim
omogoči zaposlitveno prihodnost doma.
Na vprašanje, kaj si želijo postati, jih je kar nekaj odgovorilo, da
gredo zaenkrat na šolanje na gimnazijo, da bodo imeli še čas raz-

iz dela občinske uprave
misliti, v katero smer jih bo zanimanje zaneslo. Precej odličnjakov pa je že izoblikovalo svojo vizijo prihodnosti. Po slišanem sodeč nam ni treba skrbeti za mlade uspešne podjetnike z dobrimi
poslovnimi idejami, za kader v šolah in zdravstvenih ustanovah,
pa tudi v industriji. Nekaj bi se jih podalo v odvetniške vode in nekaj v naravoslovne dejavnosti. Zaenkrat pa še nihče ne razmišlja,
da bi v prihodnosti postal župan Občine Tržič.
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Čestitkam podžupana se je pridružil tudi direktor občinske uprave Klemen Srna. Skupaj sta vsakemu segla v roke in jim izročila
skromno darilo kot zahvalo za angažiranost – ne samo v šoli in
zase, pač pa tudi za pomoč vsem sošolcem in prijateljem na različnih področjih.

29. redna seja Občinskega sveta Občine Tržič
MATEJA NOSAN, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

V četrtek, 16. junija 2022, so občinske svetnice in svetniki še zadnjič pred zasluženim premorom za dopust zasedali na redni seji
Občinskega sveta Občine Tržič. Tokratna seja je bila kratka, saj je
bilo točk manj kot običajno. Svetnice in svetniki so potrdili zapis
nika in realizaciji 28. redne seje in 9. korespondenčne seje.

evropskimi sredstvi, zagotovila so se sredstva za plačila pogrebnih storitev socialno ogroženim, za dejavnost Vrtca Tržič, nakup
radarjev ter nekaj drugih manjših projektov oziroma investicij.
V zadnji točki so se seznanili še s poročilom o delu uredniškega
odbora in finančnem poslovanju glasila Tržičan.

Svetnice in svetniki so sicer vse predlagane sklepe na seji sprejeli soglasno. Odločali so o plači za začasno opravljanje funkcije
župana, v drugi obravnavi so potrdili predlog Odloka o koncesiji
za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Tržič ter Akt o ustanovit
vi Sveta RCERO Ljubljana. V sedmi točki so svetnice in svetniki
potrdili rebalans proračuna, ki je bil pripravljen predvsem zaradi
finančne uskladitve projektov, ki so sofinancirani z državnimi in

Po koncu seje se je zbranim v veliki sejni sobi pridružil tudi biv
ši župan mag. Borut Sajovic. Podžupan Dušan Bodlaj, ki je sicer
tudi vodil sejo, se mu je v imenu vseh svetnic in svetnikov zahvalil za njegovo delo na Občini Tržič in dobro vodenje občine ter
mu v zahvalo izročil skromno darilo. Tudi bivši župan se je vsem
zahvalil za dobro delo, sodelovanje in pomoč pri sprejemanju pomembnih odločitev, ki so nedvomno pripomogle k razvoju Tržiča v vseh pogledih, in jim zaželel uspešno in preudarno delo še
naprej.

Javni razpis za dodelitev
spodbud za razvoj podjetništva
in gospodarstva v občini Tržič v
letu 2022
Občina Tržič je na svoji spletni strani objavila javni razpis za
dodelitev spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v
občini Tržič v letu 2022.
Več informacij o razpisu si lahko preberete na spletni strani
http://www.trzic.si/. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vprašanja zainteresirani lahko pošljejo po
elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si.

julij 2022
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spremljamo, poročamo

»Sence vseh žrtev taborišča Ljubelj - Mauthausen vpijejo, naj se
jih spominjamo.«
NATAŠA PREDALIČ, TV MEDVODE (PRIREDILA JANJA NEMC), FOTO: IZTOK PIPAN

»Ne, ne morem se spraviti z zlom, ne morem se spraviti s tistimi,
ki so na zakonit način pobili moje sorodnike in milijone soljudi. Do
njihovih otrok in vnukov ne gojim slabih čustev, tudi ne do tistih, ki
so drugače misleči. Z njimi se nimam kaj spraviti, saj nisem bila v
sporu, v jezi, v sovraštvu. Kar pa zadeva tiste, ki so vodili taborišči
na Ljubelju in vsa druga taborišča, se pridružujem umetniku, ki je
oblikoval spomenik, in obtožujem. J'accuse. K človeškosti sodi tudi to,
da si vsaj do neke mere odgovoren za svoja dejanja,« so bile besede letošnje slavnostne govornice na spominski slovesnosti 11.
junija, dr. Anice Mikuš Kos. V imenu Taboriščnega odbora Rab
Gonars, Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi
združenj borcev za vrednote NOB in v imenu Zveze združenj borcev je udeležence pozdravil Herman Janež, ki je opozoril na žalostno bledenje spomina, ki odhaja z generacijami, ki so doživele
vojne grozote. V imenu Občine Tržič je goste pozdravil podžupan
v opravljanju funkcije župana Dušan Bodlaj, ki je spomnil na to,
kako se besede, ki jih govorijo danes, hitro lahko tudi obrnejo:
»Najbolj žalostno je, da kljub glasnosti naših apelov ne slišijo ravno
tisti, ki so najbolj zvesto polagali vence svojim rojakom, katerih kosti
so zakopane pod to krvavo zemljo, sedaj pa sejejo smrt in razdejanje v Ukrajini.« Poljski veleposlanik Krzysztof Olendzki je zbrane
spomnil na to, da so bili Poljaki poleg Francozov najštevilčnejša
narodnostna skupina ujetnikov. Zaprli so jih zaradi etničnih in
rasnih razlogov, tako kot ujetniki iz sovjetske armade. Daniel Simon s francoskega združenja Amicale de Mauthausen se je spomnil pokojnega Borisa Pahorja, ki je leta 2016 na mesto nekdanjega
taborišča Ljubelj pri svojih 103 letih prišel samo zato, da je prosil,
naj se »rdeči trikotnik« ne pozabi. Slovesnost sta v imenu Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj
borcev za vrednote NOB Slovenije, Združenja borcev za vrednote

Potepanje v Dobrni
NUŠA PERKO, FOTO: VIKA REMIC

Društvo diabetikov Tržič je tako kot vsako leto organiziralo spomladansko okrevanje. Tokrat je potekalo
v času od 15. 5. do 22. 5. 2022. Odšli smo na Dobrno v
hotel Vita, kjer smo bili že lani.
Letos se nas je nabralo kar 24. Po sprejemu v hotelu, obvezni prijavi, kosilu in seveda kavici smo se kar
porazgubili po sobah. Drugo jutro smo začeli z meritvijo sladkorja v medicinskem centru, nato pa nas
je že čakal animator David, ki je poskrbel, da smo se
dobro razgibali. Ko pa že zjutraj opraviš toliko stvari,
se potem res prileže zajtrk.
Vsak dan smo imeli načrtovane izlete, krajše ali
daljše pohode, imeli smo tudi tri zdravstvena predavanja. Med našim potepanjem po Dobrni in okolici smo opazili, da se kraj zelo spreminja, in to na
boljše. Izvedeli smo veliko o zgodovini kraja, nekaj
pa smo vedeli še od lani. Lepo je bilo, kamor koli smo
šli: ribnik z okolico, ruševine Vile Ružička, vas Vrba,
sprehod ob reki Dobrnici itn. Najbolj veselo pa je bilo,
ko smo šli na izletniško kmetijo Pri Minki. Teden je
minil prehitro, poslovili smo se tako, kot pravi pesem »Oj, zdaj gremo, nazaj še pridemo«. Samo da bi
nam zdravje služilo.

julij 2022

NOB Tržič in Občine Tržič pripravila scenarista Mojca Poredoš in
Iztok Pipan, povezovala pa jo je Maja Tekavec. Slovesnost je opozorila tako na pretekle dogodke kot na sedanjost, ki pozablja na
zlo in trpljenje, ki ga povzročajo vojne. Na zbrane je apelirala, da
bodimo sami sprememba, ki jo želimo videti v svetu. Sooblikovali so jo kvintet trobil Orkestra Slovenske vojske, kvintet trobil
Orkestra Slovenske policije, recitatorja Jeremija Le Roux in Jakob
Pavlin, učenke Osnovne šole Tržič Neža Papler, Ajda Škaper, Tina
Radulović, Lana Jazbec in njihova mentorica Blanka Rejc, učenka
Glasbene šole Tržič Kristina Legat in mentorica Natalija Banič,
sodelovala pa je tudi Garda Slovenske vojske.

spremljamo, poročamo
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Društvo bolnikov za osteoporozo po Poti treh zvonov
ERNA ANDERLE, FOTO: ERNA ANDERLE

V juniju smo člani Društva bolnikov za
osteoporozo Kranj, katerega del smo tudi
Tržičanke, uživali v sprehajanju po Poti
treh zvonov in spoznavanju posebnos
ti
Žiganje vasi in Sebenj. Bili smo z vseh koncev Gorenjske in čeprav je bilo starostno
povprečje več kot sedemdeset let, nas to ni
oviralo. »Super,« so rekli vsi in prepričana sem, da se vrnejo še na kakšno drugo
pot. Z veseljem in zanimanjem so namreč
odnesli domov časopis s predlogi, kaj se v
Tržiču dogaja, in vabilo k odkrivanju koščka raja. Se vidimo!

Pa pojdimo spet na pot!
Od zvona do zvona, za zdravje prosit vsi ...
Ti greš prvič,
Tudi ti?
Res napoved, kaj vse padlo bo z neba skrbi.
Eh, kar bo, pa bo, saj v
naHrbtniku marela bo ...
Zdaj pa brž na pot!
Vsi, ki
Osteoporoza nas skrbi.
Naj nam zdravje služi
Od zvona do zvona in še naprej
Vrnemo se kmalu in še drugim povej ...

Izlet Krajevne skupnosti Sebenje
ALENKA GOLMAJER TERZIEV, FOTO: JOŽICA KAJZER

V Krajevni skupnosti Sebenje imamo drugo soboto v juniju rezervirano za izlet po
Sloveniji. Letos smo se odpravili na Štajersko in Dolenjsko.
Obiskali smo Sevnico, kjer smo se posladkali s torto Melanija in si z grajskega vrta
ogledali prelep razgled na reko Savo. Pot
nas je nato vodila v Krško, kjer smo obis
kali nekdanjega kriškega župnika Alfonza
Grojzdka, ki se je zelo razveselil našega
obiska. Na njegovem vrtu smo si sami organizirali že tradicionalno malico – kruh z
zaseko in klobaso.
Po kratkem sprehodu po Krškem smo se
odpeljali do Novega mesta. Tu smo se vkrcali na Rudolfov splav in si ob humorističnem programu ogledali mesto z »ribje«
perspektive. Po zabavni vožnji po reki Krki

smo se povzpeli do Kapiteljske cerkve in se
sprehodili po starem mestnem jedru Novega mesta.

Po poznem kosilu smo se polni lepih vtisov
odpeljali proti domu z obljubo, da se prihodnje leto ponovno podamo na pot po Sloveniji.

Izlet starejših krajanov Loma
MIRA ČEMAŽAR, PREDSEDNICA KRAJEVNEGA ODBORA RDEČEGA KRIŽA LOM, FOTO: MIRA ČEMAŽAR

Krajevni odbor rdečega križa Lom je na
binkoštni ponedeljek povabil starejše krajane Loma na izlet. V Župniji Grosuplje smo
imeli mašo, ki jo je daroval župnik Martin Golob. V Ivančni Gorici smo si ogledali
etnološko zbirko Nose: kmetijsko, obrtniš
ko, rokodelsko orodje, gospodinjske predmete … Na Muljavi smo obiskali Jurčičevo
domačijo, Krjavljevo kočo, letno gledališče
in se v gostišču Obrščak okrepčali.
Zahvaljujemo se KS Lom pod Storžičem,
Megalesu, podjetju Melom, pekarni Orehek, restavraciji Fir'bc okn, Boštjanu
Šveglju, Zdenku Grdiču, Evi Meglič, Viki
Stojko, članici ekipe prve pomoči OZ RK
Tržič in drugim prostovoljcem za pomoč,
Mariji in Vinku Pernetu pa za medena darila.

Druženje je bilo po dveletnem premoru zaradi epidemije še toliko bolj veselo,
sproščeno, vseskozi so bili prisotni debat

ni pogovori in dobra volja udeležencev.
Naj lepi spomini ostanejo do ponovnega
druženja.

julij 2022
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Na splavarjenju po Krki
NUŠA HAFNER, FOTO: PETER KAJZER

Člani in prostovoljci Združenja šoferjev in avtomehanikov
(ZŠAM) Tržič smo se v sredo, 8. junija, odpravili na spomladanski
izlet na Dolenjsko. Potovali smo najprej do Novega mesta, tam
smo se vkrcali na splav in počasi krenili po, kot domačini pravijo,
dolenjski lepotici Krki. Najprej smo bili deležni prijetnega sprejema na splavu. Glavno besedo je prevzela kar Primičeva Julija, ki je
najprej predstavila »posadko« splava. Postregli so nam s kupico
cvička in belokranjsko pogačo, nato pa smo spoznali tudi mesto
z drugega zornega kota. Izvedeli smo marsikaj zanimivega, videli
kar nekaj hiš, v katerih so prebivali znani Slovenci. Vmes pa seveda ni manjkalo zabave z nastopom perice in harmonikarja, tako
da je bilo glasbe in plesa dovolj. V združenju smo dobili tudi prvega splavarja, Tonija Kajbiča, ki je kar na splavu uspešno prestal
strokovni izpit, dobil certifikat in postal pravi splavar.
Po pristanku in kosilu v bližnjem gostišču smo se odpeljali med
slikovitimi dolenjskimi griči z vinogradi do Mirne Peči in tam

obiskali Muzej Lojzeta Slaka. Predstavitev njegove harmonikarske kariere je bila natančna in temeljita, na koncu pa smo sestavili pevski zbor in zapeli dve njegovi najpopularnejši pesmi, V
dolini tihi in Čebelar. Dan nam je hitro minil, predvsem pa smo
bili veseli ponovnega srečanja članov po dolgem času.

Sosvet starejših Občine Tržič o potencialih medgeneracijskega centra
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

Članice in člani Sosveta starejših Občine Tržič so na 8. redni seji
SSOT, ki je potekala v torek, 14. junija 2022, razpravljali o položaju starejših v občini Tržič, potencialih za vzpostavitev medgeneracijskega centra in projektu Prostofer, v sklopu katerega
17 prostovoljk in prostovoljcev skrbi za prevoze starejših.
»Medgeneracijski center bi v Tržiču preko raznovrstnih aktivnosti, ki
bi jih izvajal, lahko korenito pripomogel k aktivnemu in kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter povezovanju različnih generacij,«
je poudaril predsednik SSOT Jure Ferjan in ob tem dodal: »Želim
si, da bo medgeneracijski center po zgledu Kranja in Bleda v bližnji
prihodnosti zaživel tudi v Tržiču. «
Medgeneracijski centri izvajajo različne programe, predavanja
in delavnice o aktualnih in za vsakdan uporabnih tematikah, od
učenja računalniških veščin do osebnega razvoja in zdravja. Dejavnosti so usmerjene tudi v povezovanje skupnosti in v kraju
delujočih organizacij, nudijo pa tudi splošno informiranje o aktivnostih v lokalnem okolju.

Članice in člani SSOT so opravili poglobljeno razpravo o morebitni vzpostavitvi medgeneracijskega centra v občini Tržič. Do
naslednje seje SSOT se načrtuje tudi ogled dobre prakse delovanja tovrstnega centra v Kranju, kar lahko služi za dobro pomoč
in usmeritev, kako center za medgeneracijsko povezovanje vzpostaviti tudi v Tržiču.

Potovanje in bivanje v vesolju
MELANIJA PRIMOŽIČ, FOTO: ARHIV MELANIJE PRIMOŽIČ

Prvi svetovni teden vesolja je potekal lansko leto med 4. in 10. oktobrom v Sloveniji. Pripravila ga je Slovenska znanstvena fundacija, krovni organizator pa je bilo globalno združenje World Space
Week Asociation. Letošnji drugi SVETOVNI TEDEN VESOLJA bo
ravno tako potekal v jesenskem času pod okriljem World Space
Week-a in Slovenske znanstvene fundacije.
Z vesoljem bi morali vzpostaviti kognitivni odnos. Ozaveščeni o
pomenu vesolja v vsakdanjem življenju bomo odkrivali in utrjevali zavedanje o pomenu znanosti, tehnologij in inovacij za vstop
v prostore izven planeta. Zanje se zavzemajo posamezniki, organizacije, vesoljske agencije in narodi z bolj ali manj opredeljenimi vesoljskimi programi.
Mladi, ki se odločajo o svojem poklicu v bližnji prihodnosti, bodo
lahko v vesoljski znanosti in tehnologiji ali v vlogi astronavta/
astronavtke prepoznali svoje življenjsko poslanstvo, še zlasti, če
jih bodo izobraževali,vzgajali in ozaveščali o vesolju astronavti.

julij 2022

Le ozaveščeni bodo prepoznali pomen vesolja v vsakdanjem življenju.
V ta namen vabimo k sodelovanju otroke tržiških vzgojno-varstvenih ustanov, da nam pošljejo svoje domišljijske risbice
na to temo. Risbice bomo razstavili v spominski sobi Sunite L.
Williams v Lešah, kjer bomo obeležili tudi letošnjo 130. obletnico rojstva slovenskega vizionarja Hermana Potočnika Noordunga. Kontakt: slovenski.astronavt@gmail.com.

spremljamo, poročamo, kultura
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Zaključek Podjetniške akademije za mlade
NATALIJA BRUMEN, DIREKTORICA LJUDSKE UNIVERZE TRŽIČ, FOTO: ARHIV LJUDSKE UNIVERZE TRŽIČ

Ljudska univerza Tržič v okviru projekta Tržiški kreativni center že peto leto uspešno izvaja program »Podjetniška akademija za mlade« pod vodstvom našega strokovnega mentorja Nejca
Konjeviča. Tudi letos smo obeležili naš zaključek na Občini Tržič, kjer nas je gostil podžupan Dušan Bodlaj, ki je našim mladim
podjetnikom podelil priznanja za udeležbo na tečaju in prisluhnil
predstavitvi njihovih idej. Namen krožkov je namreč, da mladi
razvijajo svoj potencial, svoje ideje, jih znajo predstaviti, tržno
ovrednotiti, obenem pa koristno porabiti svoj čas ob šolanju.
Krožki mladim ne ponudijo samo znanja iz podjetniških vsebin,
temveč jim olajšajo pot izbire in odločitve pri njihovi nadaljnji
izobraževalni poti, ki jih bo slej ko prej zanesla v poslovna in delovna okolja.
Hvala Občini Tržič, da podpira in financira program, ki ga izvaja
Ljudska univerza Tržič. Hvala tudi vsem trem šolam (Osnovni šoli

Bistrica, Osnovni šoli Križe in Osnovni šoli Tržič) za pomoč pri
obveščanju otrok o programu in hvala mentorju Nejcu Konjeviču,
ki je vodil tudi podjetniški tabor v Postojni, ki je potekal od 13. 5.
do 15. 5. 2022. Na taboru so se zbrali osnovnošolci z vseh koncev Slovenije, Tržič pa so zastopali naši tečajniki. Vsem iskrene
čestitke.

50. obletnica valete
RADO VESELINOVIČ, FOTO: ARHIV RADA VESELINOVIČA

27. maja 2022 zvečer smo se zbrali sošolke in sošolci, razrednik
Janez Vagner ter cenjene učiteljice v gostišču Smuk na 50. oblet
nici valete OŠ H. Bračiča iz Tržiča.
Zopet smo obudili za pol stoletja spominov, lepih trenutkov na
brezskrbne mladostne dni in na našo staro šolo na Balosu. Obudili smo spomine na našo valeto v telovadnici v Tržiču, pa tudi
na končni izlet v Materado pri Poreču ter na zaključek šolanja na
naši osnovni šoli v Tržiču. Odkar smo zaključili šolanje, smo se
razkropili po srednjih šolah po Sloveniji, nekateri so pričeli z vajeniško dobo, spet drugi so pričeli delati, saj je bilo za to takrat
v Tržiču dovolj možnosti. Vsak si je po svojih najboljših močeh
ustvaril svoje življenje, vsakdo je postal odrasel človek. Naše poti
so se razšle. Postali smo le bežni znanci, nekateri so se preselili

drugam. Ta večer nas je spet združil. Bilo je lepo in nepozabno.
Velika udeležba je potrdila željo, da se zopet dobimo na naslednji
okrogli obletnici.
Zahvala vsem, ki so pomagali organizirati ta slovesni trenutek,
še posebej pa organizacijskemu odboru v sestavi Andreje Sajovic,
Zdravka Paplerja, Petra Jurkoviča in Rada Veselinoviča.

Gorenjski upokojenci pojejo 2022
TANJA AHAČIČ, FOTO: ARHIV PEVSKEGA ZBORA DRUŠTVA UPOKOJENCEV TRŽIČ

Kaj je lepšega od prijetnega druženja? Prijetno druženje in prepevanje. Življenje je lepše, če je prežeto z glasbo. V četrtek,
26. maja 2022, so v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah odmevali ubrani glasovi na reviji pevskih zborov »Gorenjski upokojenci pojejo 2022«.
Nastopilo je dvanajst pevskih zborov: dva moška, dva ženska
in osem mešanih, med njimi tudi mešani pevski zbor DU Tržič.
Zborovodja je Stane Bitežnik, pevke: Mojca Sedminek, Romana
Godnov, Lili Papler, Mojca Razinger, Josipa Erdec, Silva Škofic,
Marjeta Nemc, Rina Golja, Silva Grušovnik, Marija Perne, Milena Bogataj, Marjeta Slabe, Jelka Snedic, Maruša Sedminek, pevci:
Rado Pančur, Toni Kajbič, Vinko Cvek, Gregor Valjavec, Franci Zupan, Anton Poljanec, Maks Djordjević, Jaka Praprotnik in
Frančišek Meglič. Kar malo zadržano so prihajali na oder in zapeli
Tržiško (M. Mežek, R. Gobec) ter Oj, ta mlinar (ljudska). Odšli so
zadovoljno ter ponosno, saj jim je aplavz občinstva sporočil, kako
dobri so.
Selektorica srečanja Andreja Martinjak, uveljavljena slovenska zborovodkinja, je poudarila, kako nehvaležno je ocenjevati
prepevanje, saj ga ne moreš meriti z metrom. Po njeni oceni je
najboljši mešani pevski zbor Vrelec DU Škofja Loka (zborovodja
Dejan Herakovič), drugo mesto je pripadlo mešanemu pevske-

mu zboru DU za Selško dolino, Železniki (zborovodkinja Minka
Šmid), tretje mesto pa mešanemu pevskemu zboru DU Komenda.
Na koncu pa še skupna pesem, in sicer Lipa. Oder je bil premajhen
za 232 pevk in pevcev, ki so prepevali kar v dvorani. Nepozabno.
Pesem premaga vse tegobe. Ob prepevanju se telo sprosti, slabe
misli odplavajo. Pesem lepša in bogati vsakdanje življenje. Vabimo ljubitelje prepevanja, da se pridružijo zborom pri Društvu
upokojencev Tržič.

julij 2022
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Gašper Komac postal gorenjski prvak in absolutni zmagovalec
Zlate voščenke 2022
JANEZ FABIJAN IN MAJA TEKAVEC, FOTO: JANEZ ERŽEN

V začetku junija je v dvorani gasilskega doma v Besnici pri Kranju
potekalo 30. tekmovanje harmonikarjev Zlata voščenka Besnica
2022. Besniško tekmovanje s 30-letno tradicijo je eno največjih
tekmovanj z diatonično harmoniko. Na tekmovanjih v Besnici, ki
je hkrati izbirno tekmovanje za Zlato harmoniko Ljubečne, se je
za najvišje lovorike v treh desetletjih potegovalo 2074 harmonikaric in harmonikarjev. Veliko tekmovalcev, ki so stali prvič na
odru v Besnici, je danes poznanih in uveljavljenih harmonikarjev
v številnih glasbenih skupinah ali pa so glasbeni pedagogi mentorji, ki uspešno prenašajo znanje igranja diatonične harmonike
na mlajše.

monikarskega prvaka. Po besedah strokovne komisije je prepričal
predvsem s težavnostjo skladbe, suverenim nastopom, podajanjem zgodbe in doslednim fraziranjem, smiselno dinamiko …
Celoten nastop je bil tako primeren za absolutno, končno zmago.

Harmonikarje, ki so tekmovali v starostnih skupinah, je ocenjevala štiričlanska strokovna komisija. Gorenjski harmonikarski
prvak za leto 2022 je postal Gašper Komac iz Križev, ki deluje
pod mentorstvom Matjaža Kokalja, prav tako večkratnega har-

Nov uspeh Folklorne skupine Karavanke
NEJC MIHELIČ IN NIKA KRIŠTOF, FOTO: DANICA MEGLIČ

V Mladinski folklorni skupini Karavanke smo imeli kar pestro pomlad. Med epidemijo se je marsikaj spremenilo, med drugim tudi
to, da smo prestopili od nastopanja na otroških k nastopanju na
odraslih srečanjih folklornih skupin. Kljub pomanjkanju vaj nas
ta preizkušnja ni ustavila. V nedeljo, 22. maja, smo se odpravili v
Portorož na naše čisto prvo regijsko srečanje odraslih folklornih
skupin. S koreografijo Sirota Jerica, ki sta jo zasnovali vodji Saša
Meglič in Pija Japelj, smo skozi petje in ples predstavili tragično
zgodbo o deklici, ki ji po smrti matere življenje kroji stroga in neusmiljena mačeha.

neizmernim veseljem nestrpno čakali finalni nastop.
Občutki med in po nastopu so bili vrhunski. V čast nam je bilo
nastopiti v finalu največjega srečanja folklornikov v Sloveniji,
med najboljšimi 7 folklornimi skupinami v državi, kar je za našo
skupino ob prehodu z otroške na odraslo raven res izjemen dosežek. Ob sicer zelo napornem, a uspešnem plesnem dnevu smo
zelo motivirani za nadaljnje učenje novih plesnih korakov, zato
se že veselimo naslednjih vaj.

Veseli smo bili že, da smo lahko nastopili na regijski ravni, vse pa
nas je krepko presenetila novica, da smo bili izbrani na državno
Maroltovo srečanje v Žalcu. Do nastopa smo tako pridno vadili in
napravili še zadnje popravke, da bi na državnem srečanju odplesali čim bolje. V soboto, 18. junija, smo že dopoldne krenili na pot
proti Štajerski, kjer smo si najprej ogledali prvi polfinale in podprli naše sotekmovalce.
Konkurenca je bila velika, kar samo potrjuje kakovost posameznih folklornih skupin v Sloveniji. Člani Folklorne skupine Karavanke smo nastopili v drugi polfinalni prireditvi, kjer smo dali
vse od sebe, nato pa nestrpno čakali na razglasitev, kdo bo nastopal v finalu. Za nastop v večerni finale je bilo izbranih 7 skupin.
Ko smo zaslišali ime Mladinska folklorna skupina Karavanke, so
bili občutki nepopisni. »To je to, gremo še enkrat!« smo rekli in z

Kulturni sprehod po mestnem jedru
DAVID AHAČIČ, FOTO: SERGEJ RADOSAVAC

Zveza kulturnih organizacij Tržič je 21. maja ob svoji 60-letnici delovanja in vstopu v vseslovenski Teden ljubiteljske kulture
pripravila sprehod po tržiškem mestnem jedru, med katerim so
se s svojimi dejavnostmi predstavila številna kulturna društva.
Na parkirišču pred stavbo na naslovu Balos 4, v kateri delujejo
nekatera društva, so nastopili člani KUD Ampus, KUD Leyli, skupine Country ritem (KD sv. Janeza Krstnika Kovor) ter Lomski
fantje. V fužini Germovki so nastopili gledališčniki KUD Podljubelj in ljudski pevci KD Jerbas, pred hišo Toneta Pretnarja Kata-
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rince iz KD Zali rovt, v občinskem atriju ženska vokalna skupina
Kresnice (Kovor) in Stanislava Dolinar Bohinc iz KD Kruh Križe, pred Paviljonom NOB pa so nastopili člani Folklorne skupine
Karavanke in kvinteta Pueri cantorum. Sprehod smo zaključili z
odprtjem pregledne likovne razstave, ki jo je pripravila OI JSKD
Tržič, udeležili pa so se je člani KD tržiških likovnikov, KUD Načeta paleta, Foto kluba Tržič in FS Karavanke. Program sta povezovala Boris Kuburič in David Ahačič, z recitacijami je sodelovala
Marina Bohinc iz Mladinskega gledališča Tržič. V širši program
praznovanja je sodil tudi večerni koncert Pihalnega orkestra Tr-
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žič ob njihovi 95-letnici delovanja. Ta dogodek je le eden izmed
številnih, ki so jih društva pripravila v Tednu ljubiteljske kulture,
vsa gospodinjstva v občini pa so v tem času prejela tudi predstavitveni katalog društev – kot informacijo in spodbudo k vklju-

čitvi v raznovrstne dejavnosti ljubiteljske kulture. Praznujemo
namreč z geslom: Kultura v vsak tržiški dom!

Sprehoda so se udeležili številni kulturni ustvarjalci in navdušenci nad
ljubiteljsko kulturo.

Kamišibaj v izvedbi mladih pripovedovalk KUD Podljubelj v Germovki.

Katarince z Janjo Meglič pred Pretnarjevo hišo.

Pevci ljudskih pesmi KD Jerbas

Skupinska fotografija nastopajočih.

»Apel podobo na ogled postavi …« Marjan Burja, član KD tržiških likovnikov,
je bil eden od slikarjev, ki so ustvarjali »v živo«.

Več na spletni strani ZKO: https://www.zkotrzic.si/.

Razpis za razstave v Galeriji Atrij za leto 2023
Tržiški muzej v Galeriji Atrij pripravlja razstavni program za
prihodnje leto. Vse zainteresirane umetnike in avtorje vabimo
k prijavi za obdobje januar-december 2023.
Tržiški muzej in Občina Tržič pri pripravi razstav v Galeriji
Atrij zagotovita:
• strokovno in tehnično postavitev razstave,
• oblikovanje vabil in plakatov,
• promocijo razstave,
• otvoritveni dogodek s strani Tržiškega muzeja,
• podiranje razstave in povrnitev galerije v prvotno stanje.
Prijava mora vsebovati:
• kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, e-naslov, telefon
oz. mobitel),

• življenjepis, dokumentacijo dosedanjega umetniškega delovanja, seznam preteklih razstav, katalogov, zloženk, objav v
medijih, slikovno gradivo preteklega dela,
• opis projekta, seznam predvidenih razstavljenih del (število
del, dimenzije in druge pomembne karakteristike).
Prijavitelj poskrbi za:
• dostavo in odvoz razstavnih predmetov,
• sodelovanje pri postavljanju razstave.
Rok in način prijave:
vloge s prilogami pričakujemo po pošti s pripisom »Galerija Atrij – razpis 2023« na naslov Tržiški muzej, Muzejska 11,
4290 Tržič ali pa na e-naslov: andreja.rauch@guest.arnes.si
do vključno 31. avgusta 2022. Veselimo se vaših predlogov in
sodelovanja!
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Čaruhle in kamišibaj, dolgčas nam ni!
KRISTINA LINDAV, FOTO: ROBERT BITEŽNIK

Za člane odrasle igralske skupine KUD-a
Podljubelj je bila pomlad več kot pestra.
Poleg kar štirih ponovitev lastne igrice
Čaruhle jo je najbolj zaznamoval kamišibaj. Navdušeni nad preprostostjo in hkrati
kompleksnostjo te japonske oblike papirnatega gledališča smo se spopadli z organizacijo večstopenjskega projekta. Pričel
se je z organizacijo delavnice kamišibaja
s produkcijo za otroke, dveh delavnic za
odrasle ter zaključil s 1. festivalom »kamiŠIBAJ V ZAVETJE GORA« 7. maja v Domu
krajanov Podljubelj. Butaj se je tisti večer
odprl kar 20-krat! Zgodbe, pesmi, uganke, anekdote, celo biografski kamišibaj so
lahko videli obiskovalci, ki se jih je zbralo ravno prav, da smo imeli vse omenjeno čisto blizu in je seglo daleč navznoter. Likovne tehnike pa so bile od risbe do
prave umetniške slike, tudi kombinacija
fotografije in linoreza. Poleg udeležencev

naših delavnic kamišibaja, med njimi učiteljici iz podružnične šole, vzgojiteljici iz
vrtca in tržiški likovniki, so se nam pridružili tudi gostje Jelena Sitar, Igor Cvetko in Simona Kavčič, ki imajo s to obliko
gledališča že več kilometrine in so zaslužni, da se v Sloveniji sploh igra kamišibaj.
Z obiskom nas je počastil tudi Igor Likar,
ki se je tekom bogate kariere strokovno
posvečal tudi kamišibaju. Skozi večer nas
je s svojo mirnostjo in žarom za kamiši-

baj vodila Barbara Ahačič Osterman, ki
tudi sama pogosto odpira vratca butaja. Dimenzija povezovanja med tržiškimi
društvi, vrtcem in tudi podružnično šolo
nam je v posebno čast in nas navdaja z optimizmom, da drugo leto v maju povabimo v Podljubelj na 2. festival »kamiŠIBAJ
V ZAVETJE GORA«. Izvedbo projekta sta
omogočili Zveza kulturnih organizacij Tržič in Občina Tržič s sredstvi razpisa, ki so
dodatni veter v jadra naše ustvarjalnosti.

Ambasador lahkega branja – Nejko Perko
VESNA TIŠLER SUŠNIK, FOTO: ARHIV VESNE TIŠLER SUŠNIK

8. junija 2022 je 55-letni Nejko Perko iz
Bistrice pri Tržiču postal ambasador lahkega branja. V prostorih Mladinskega centra Slovenj Gradec je na »Dnevu za lahko
branje« podal svojo častno izjavo, da si bo
prizadeval za dobro ime lahkega branja in
da podpira pravico ljudi do informacij in
literature v dostopni obliki.
Organizator projekta Lahko brati je Zavod
RISA, ki se zavzema, da informacije v lahko berljivi obliki niso nadstandard, ampak
pravica vseh prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije. Konvencija o pravicah
invalidov našo državo zavezuje k zagotavljanju teh oblik informacij, ki so dostop

ne in razumljive invalidom, predvsem
osebam s težavami v duševnem razvoju,
osebam s posebnimi potrebami, koristne
pa so za vse ljudi, saj se v Sloveniji kar 25
odstotkov prebivalcev srečuje z ovirami
in omejitvami pri branju. Na voljo sta dva
priročnika, Zbirke slik za lahko branje in
Slovar lažjih besed, a še vedno je zelo malo
prilagojenih knjig v slovenskem jeziku.
Naziv letošnjih ambasadorjev so prejeli:
Nejko Perko, Aksinja Kermauner, Stojan
Rozman, Adi Smolar, Tatjana Strmčnik,
Mateja Tajnšek in Boštjan Gorenšek. Na
državo so naslovili predlog, kako zagotoviti več publikacij o lahkem branju, posne-

li so kratek video in pripravljajo delavnice
za podpornike lahkega branja.
Pogumni Nejko, kapo dol, ker vztrajaš pri
tem poslanstvu. Hvala, ker si se trudil in
s svojim delom omogočil uresničiti svoje
cilje in cilje še marsikoga.

Odprte so prijave na Festival ljubiteljskega igranega filma #FLIF 2022
SUZANA KOKALJ, FOTO: ŠPELA URBANC

Ljubiteljski filmski ustvarjalci, do vključno 15. avgusta 2022 lahko svoje igrane
filme prijavite na #FLIF 2022 in izkusite
užitek predvajanja svojega filma na filmskem festivalu. Vsak predvajan film bo
prejel strokovno oceno in se potegoval za
nagrade.
#FLIF bo potekal v soboto, 17. septembra
2022, v Domu krajanov Kovor.
Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani www.kamp-avantura.si pod zavihkom #FLIF 2022. Za
dodatna vprašanja se lahko obrnete na:
festival.flif@gmail.com.
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Festival
ljubiteljskega
igranega filma #FLIF si
prizadeva za promocijo
in širjenje ljubiteljskega igranega filma ter za
spodbujanje nastajanja
igrane ljubiteljske filmske produkcije. Organizira ga skupina Avantura
(KD sv. Janeza Krstnika
Kovor). Podpirajo ga Občina Tržič, JSKD OI Tržič,
ZKO Tržič in Krajevna
skupnost Kovor.
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Krstni koncert v prenovljeni prireditveni dvorani BPT
11. junija zvečer smo odprtje prenovljene prireditvene dvorane kompleksa BPT
okronali, kot se spodobi – z večernim
koncertom Queen Real Tribute banda
in dua BQL. Prvoomenjeni so nas vrnili
v zlate čase Freddieja Mercuryja, torej
v 70. in 80. leta prejšnjega stoletja. Navihani duo pa je poskrbel za navdušenje
med mlajšo populacijo s pesmimi, kot
so Heart of gold, Lučke, Vroče itn. Seveda pa razposajena zmagovalca oddaje
Znan obraz ima svoj glas nista pozabila
niti na najbolj odmevne imitacije znanih
estradnikov. Za žejo in lakoto so na dvorišču prireditvenega prostora poskrbeli
gostinski ponudniki: Casa Latina, Moji
štruklji in Carniola Brewery. Prenovljeni
del kompleksa BPT se je izkazal za odlično multifunkcijsko središče kulturnega in družabnega tržiškega življenja,
kjer se bo dogajalo in ustvarjalo tudi v
prihodnje. Občina Tržič bo v sodelovanju s podjetjema BPT d.o.o. ter Voje
d.o.o. dvorano s pridom izkoristila v primerih slabe vremenske napovedi za tradicionalne koncerte na Gorenjski plaži,
obenem pa si želimo, da bi njen potencial videla tudi tržiška društva, zavodi in
posamezniki. Ob tej priložnosti vas povabimo na še 2 vroča poletna koncerta,
ki se bosta odvijala na Gorenjski plaži. V

soboto, 30. julija, nas bodo podžigali fantje skupine Zvita feltna, Alya in DJ Tim, v
soboto, 27. avgusta, pa bodo naše bobniče
razvajali Andrej Šifrer, Beer Belly band in
Fridayz band. Vstopnice bodo na voljo v
predprodaji vsaj 2 tedna pred posameznim

dogodkom v TPIC Tržič po ceni 5 EUR za
otroke, študente, dijake ter upokojence in
po 8 EUR za vse ostale. Na dan dogodka pa
bo cena vstopnice pred vhodom na prireditveni prostor za vse 10 EUR. Poletje na
Tržiškem bo pestro, se vidimo!

brezplačna objava

GAŠPER GOLMAJER, SLUŽBA TURIZEM TRŽIČ

Turnir trojk v košarki
ALENKA GOLMAJER TERZIEV, FOTO: ALENKA GOLMAJER TERZIEV

Na igrišču Pod kostanjčki smo 4. junija
preživeli lepo športno popoldne. KS Sebenje je skupaj s ŠKD Žiganja vas organizirala turnir trojk v košarki. Sodelovalo je
šest ekip, dve iz domačega društva in štiri

gostujoče. Zmagovalci turnirja so bili
Champ rumeni, domači Levi so bili drugi,
tretji so bili Champ modri.

movalci zelo zabavali ob igranju kakovost
ne košarke in seveda ob veselem druženju
po turnirju.

Gledalcev resda ni bilo veliko, so se pa tek-
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šport, med ljudmi

Vesele novice s kegljanja
EMA ZAJC, FOTO: ARHIV EME ZAJC

V mesecu maju se je odvijalo državno prvenstvo v kegljanju za
članice in člane, na katerem so se naša dekleta odlično znašla.
Irena Mejač je dosegla odlično 1. mesto v kombinaciji in 2. mesto
posamezno, Marija Ahačič Premrl pa je dosegla 2. mesto posamezno in 3. mesto v kombinaciji. Blaž Čerin je dosegel 3. mesto
v kombinaciji. Naše mladinke Sara Rovtar, Lana Pesjak in Zoja
Vesel Šorn so zasedle v disciplini ekipno odlično 3. mesto. Za nameček pa je Sara Rovtar v disciplini posamezno zasedla 1. mesto,
prav tako je bila 1. tudi v kombinaciji. Zaradi odličnih rezultatov
so bili vsi štirje izbrani v slovensko reprezentanco, ki je nastopila od 15. do 28. 5. 2022 na svetovnem prvenstvu v mestu Elva v
Estoniji.
Zelo veseli smo, da je naša SARA ROVTAR postala skupaj z
ANMANDO ZALAR svetovna prvakinja v kategoriji U-23 v disciplini tandem. Od začetka do samega polfinala sta zmagovali. V
finalu sta se pomerili z Nemkama. Rezultat je bil izenačen (1:1) in
igrali so se dodatni meti, pri katerih sta imeli naši dve tekmovalki
več sreče in zmagali.
Za nameček pa so dekleta U-23 ekipno postale svetovne podprvakinje.
Iris Zoran (Pivka) je zasedla 2. mesto v disciplini posamezno
U-23, Nataša Radič (Pivka) pa je zasedla 3. mesto v disciplini
sprint U-23
Ostali naši trije člani IRENA MEJAČ, MARIJA AHAČIČ PREMRL in
BLAŽ ČERIN so zelo uspešno zastopali Slovenijo. Kvalifikacije so
dobro prestali. Dosegli so dobre rezultate in se odlično borili. V
drugem krogu pa so naleteli na kasnejše svetovne prvake in so
morali premoč prepustiti nasprotniku.
Doma pa se je na kegljišču v Tržiču odvijala Trim liga. Igral se je
dvokrožni sistem. Vzdušje je bilo na nivoju tekmovanja samega in
rezultati so bili tudi temu primerni. Zmagala je ekipa, ki je imela
same domače igralce. Slavili so:

1. MIZARSTVO BORIS;
2. KRANJSKI ORLI;
3. KORENINE in ŠPARGLJI.
V disciplini »200 lučajev« se je bil ogorčen boj za prvo mesto.
Tekmovalci in rekreativci so se enakovredno (na skupni rezultat
so dobili 30, 60 ali 80 kegljev – odvisno od let in če je bil rekreativec ali rekreativka) borili in nastopali skupaj v enotni kategoriji.
Tako so letos prvič zasluženo zmagali:
1. Gorazd KAVČIČ – 982 podrtih kegljev (brez bonusa);
2. Jože KLOFUTAR – 979 podrtih kegljev (60 kegljev na leta);
3. Jure MEJAČ – 977 podrtih kegljev (brez bonusa).
Najboljši v tej disciplini od rekreativcev (bonus 30 kegljev) je bil
Vojko JANŽEKOVIČ z 944 podrtimi keglji. Najboljša rekreativka
(bonus 60 kegljev) pa je bila Mojca JANŽEKOVIČ z 934 podrtimi
keglji.
Bilo je veliko navijanja in bodrenja tekmovalcev. Vladala je prijetna in prijateljska klima.

TRŽIČANI PO SVETU

INTERVJU: Vivien Isabel Herak Hadaš
MAJA TEKAVEC, FOTO: OSEBNI ARHIV VIVIEN ISABEL HERAK HADAŠ

Vivien Isabel Herak Hadaš: »Bi si upala reči, da smo Slovenci v zamejstvu celo bolj povezani in si bolj
pomagamo kot znotraj Slovenije.«
V rubriki Tržičani po svetu se je tokrat naš korak ustavil na Dunaju,
kjer prebiva Vivien Isabel Herak Hadaš. Kako se je vse skupaj začelo,
kako je osvajala nemški jezik in kakšne so prednosti bivanja na Dunaju, pa si preberite v spodnjem prispevku.

Vsi, ki te poznamo, vemo, da smo te lahko srečali kjerkoli.
Malo za šalo, malo zares, zdaj pa te lahko srečamo le še na
Dunaju. Pred šestimi leti si torej zapustila rodni Tržič in se
preselila na Dunaj. Kaj te je popeljalo v avstrijsko prestolnico?
Na Dunaj sem se prvotno preselila zaradi študija na Wirtschaftsuniversität Wien. Da tukaj ostanem, sem se odločila iz privatnih in
poslovnih razlogov, saj Dunaj ponuja veliko (več) kariernih priložnosti, sploh v mednarodnih podjetjih, tako da sem tukaj videla več perspektive za začetek svoje kariere. Svojo službeno pot
sem tako začela pri proizvajalcu mlečnih izdelkov Danone, kjer
sem delala za avstrijski, švicarski in celo slovenski trg. Nedav-
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no pa sem zamenjala službo za pozicijo v marketingu v podjetju
Coca-Cola.

Si že od nekdaj čutila strast do večjih mest?
Ja, kljub temu se še do danes ne moram odločiti, kaj mi je ljubše –
pestrost metropole ali umirjenost in majhnost domačega mesteca. Oboje ima svoje prednosti in hvaležna sem, da imam priložnost izkusiti oboje. Bi pa pripomnila, da čeprav ima Dunaj skoraj
toliko prebivalcev kot cela Slovenija, nimaš občutka, da živiš v
velemestu, ker je povsod ogromno zelenih površin in parkov.

Po starših ti je bil nemški jezik položen v zibelko, pa vseeno, je bilo kaj težav z učenjem jezika?
Če sem popolnoma iskrena – kljub temu, da babica in mama govorita nemško, sama jezika pred odhodom na Dunaj nisem »obvladala«. Nekaj sem se sicer naučila v osnovni šoli in na Gimnaziji
Kranj, vendar sem prej vedno dajala poudarek učenju angleščine.

med ljudmi
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Na začetku 4. letnika gimnazije sem svojima staršema naznanila,
da se nameravam vpisati na univerzo na Dunaju. Starša sta verjetno mislila, da se mi je zmešalo, saj program, na katerega sem
želela vpisati, poteka (večinoma) v nemščini. Tako sem se »zares« začela učiti jezika šele nekaj mesecev pred začetkom študija.
Velika zahvala za pomoč pri učenju gre tukaj moji mami. Priznam
pa, da je bilo prvo leto na Dunaju, predvsem zaradi jezika, zelo
zahtevno zame. Ampak sem se hitro privadila, ker sem bila nemščino prisiljena uporabljati vsak dan.

Kako so te sprejeli Dunajčani in koliko imaš stikov z ostalimi priseljenci?
Na fakulteti sicer sploh nisem imela priložnost spoznati veliko
»pravih« Dunajčanov, saj je zaradi internacionalnosti univerze
veliko tujih študentov. Seveda pa sem spoznala tudi nekaj Dunajčanov. Čeprav prebivalci avstrijske prestolnice ne slovijo kot
najbolj prijazni, sem do sedaj imela več ali manj pozitivne izkušnje. Na Dunaju živi tudi kar precej Slovencev (tudi kar nekaj Tržičanov se najde). V namen povezovanja imamo skupino na Facebooku, kjer si redno izmenjujemo informacije, sprašujemo, če
ima kdo še kaj Barcaffe kave na zalogi (to nas veliko tukaj živečih
Slovencev pogreša), pogosto pa se tudi srečujemo na piknikih in
raznih dogodkih. Bi si upala reči, da smo Slovenci v zamejstvu
celo bolj povezani in si bolj pomagamo kot znotraj Slovenije.

Si imela kakšne težave pri privajanju na življenje na Dunaju?
Ne bi rekla, da sem imela težave, je bil pa vsekakor preskok, ko
sem se preselila iz mesteca z manj kot 4000 prebivalcev v multikulturno mesto s skoraj 2 milijonoma prebivalcev. Ena izmed
največjih sprememb je bil zame na primer javni prevoz s podzemnimi železnicami – ker tega v Sloveniji ni, seveda na začetku
nisem vedela za »nenapisana pravila«, kot na primer, da se na
tekočih stopnicah razvrstiš na desno, leva stran pa je rezervirana
za ljudi, ki po stopnicah hitijo.

Katere so najpomembnejše razlike, ki jih opažaš med Slovenci/Tržičani in Dunajčani (v njihovih navadah, prepričanjih, vrednotah, obnašanju ipd.)?
Na Dunaju ne rabiš dolgo čakati, da ti nekdo ustavi na prehodu za
pešce, tudi če ni semaforja. To se v Tržiču oz. na splošno v Sloveniji bolj poredko zgodi. Druga razlika, ki jo opažam, je, da so
ljudje tukaj bolj strpni z drugače mislečimi kot tudi s priseljenci.

Kako preživljaš proste večere?
Povsem iskreno, v zadnjih letih je bilo (na žalost) prostih večerov
bolj malo. Ko pa sem prosta, rada obiščem katero izmed mnogih restavracij, saj mesto ponuja res obilo kulinaričnih doživetij s
praktično celega sveta. Poleti sem pogosto tudi na Dunajski »plaži«, ob reki Donavi, kjer se lahko sprostiš ob hladni pijači, igraš
s prijatelji odbojko na mivki ali pa celo zaplavaš v reki. Pozimi
se večinoma raje držim kulturnih prireditev, zelo rada obiskujem muzikale in koncerte na Dunaju, saj je teh možnosti tu res
ogromno.

Kaj bi svetovala ljudem, ki se selijo na Dunaj? Še vedno velja
rek »ko greš na Dunaj, pusti trebuh zunaj?«
Moj nasvet je morda sicer banalen, ampak če se seliš na Dunaj,

toplo priporočam znanje nemščine. Brez tega je veliko bolj zapleteno najti službo in prijatelje, se pa vsekakor tudi to da. Drug
nasvet pa bi bil, ne se družiti samo s Slovenci. Ko boš enkrat na
Dunaju, si najdi avstrijske in tuje prijatelje, saj se boš tako lažje
integriral.
Ta rek sem že večkrat slišala, ampak k sreči temu ni tako – cene
živil v trgovinah so primerljive s slovenskimi. Kar pa me je kot
ljubiteljico kave definitivno šokiralo, so visoke cene v kavarnah.
Preskok iz kapučina za 1,2 do 1,5 € na 4 do 5 € je bil kar hud udarec
(smeh).

Kako ohranjaš stik z domačimi?
Hvala bogu za socialne medije in video klice – tako sem še vedno skoraj vsak dan v stiku z domačimi. Poleg tega pa se pogosto
(rade volje) vračam domov.

Hvala za pogovor in lep pozdrav na Dunaj.

Pohvala in zahvala
Konec meseca maja in v začetku junija mi je zdravje pošteno zagodlo. Kar petkrat sem potrebovala nujno medicinsko pomoč. V
dežurni ambulanti Zdravstvenega doma Tržič me je vsakokrat sprejelo prijazno, strokovno osebje. Srčni ljudje, ki svoje poslanstvo
opravljajo z veliko empatije do bolnikov. Iskreno se jim zahvaljujem za strokovni in človeški pristop, za vse vzpodbudne besede.
Tisočkrat hvala. Hvaležna Fina Ležaja
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v središču

Spomin na leto 1942 – 80 let od najtemnejšega obdobja nemške
nacistične okupacije Tržiča
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA TRŽIČ, TRŽIŠKI MUZEJ, FOTO: ARHIV TRŽIŠKEGA MUZEJA

Povzeto po Tržiškem zborniku: Nacistična okupacija 1941 do 1945,
1984 ter po gradivu Janka Tišlerja in Jožeta Dežmana: Partizansko
gibanje v Tržiču 1941–1942
V teh dneh mineva osemdeset let od dogodkov, ki predstavljajo
najtežje obdobje druge svetovne vojne v Tržiču in okolici, obdobje vojaškega in policijskega nadzora, spopadov, hajk, aretacij, izgnanstva, streljanj talcev in drugih vojnih grozodejstev,
ki so jih nad prebivalci in nad pripadniki partizanske vojske
izvajali pripadniki nacističnih sil tretjega rajha in njihovi sodelavci.

UVOD
Že od leta 1938 je bilo med prebivalci Tržiča čutiti vojno psihozo
ob poročilih o širjenju nacizma v drugih državah, posebej v Avstriji. Občinski odbor je začel s pripravo na vojne razmere z nabavo vojaških potrebščin, vse pogostejši so bili vpoklici na orožne
vaje. Za obrambo so izdelali več bunkerjev v okolici Tržiča, utrjevali so Rupnikovo linijo in vzpostavili skladišča orožja.
Druga svetovna vojna se je pri nas pričela 6. 4. 1941, ko je Nemčija napadla Jugoslavijo. V Tržiču so tedaj potekale mobilizacije
v jugoslovansko vojsko, pripravljenost braniti domovino je bila
velika. Že 6. 4. 1941 so se na maji pričeli spopadi vojske Kraljevine
Jugoslavije in nemške vojske. 10. 4. 1941 se jugoslovanska vojska
dokončno umakne iz Tržiča.

NEMŠKA OBČINSKA UPRAVA
V Kraljevini Jugoslavije je bil zadnji tržiški župan Janez Majeršič.
Ob prevzemu oblasti je novi nemški tržiški župan postal 16. aprila 1941 Miklavž Klemenc. Ob nastopu je bila zasežena občinska
blagajna in ostala občinska imovina. Novi oblastniki so prevzeli
vojaško in policijsko oblast, na uradne položaje v mestu pa nastavili tiste domačine, ki so simpatizirali z nacistično politiko, predvsem kulturbundovce in folksdojčerje.
23. marca 1942 je na mesto tržiškega župana prišel Hugo von
Kurz, ki se je sam opredelil za fanatičnega privrženca našega
Führerja in je napovedal strogo ukrepanje proti vsem nasprotnikom režima.

NEMŠKI OKUPACIJSKI SISTEM
Nacisti so postopoma uveljavljali svoj družbeni sistem na vseh
področjih življenja.
Racionalizacija porabe
Aprila 1941 so zaplenili vse trgovske zaloge in uvedli karte, da bi
omejili nakupe teh dobrin. To je veljalo za hrano, oblačila, gradbeni material, gorivo, milo, pralni prašek, celo za hrano za pse.
Leta 1942, ko je bilo uvedeno izredno stanje, so zaprli veliko trgovin z živili. Hrane je pričelo primanjkovati, uvedli so celo tečaje, kako varčno pripravljati hrano. Pojavila se je trgovina na črno.
Javna dela
Nemška uprava je pozvala vse nezaposlene, da se prijavijo na
občini. Kdor se ni zglasil, je bil kaznovan. Opravljali so cestna in
druga dela, gradili cesto Reichstrasse 333. Delavce so nastanili v
delovna taborišča, prvo je bilo na žagi pri Sv. Ani, ki so ga partizani leta 1942 požgali. Drugo je bilo postavljeno taborišče na
Zalem rovtu, požgano 1944, zatem obe ob koncentracijskih taboriščih Ljubelj sever in jug.
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Prireditev ob postavitvi novega nemškega župana Huga von Kurza julija
1942.
Prisilno delo
Posebna oblika kazni je bila prisilno delo v »kazensko-vzgojnih«
taboriščih. Tja so večinoma zapirali pripadnike partizanskega gibanja, ki jim niso mogli naprtiti večjih grehov. Prisilno delo so
Tržičani opravljali predvsem v taborišču Kraut pri Špitalu.
Omejitev gibanja
Pod okupacijo se je bistveno zmanjšala svoboda gibanja. Policijska ura se je pričela ob 21. uri in je trajala do 5. ure, v tem času je
bila zatemnitev obvezna. Slovencem je bila prepovedana vožnja
s kolesi, avti in motorji. Za potovanja so bila obvezna potna dovoljenja. Najostrejši ukrepi so veljali od julija do septembra leta
1942. Izdan je bil razglas, da bodo kršitelji policijske ure brez
opozorila ustreljeni.
Ponemčevanje
Že 8. maja 1941 so oblasti zahtevale, da se spremeni vse slovenske
napise v nemške. Preimenovali so slovenska imena ulic v nemška.
Uvedli so tečaje nemščine za odrasle, ki so bili pogoj za nekatere
ugodnosti, na primer socialno pomoč. Izdali so sezname za prevajanje slovenskih osebnih imen in priimkov v nemške.
Maja 1941 so Nemci zaprli slovenske šole. Odprli so jih ponovno
jeseni 1941, ko so s Koroške prišli nemški učitelji, med njimi so bili
tako zagrizeni nacisti kot tudi koroški slovenski učitelji. Pouk je
potekal v nemščini. Otroci so se morali vključiti v vrste Hitlerjeve
mladine »Hitlerjugend«, deklice tudi v Zvezo nemških deklet.
Rasni pregledi
V Tržiču so pred meščansko šolo postavili dolgo mizo. Na eni
strani so sedeli trije volksdojčerji ali kulturbundovci, ki so dajali oceno o zanesljivosti oziroma nezanesljivosti ljudi. Na drugi
strani mize je stala dolga klop, po kateri je moral občan drseti
po zadnjici in gledati v oči nasproti sedečemu članu komisije. Na
podlagi takega pregleda so občane označili za evakuacijo, za izselitev v stari rajh, torej v Nemčijo, ali za obstanek v svojem kraju.

v središču
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REPRESIVNI ORGANI: OROŽNIKI, SA, GESTAPO,
VOJSKA, VARNOSTNA POLICIJA IN DRUGI
Sistem nadzora prebivalstva je bil raznovrsten, v Tržič so prispele številčno močne nemške sile.
Orožniške postaje so bile v Tržiču, Kovorju, Križah, na Golniku
in v Podbrezjah. Skrbeli so za varovanje pomembnejših podjetij
in nadziranje prebivalstva ter zbiranje podatkov o partizanih.
Redno so izvajali patrole. V Tržiču in na Golniku je bilo po 7 pripadnikov SA, (Sturmabteilung – napadalni odredi). Mobilizacija
v nemško vojsko
Mlade fante, rojene leta 1923 in 1924, so poklicali na nabor decembra 1942. Nekateri izmed njih so bili prostovoljci, večinoma
pa so bili prisilno mobilizirani. V nemško vojsko jih je bilo tega
leta napotenih 36, več (71) je bilo vpoklicanih leta 1943. Nekateri izmed njih so odšli prostovoljno, večina jih je bila prisilno
mobiliziranih. Razposlali so jih po vseh frontah, kjer so številni
med njimi izgubili življenja. Mnogi izmed njih so dezertirali, na
primer tako, da se z dopusta niso več vrnili v nemško vojsko.

UPOR PROTI NACISTIČNI OBLASTI
Del prebivalstva se je organiziral in aktivno upiral oblastem.
V Tržiču je bil krajevni odbor Osvobodilne fronte (OF) ustanovljen
maja 1941. V OF so bili sprva le komunisti in skojevci, jeseni leta
1941 pa je odbor postal koalicijski. Komuniste je zastopal Srečo
Perhavc, sokole Jože Šter, narodnjake Ciril Stritih, krščanske socialiste pa Anton Ahačič. Sedež so imeli v Šterovi hiši (gostilna
Pri Slugu).
Storžiške žrtve
26. julija 1941 je bila nad Vetrnim ustanovljena Tržiška četa. Pripadniki so pričeli izvajati akcije, napadli so policijsko postojanko v Križah, bivališče župana Miklavža Klemenca in druge cilje,
a so bile akcije sprva zaradi slabe oboroženosti in nepoznavanja
vojaške tehnike neuspešne.
Po teh akcijah je odšla četa na Veliko Poljano pod Storžič in se tam
3. avgusta 1941 sešla s Kranjsko četo. Tu sta partizane odkrila dva
Nemca, planinca-vohuna.
4. avgusta proti večeru so na mali jasi pred kočo ustanovili Storžiški ali Kranjsko-Tržiški bataljon, prvi na Slovenskem. Bataljon
je ob ustanovitvi štel 63 mož, večina je takoj odšla proti Begunjam, da bi v naslednjih dneh skupaj s Cankarjevim bataljonom
osvobodili jetnike iz begunjskih zaporov. V koči je ostalo 21 večinoma neoboroženih partizanov in partizank.
5. avgusta pred 4. uro zjutraj so Nemci s pomočjo domačih izdajalcev in vodičev iz Tržiča partizane v koči obkolili in napadli. V
spopadu je osem partizanov, med njimi tudi partizanke, padlo,
ostalim se je uspelo rešiti.

ARETACIJE
Na prve partizanske akcije so odgovorili z aretacijami več deset
oseb, osumljenih komunizma. V prvem valu aretacij so zajeli učitelje, intelektualce, pomembnejše zavedne ljudi iz predvojnega
življenja. Mučili so jih in zasliševali, nekatere so poslali v delovna
taborišča ali v begunjske zapore.

LETO 1942 – ZAOSTRITEV RAZMER
REPRESIJA
V letu 1942 se je nacistična oblast konsolidirala, mrežo sodelavcev razpredla po vsem mestu in okolici in pričela z neusmiljenim
zatiranjem vsakršnega odpora proti nemški vojski ali oblasti. V

Tržičani v delavnem taborišču Kraut.
tem obdobju so si sledile aretacije, deportacije, izganjanje prebivalstva, mobilizacija v nemško vojsko, streljanje talcev, hajke,
boji z aktivisti.

PARTIZANSKA VOJSKA
Leta 1942 se je povečalo število pripadnikov partizanske vojske
v Tržiču, konsolidirala sta se Kokrški bataljon in Kokrška četa.
Njihove akcije so postajale vedno bolj pogoste in uspešne, a so
jim vedno sledili povračilni ukrepi, ki so se v letu 1942 izjemno
zaostrili.

DRUGI VAL ARETACIJ
Leta 1942 so Nemci s številnimi aretacijami dušili partizansko gibanje na Gorenjskem. Aretirali so okrog 16 oseb, med njimi tudi
partizanko Tončko Mokorelovo, ki je kasneje umrla v koncentracijskem taborišču. Partizanom so zasegli premoženje, svojce pa
so preselili.

TALCI
Prva žrtev
Nemci so pričeli streljati talce. Prva žrtev je bil Herman Šteblaj iz
Tržiča, ki so ga usmrtili septembra 1941.
Streljanje talcev v Kovorju
3. junija 1942 je nemški župan v Kovorju Lukanc z nemškimi žandarji po domovih aretiral talce, pet izmed njih so ustrelili ob cesti
Podbrezje–Podnart v Golobovcah. Po tem dogodku so se začele
priprave za usmrtitev kovorskega župana Lukanca, pripadniki
partizanskega gibanja so ga dejansko usmrtili. Naslednji dan so
Nemci iz begunjskih zaporov pripeljali deset talcev in jih v znak
maščevanja sredi Kovorja postrelili.
Streljanje talcev na Čegelšah
8. julija 1942 zjutraj so borci Kokrškega odreda nameravali ubiti
Petra Strupija, namestnika župana v občini Sv. Ana. Niso ga ubili, le obstrelili, vendar pa so zaradi tega dogodka policisti izmed
svojcev partizanov, ki so bili namenjeni izgnanstvu, izločili osem
moških, ki so jih odpeljali na Čegelše, jih postavili nasproti Strupijeve hiše in jih postrelili. Na Čegelšah so bili umorjeni Andrej
Mokorel, Marijan Patarič, Albin Purger, Anton Janežič, Ladislav
Knific, Janez Jagodic, Ernest Našič st. in ml., Danilo Mlašič. Družine ustreljenih so izselili v Windsheim na Bavarskem.
IZGNANCI
Številne svojce partizanov in drugih, ki so nasprotovali oblasti, so
izgnali v Nemčijo, v delovna in koncentracijska taborišča. Takšen
primer se je zgodil ob umoru talcev na Čegelšah. Takrat so izgnali
13 ali 14 tržiških družin, moške so izvzeli in jih ustrelili kot talce.
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med ljudmi

Tadej Pagon: »Življenje je več kot jed.«
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV TADEJA PAGONA

Na praznik svetih Petra in Pavla, 29. junija, škofje Rimskokatoliške cerkve v Sloveniji posvetijo novomašnike. Eden izmed njih izhaja tudi iz Župnije Bistrica - Tržič, g. Tadej Pagon.
V soboto je v domači župniji daroval novo mašo.
Kdaj se je rodila želja, da postanete duhovnik? Kje ste najbolj jasno zaznali, začutili Božji klic v duhovništvo?
Želja, da bi postal duhovnik, je pravzaprav v meni po malem tlela
od otroških let – od tega, da sem stari mami odet v rjuho »maševal« in jo »obhajal« s »hostijami«, ki sva jih z atom izrezala
iz vafljev – in seveda kasneje, predvsem ob večjih življenjskih
prelomnicah (konec osnovne šole in matura), ko je bilo potrebno premisliti, kako naprej in kakšne vrednote ter zanimanja me
v življenju vodijo. Vendar tega občutka, naj postanem duhovnik,
nisem želel poslušati oz. mu dajati prevelike pomembnosti. Svoje
življenje sem si predstavljal najbrž podobno kot moji sovrstniki.
Občutek v meni, naj se odločim za službo drugim, pa je bil vedno
bolj neutihljiv v obdobju študija živilstva in prehrane. Mislil sem,
da je to moja življenjska poklicanost, vendar ob tem nisem mogel
reči, da me takratna profesija izpolnjuje oz. daje zadoščenje.

Kako so se na vašo odločitev odzvali starši, sorodniki, prijatelji?
Domači so me pri moji odločitvi vedno podpirali in mi pomagali,
kakor je bilo le v njihovi moči. Odzivi znancev in nekaterih sorodnikov pa so bili mešani, vendar sem vedno poizkušal vsake
pomisleke razlagati in pokazati, da je za vsakogar bistveno, da
uresničuje svoje življenjsko poslanstvo. Tudi prijatelji so se na
moj račun radi pošalili, vendar smo trenutek kasneje že pristali
na zanimivih teoloških ali pa čisto cerkvenih debatah.

Živimo v posebnem času mnogih sprememb. Tudi pogledov
na vero in Cerkev kot institucijo. Kaj nam priporočate?
Predvsem se mi zdi, da ne glede na vse ne pozabimo, kaj je naša
človeškost. Vemo namreč, da je človek ustvarjen poleg telesnosti
in duševnosti tudi kot duhovno bitje. Zaničevati lastno duhovnost pomeni sovražnost proti samemu sebi. Bog je namreč človeka ustvaril po lastni podobi in je zato v svojem bistvu religiozno
bitje. Pri tej duhovnosti pa se človek lahko velikokrat ne znajde ali
izgubi, zato Bog za svojega poslanca po Cerkvi pošilja duhovnika
– vzetega izmed ljudi in danega za ljudi, da bi bil posrednik tega,
kar se nanaša na Boga. Ob premisleku o Cerkvi in duhovništvu, ki
ga posreduje, se težko izognem zavetniku ali patronu duhovnikov
– to je sveti arški župnik Janez Vianney. Pravi namreč: »Kaj boste
odgovorili temu, ki s prstom kaže na tabernakelj?« in »Kaj so ta
zlata vrata?«. Odgovorili mu boste: »To je jedilna shramba moje
duše.« in nadaljevali »Nje ključe pa ima duhovnik«. On je tudi tisti, ki skrbi za zalogo hrane v njej in pripravlja gostijo ter streže pri
mizi. Brez duhovnika ni gostije, ki je dragoceno telo in kri našega
Gospoda Jezusa Kristusa. Zato se mi zdi ključno poudariti to, da
ne glede na vse ne pozabimo, kje se nas je namenil Bog hraniti s
hrano za večno življenje – v Cerkvi in po duhovniku.

Kaj ste izbrali za novomašno geslo? Kaj vas pri tem nagovarja?
Za novomašno geslo sem si izbral besede iz Lukovega evangelija: »Življenje je več kot jed.« S temi besedami želim nakazati na
svojo življenjsko pot in izvor duhovniškega poklica zame. Skozi
srednjo in višjo šolo sem se kot strokovnjak za hrano in prehrano
želel usmeriti le v zemeljsko jed in skrbi za to, kako bi človeka
nahranil z jedjo, ki mine. Omenjene svetopisemske besede hrane
ne omalovažujejo, ampak želijo reči to, kar sem začutil tudi sam
– da to ni dovolj. Potrebna je tudi hrana za duhovno ali, drugače

julij 2022

rečeno, večno življenje (Božja beseda in sveta evharistija) in le-to morem dati le kot duhovnik. V širšem kontekstu pa se te Jezusove besede nahajajo v delu, kjer je govora o skrbi za življenje.
So spodbuda, da nam ni potrebno biti zaskrbljeni za te reči. Če
»Bog hrani ptice pod nebom in oblači lilije na polju«, koliko bolj
bo skrben z nami, ki se imenujemo njegovi otroci. Spodbuja nas
torej k zaupanju vanj.

Kaj ste odnesli iz domačega družinskega varnega zavetja v
življenje?
Iz svojega otroštva se spominjam, da smo se ob kakršnih koli stis
kah oz. preizkušnjah venomer priporočali Devici Mariji in zaupali
v pomoč Boga, hkrati pa smo se za vse dobro radi zahvaljevali.
Predvsem imam v mislih Brezje, Višarje, Trsat in druga Marijina
svetišča, ki smo jih tako radi obiskovali. To je bil zagotovo zgled
vere v dobrega in usmiljenega Boga, ki rad deli svoje darove tem,
ki ga prosijo (kakor sem že omenil v razlagi novomašnega gesla).
Iz tega pa izvirajo odnosi, ki jih med seboj gojimo in se trudimo
za to, da ostajamo povezani, se radi družimo, si pomagamo in si
tako damo vedeti, kako smo drug drugemu dragoceni.

Vsaka življenjska pot s seboj prinese tudi določene preizkušnje. Bi morda izpostavili kakšno stvar, ki vas je potrdila
in utrdila v vaši hoji?
Zagotovo sem se sprva čutil nebogljenega in nesposobnega ljudem oznanjati in razlagati tako velike reči in skrivnosti, ki jih je
za nas storil dobri Bog. A v letih priprave na duhovniško službo se
mi je tolikokrat pripetilo, da niti sam nisem dobro vedel, od kod
sem jemal, kar sem povedal in moč za to, kar sem storil. Tako sem
vedno bolj spoznaval, da ni vse odvisno samo od mene, temveč
sem le orodje v rokah Boga, da more tudi po meni drugim deliti
tolažbo in upanje.

Če na župniji, kamor boste poslani, ne boste imeli gospodinje, bodo prav prišle tudi veščine s tega področja. Kateri del
gospodinjenja vam najmanj diši?
V letih formacije se srečujemo z mnogimi opravili, med njimi tudi
s takimi, ki so potrebna za vsakdanje življenje. Tako si sami čistimo, peremo, likamo, se učimo kuhati. Zato lahko rečem, da sem
večine opravil vajen (tudi še od doma) in tudi z gospodinjenjem
ne bi smel imeti večjih težav.

Ste zelo aktivni tudi v glasbenem svetu, igrate orgle in harmoniko, je tako?
Res je. Vendar je tako, da sem v večji meri samouk. Že res, da kdaj
spremljam tudi z orglami pri maši, vendar je to bolj izjemoma.
Veliko bolj pogosto pa se doma usedem za pianino ali vzamem
harmoniko in čisto za dušo zaigram kakšno Avsenikovo melodijo.
Z glasbo in inštrumentom včasih lažje izrazim svoja občutja in se
tako malce sprostim.

Zdaj, ko Tržičani in Tržičanke prebirajo te vrstice najinega
intervjuja, je za vami že nova maša. Že veste, v kateri župniji
boste delovali?
Kaplane letos dobijo Ig, Grosuplje in Ribnica – slednja je najbolj
verjetna.

Hvala lepa za pogovor in vse dobro.
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Gorska reševalna služba Tržič
JELENA DOLENC, FOTO: ARHIV GRS TRŽIČ

Zdrsi so najpogostejši vzrok nesreč v gorah. Najpogosteje so posledica slabe priprave na turo, precenjevanja
lastnih sposobnosti, utrujenosti in neprimerne opreme. Kako pravilno postopati po gorah sem se pogovarjala
s članom GRS Tržič in podpredsednikom GRZS Klemenom Belharjem.
Reševalni odsek GRS pri SPD Tržič je bil ustanovljen leta
1937. Kakšni so bili vzgibi za ustanovitev?
GRS Tržič je bila ustanovljena kot odziv na izjemno nesrečo, v kateri je storžiški plaz leta 1937 pokopal devet smučarjev. Takratna
tragedija je prinesla dokončno spoznanje, da je potrebna organizirana služba gorskega reševanja.

Kaj vse zajema delo GRS Tržič?
GRS povsod po Sloveniji zajema reševanje v gorah in na zahtevnem terenu. Ob tem delujemo tudi preventivno in skrbimo za
varnost na nekaterih prireditvah v gorskem svetu.

Kaj menite o opremljenosti planincev, ki obiskujejo lokalne
gore in hribovje? So v povprečju dobro ali slabo opremljeni?
Je za varno pot v gore pomembnejša dobra opremljenost ali
vseeno pretehtajo izkušnje?
Opremljenost planincev se v zadnjih letih izboljšuje. Toda to je
splošna ocena. Še vedno se srečamo s planinci, ki so opremljeni
preslabo, napačno ali celo preveč. Preslabo pomeni, da največkrat
nimajo ustrezne obutve, nimajo čelade, kjer bi jo potrebovali, ali
zaradi pomanjkanja pravih oblačil tvegajo podhladitev. Zgodi se
tudi, da ponesrečenec nima čelne svetilke, ki sodi v vsak nahrbtnik.
Napačno pomeni, da imajo nekateri planinci s seboj opremo, ki je
ne potrebujejo, nimajo pa opreme, ki bi jo potrebovali. Denimo,
imajo kompas, ki ga na označeni poti ne potrebujejo, nimajo pa
cepina in derez za prečkanje snežišča.
Preveč opremljeni planinci pa so tisti, ki si kupijo raznovrstno
opremo, s katero ne znajo rokovati. Na primer, cepin in dereze je
treba znati uporabljati, sicer sta lahko celo nevarna. Težki zimski
čevlji niso dobra poletna obutev. Videli smo tudi že narobe obrnjene čelade in podobno.

Poleti moramo biti še posebej pozorni na nevarnost neviht. Nevihta pomeni nevarnost podhladitve in nevarnost udara strele.
Dobra poletna preventiva pomeni zgoden odhod v gore. Takrat
ni prevroče in nevarnost za nevihte navadno nastopi popoldan.

V zadnjih letih je zabeležen porast nesreč na gorskem terenu. Z vzletišč Gozd in Dobrča vzleta vse več jadralnih padalcev. So tudi jadralni padalci vse pogosteje udeleženi v
gorskih nesrečah?
Da, jadralni padalci so pogosto udeleženi v nesrečah v gorah ali
na zahtevnem terenu. Gre za relativno tvegano dejavnost. V naši
občini leti veliko jadralnih padalcev in nekateri nas kar pogosto
zaposlijo.

Vse več ljudi hodi v gore. Zdi se, da je planinarjenje postalo
trend. Tako se tudi turisti radi odpravijo v gore. Kako se vedejo turisti v naših gorah?

Izkušen planinec lažje presodi, kakšno opremo bo potreboval. Na
primer, izkušen alpinist ali izkušen gorski tekač se bosta povsem
varno gibala na zahtevnem terenu v supergah, kar nikakor ni priporočljivo za nekoga, ki gre le občasno planinski izlet.

Zelo različno. Nekateri imajo izkušnje, se dobro odločajo, zato jih
reševalci niti ne opazimo. Vse pogosteje imamo opraviti z ljudmi,
ki so popolnoma izgubljeni in nimajo nikakršne predstave, kaj
pomeni nekaj ur hoje po zahtevnem gorskem terenu.

Preden se odpravimo v gore, je potrebno preveriti vremensko napoved. Pa je temu res vedno tako? Kje lahko preverimo napoved, ki nam poda najbolj zanesljive podatke o vremenu v gorah?

Med epidemijo, ko smo bili prostorsko omejeni, so se v gorski teren podali tudi ljudje, ki so povsem brez izkušenj. Gre
tu morda za paralelo turistom planincem?

Vremensko napoved moramo vedno preveriti. Vedno! Na voljo je
dovolj vremenskih portalov.

Da, epidemija je v gore spravila ljudi, ki s tem nimajo nobenih
izkušenj. Nimajo prave predstave, kaj sploh pomeni iti v gore.
Nekateri niti pri hoji niso preveč spretni. Zato se tega lotevajmo
postopno in izberimo primeren cilj.

Kako pa je z vodenjem svojih pasjih ljubljenčkov v gore?
Kako postopate, ko je potrebno reševati psa?
Vsak pes ne zmore vsake poti in obstajajo poti, ki jih ne zmore
noben pes. Nekateri ljudje ne precenjujejo le sebe, temveč tudi
svojega ljubljenčka. Zato so vse pogostejša reševanja psov, ki so
lahko zahtevna zaradi terena in zaradi obnašanja psa. Bodimo
odgovorni zase in za svojega psa!
GRS – Gorska reševalna služba
SPD – Slovensko planinsko društvo
PZS – Plezalna zveza Slovenije
GRZS – Gorska reševalna zveza Slovenije
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šola, vrtec

Osnovna šola Bistrica na zaključni konferenci projekta POGUM
MAG. MANCA KOKALJ VERNIG, FOTO: ARHIV OŠ BISTRICA

Projekt POGUM je projekt Zavoda Repub
like Slovenije za šolstvo, njegov cilj pa je
krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izo
braževanjem in okoljem v osnovnih šolah
(POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih).
Cilj projekta je torej razvijanje podjetnosti
tako pri učencih kot tudi pri strokovnih in
vodstvenih delavcih osnovnih šol.
Morda na prvi pogled definicija projekta POGUM zveni zapleteno, ampak gre v
resnici za pomembno pripravo na življenje, kjer se učenci osnovnih šol preizkusijo v uresničevanju svojih zamisli. Projekt
spodbuja učence, da prepoznajo priložnost in idejo, poiščejo vire in potrebno pomoč ter idejo uresničijo.
Pri projektu je sodelovala tudi Osnovna šola Bistrica. Na zaključni konferenci
projekta POGUM v Grand hotelu UNION v
Ljubljani je rezultate bistriškega dela pogumno predstavil učenec osmega razreda,
Jaka.
Na stojnici POGUMnih je prepričljivo razložil, kako so se znotraj oddelka lotili prenove matične učilnice (ideja). Prisluhnili
so mu predstavniki drugih šol, Zavoda RS
za šolstvo in konzorcijski partnerji, ki sodelujejo pri projektu.

Na naši stojnici so se mimoidoči lahko
seznanili tudi z didaktičnimi igrami in
senzorno škatlo, ki so jo izdelali učenci
in je del novega kotička za umirjanje na
zgornjem hodniku razredne stopnje. Vse
to je nastalo na pobudo in z delovno vnemo učencev 5. a, kotiček pa s pridom koristijo vsi učenci naše šole.
Čeprav smo na konferenci predstavili zgolj
nekaj utrinkov, kako projekt POGUM poteka na naši šoli, pa so bile tudi nekatere
druge učilnice, hodniki in okolica šole deležni prenove oziroma posodobitve.
Vendar namen projekta še zdaleč ni samo
prenova prostorov. Bistven je miselni
preskok, da učenec iz pasivne vloge prevzame vlogo pobudnika ter tako načrtuje,
vodi, sodeluje z drugimi, išče vire, premaguje negotovost, se sooči s tveganjem,
razmišlja reflektivno ter pride do cilja.
Učitelj je pri tem postavljen v vlogo mentorja. Novonastali izdelki in spremembe,
ki so plod učenčevega dela in sodelovanja
z ostalimi, naj bi imeli vedno tudi vrednost
za druge (niso sami sebi namen), učenec
pa naj bi med samim procesom deloval
etično, trajnostno in ekonomično.
Projekt POGUM je v nas pustil neizbrisen pečat. Vsi sodelujoči udeleženci (tako

učenci kot tudi učitelji) smo začeli razmišljati širše ter pridobili novo znanje
in samozavest za reševanje problemov
in uresničevanje lastnih ali skupnih idej.
Med izvajanjem aktivnosti so se nenačrt
no stkale nove prijateljske vezi, razred se
je bolj povezal in porodile so se spet nove
ideje. Podjeten način razmišljanja in izvajanje aktivnosti, ki pripomorejo k skup
nemu dobremu, sta dobra popotnica za
boljše življenje in lepši jutri. Z učenci smo
se naučili, da lahko rečemo le: »Kar POGUMno naprej!«

Razvojna naloga varno in spodbudno učno okolje na OŠ Bistrica
MATEJA ŽNIDARŠIČ, MAG. MANCA KOKALJ VERNIG, FOTO: ARHIV OŠ BISTRICA

V šolskem letu 2020/2021 se je OŠ Bistrica priključila razvojni nalogi Varno in
spodbudno učno okolje (VSUO), saj smo
učitelji začutili močno potrebo po tem,
da učencem zagotovimo dobro klimo in s
tem boljše počutje. Zavedamo se, da lahko
z dobro vključenostjo učencev ter z lastno
čustveno in socialno pismenostjo vplivamo in krepimo tudi različne oblike čustvenega in socialnega učenja pri učencih, kar
vpliva na zmanjšanje vedenjskih težav in
boljše počutje vseh nas. Vodi nas slogan:
Podporni, spodbudni odnosi z nenasilno
komunikacijo.
Že v lanskem šolskem letu smo dodobra
zakorakali v izvajanje zastavljenih aktivnosti – sprva v lastno izobraževanje, posredovanje novega znanja v kolektivu ob
hkratnem preizkušanju novih metod in
oblik dela v praksi. Z namenom širjenja
novega znanja so bila ustvarjena spletna
učilnica za VSUO, VSUO kanal in VSUO minutke ter predavanja na učiteljskih konferencah.
V letošnjem šolskem letu pa smo začeli s
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samim izvajanjem strategije
na ravni kolektiva in oddelkov. Poudarek je na gibanju in
sproščanju ter aktivnostih za
čustveno in socialno opismenjevanje. To nadgrajujemo s
formativnim spremljanjem in
medvrstniško pomočjo. Postavili smo kotičke za sproščanje
in druženje učencev, sodelujemo z VDC, Rdečim križem in
Društvom upokojencev Tržič.
Piko na i pa bomo postavili s
prireditvijo OŠ Bistrica ima
talent, na kateri bodo lahko
učenci predstavili svoja močna področja, ki v času pouka
pogosto ne pridejo v ospredje. Projekt VSUO povezujemo s
projektom POGUM in projektom Ustvarjanje učnih okolij za
21. stoletje.
Zaradi odlično oblikovane in implementirane strategije je bila naša šola izbrana,
da kot primer dobre prakse na srečanju
razvojnih timov ostalih sodelujočih šol

predstavi svojo strategijo. Že oblikovano strategijo bomo v naslednjem letu še
nadgradili in se trudili s skupnimi močmi
poskrbeti, da se bodo učenci na OŠ Bistrica
ob spodbujanju njihovega razvoja počutili
varno in sprejeto.

šola, vrtec
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Predaja ključa
MATEVŽ GRAŠIČ, 9. A, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

Na Osnovni šoli Križe že leta obstaja tradicija predaje ključa bodočim devetim razredom. Oddelka izbereta vsak po enega fanta
in eno dekle, ki tekmujeta v treh različnih
igrah proti paru z drugega oddelka. Igre
so zabavne in spretnostne. Letos sta para
na primer morala pobrati jabolko iz posode z vodo in ga prenesti prek igrišča brez
uporabe rok ter se prebiti čez spretnostni
poligon zavezana skupaj. Par, ki ima na
koncu iger več zmag, dobi ključ, ki pomeni nekakšno prevlado na šoli. Razred, ki
dobi ključ, pa ga na koncu leta tudi preda
naslednji generaciji. Ključ je po osvojitvi
potrebno dobro skriti, saj ga lahko razred,
ki ga ni osvojil, ukrade in tako oni predajo
ključ naprej. Predaja ključa je tako zani-

miva popestritev dogajanja na šoli, ki traja
celo šolsko leto.

Likovniki OŠ Tržič

Misel meseca

DARJA ZUPAN, FOTO: ARHIV DARJE ZUPAN

VESNA TIŠLER SUŠNIK

21. 5. 2022 – LIKOVNA KOLONIJA –
UTRIP TRŽIČA
Tudi letos smo uspešno speljali že tretjo likovno kolonijo, kjer so sodelovali učenci iz
OŠ Križe, OŠ Bistrica in OŠ Tržič. Skupaj je
sodelovalo 44 učencev od 5. do 9. razreda.
S finančno podporo JSKD Tržič pod vodstvom g. Borisa Kuburiča smo zelo uspešno
izvedli delavnice z različnimi mojstri.
Cel dan so potekale različne delavnice. Izdelovali smo mozaike, oblikovali iz gline,
izdelovali pručke, vrezovali portale hiš
v siporeks in slikali po ulicah Tržiča. Ob
16.00 je bila ob spremljavi učencev Glasbene šole Tržič tudi otvoritev nastalih likovnih del.

3. 6.–5. 6. 2022 – LIKOVNI TABOR PIRAN
Prek ustvarjalnih delavnic na OŠ Tržič
smo že drugo leto peljali 30 otrok (2. in
3. razreda) na likovni tabor v Piran. S pomočjo donatorskih sredstev smo se peljali
z avtobusom in bivali v čudovitem ambientu OŠ Piran. V Piranu smo ustvarjali in
se prepustili živahnemu vzdušju Pirana. Z
otroki smo se skupaj kopali, peli, ustvarjali in uživali. Hvala sodelujočim.

Zmagovalci letošnje predaje so učenci 8. b
razreda.

11. 6. 2022 – RAZSTAVA LIKOVNIH DEL
OŠ TRŽIČ V PRENOVLJENIH PROSTORIH
BPT
Letos smo sodelovali z Občino Tržič in okrasili prenovljene BPT prostore. Na vhodu
je imela samostojno razstavo naša učenka Alina Jakimovska. V 1. nadstropju pa
so bila razstavljena likovna dela na temo
Naša kulturna dediščina. Pri likovnem pouku so nastale čudovite Grafike, trobarvni
linorezi s tematiko kozolcev. Kozolce smo
z učenci izdelovali tudi iz različnih lesenih
palic, izdelovali smo mozaike, oblikovali
iz gline, žebljali (pletenje) in pletli košare
z rafijo.
Ponosna sem in hvaležna učencem za čudovite likovne izdelke, ki so na razstavi
dobili svoj izgled in veljavo.
Otvoritev so popestrili naši učenci z glasbenim nastopom s cevmi in učiteljici s čudovitim pevskim nastopom.
Likovne izdelke bomo preselili v prazne
izložbe naše ulice, tako da čez poletje ne
bodo puste in prazne.

Dragi šolarji, dijaki, osnovnošolci,
vsak svojo pot greste vi in vaši sošolci,
»garali«, »možgančkali« ste dan in noč,
da znanje postane vaša moč.
Tega nihče ne more vam vzet',
pogumno vstopite z njim v svet!
Vztrajno, naj se vam ne mudi!
Spoštujte sočloveka, domovino,
vse ljudi!
Čuvajte svoje zdravje in čisto naravo,
ohranite ljubezen in vero pravo!
Naj se v prihodnosti sliši vaš glas,
vedite, ponosni smo na vas!
Drznite si živeti svoje sanje,
poleti pobegnite vanje!

Tržiškim
devetošolkam in
devetošolcem
ROMANA TURK, UČITELJICA KEMIJE

Obrnite list v knjigi življenja.
Pojdite, kamor si želite.
Pogumno v prihodnost se zazrite.
Usodo svojo spremenite.
Na poti glejte le naprej.
Nazaj ozrite se takrat,
ko pridete do novih vrat,
ko vas preteklost nauči,
da le enkrat se živi!
SREČNO!
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naše živali, naše zdravje

Kaj storiti, če ugrizne kača
MAJA TEKAVEC

Smo v mesecih, ko vse več časa preživljamo v naravi. Ker se je
ozračje že pošteno ogrelo, so na plano prišle tudi živali, ki so človeku lahko nevarne. In tukaj ne govorimo samo o klopih, temveč
tudi o kačah, ki jih je v toplejših mesecih vse več. Kaj storiti, če
srečamo kačo, smo povprašali gospoda Griša Planinca iz Herpetološkega društva – dejavnosti »kačofon«.

Koliko in katere kače v Sloveniji veljajo za strupene?
V Sloveniji imamo tri domorodne vrste strupenjač. Najbolj
razširjen je modras, ki živi bolj ali manj po vsej Sloveniji, razen
v severovzhodnem delu Slovenije. Navadni gad živi v goratem
svetu nad 800 m nadmorske višine. Tretja vrsta pa je laški gad,
ki je omejen na ožje območje ob Soči.

Kaj storiti, če se srečamo s kačo?
Pravzaprav nič posebnega: če nas bo zaznala, se bo umaknila.
V tem primeru se ne bo branila in napadala. Kača ne napada
človeka, se samo brani, če bi mi želeli kačo prijeti, se približevali njeni glavi ali se pomotoma usedli nanjo itd.

Kaj je največja zmota Slovencev o kačjih ugrizih oziroma
o njihovi oskrbi in kakšen je pravilen postopek oskrbe?
Kača ne piči, ampak ugrizne z dvema nekoliko večjima zoboma
strupnikoma. Ko pride do ugriza, ohranimo mirno kri, saj tako
strup počasneje potuje po krvnem obtoku. Najprej pogledamo
okoli sebe, ali je morda prišlo do vboda katere izmed rastlin v
okolici, da prehitro ne odreagiramo in ustvarimo paniko. Če
zagledamo kačo, se od nje odmaknemo, da ne tvegamo ponovnega ugriza. Na začetku je potrebno odstraniti ves nakit, zlasti
v bližini ugriza. Usedemo se v polsedeči položaj in poskrbimo,
da prizadet ud leži nižje od srca. Na ta način bomo tudi preprečili, da ne omahnemo. Če je poletje, poiščemo senco. Vodo
pijemo po požirkih in takoj pokličemo nujno medicinsko pomoč (112).

Česa ne smemo delati pri ugrizu kače?
Preveze uda nad ugrizom, križnega reza, izsesavanja strupa in
izžiganja rane NE smemo delati!

Zdravstveni dom Tržič organiziral mednarodni simpozij
ANŽEJ HLADNIK, DR. MED., PRIM. DR. IZTOK TOMAZIN, DR. MED. SPEC., FOTO: ARHIV ZRAVSTVENEGA DOMA TRŽIČ

Neobičajna praksa je, da majhen zdravstveni dom organizira pomembno, ugledno strokovno srečanje z vrhunskimi predavatelji.
Zdravstvenemu domu Tržič pa v zadnjih letih uspeva prav to. Že
tretjič zapored je naša ekipa pod vodstvom prim. dr. Iztoka Tomazina in pod pokroviteljstvom Gorske reševalne zveze Slovenije zelo uspešno organizirala in izpeljala tradicionalni vsakoletni
mednarodni simpozij urgentne, gorske in družinske medicine
Ažmanovi dnevi. Simpozij se imenuje po legendarnem, žal že
pokojnem jeseniškem kirurgu in gorskem reševalcu, dr. Tomažu
Ažmanu, ki je uspešno operiral in reševal življenja tudi mnogih
Tržičanov.
Tako so 13. in 14. maja letos v kongresnem centru hotela Špik v
Gozdu - Martuljku potekali že 23. Ažmanovi dnevi z doslej najštevilčnejšo (120 udeležencev) udeležbo zdravnikov in drugih medicincev iz Slovenije, Hrvaške in BiH. K aktivni udeležbi smo uspeli pritegniti ugledne predavatelje in odlične strokovnjake, npr.
dekana Medicinske fakultete v Ljubljani prof. Švaba, akademika
prof. Noča in še več vodilnih strokovnjakov različnih medicinskih
specialnosti. Pomen srečanja je izpostavil tudi takratni minister
za zdravje dr. Poklukar, ki je kljub številnim obveznostim prišel
pozdravit udeležence in organizatorje.
Na simpoziju smo obravnavali aktualne, pogosto prezrte zdravstvene teme s poudarkom na urgentni, gorski in družinski medicini, na primer razliko med miselnicami in smernicami, pomen
skrbi za zdravje v kolektivih (izpostavljen je bil primer odličnega
projekta promocije zdravja v kolektivu Zdravstvenega doma Tržič) in supervizijo v zdravstvu. Rdeča nit je bila ena najbolj perečih problematik slovenskega zdravstva – stres in izgorelost, ki še
posebej prizadevata zaposlene v urgentnih službah in družinski
medicini. Največji aplavz v tem delu je prejel prof. Noč s predstavitvijo svojega spopada s korupcijo v zdravstvu. Preko svoje zahtevne izkušnje je izpostavil pomembnost etike pri zdravniškem
delu na vseh področjih, ne le pri delu z bolniki.
Sledila sta niz predavanj in okrogla miza o temi, ki je kljub napredku na tem področju še vedno prepogosto tabu, to je o napakah v zdravstvu. Udeleženci simpozija so lahko spoznali pogled
različnih deležnikov v postopku ugotavljanja in obravnave napak
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v zdravstvu – od zastopnice pacientovih pravic, novinarja, mediatorke do direktorjev zdravstvenih ustanov, tožilca in sodnice.
Kot ključno za preprečevanje napak, odpravljanje njihovih posledic in vzdrževanje zaupanja pacientov in njihovih svojcev so izpostavili predvsem ustrezno komunikacijo na vseh ravneh.
V popoldanskem delu smo kljub slabim vremenskim obetom
praktično predstavili sodelovanje zemeljske ekipe nujne medicinske pomoči ZD Tržič in združene helikopterske ekipe HNMP/
GRZS, v kateri so bili sami Tržičani (reševalec Primožič, inštruktor Kralj in zdravnik Tomazin). Skupaj s posadko najsodobnejšega policijskega reševalnega helikopterja smo prikazali primer
reševanja in oskrbe ponesrečenca v zahtevnem terenu, vključno
z vitlanjem v lebdeči helikopter. Helikopter smo po prikazni vaji
tudi predstavili, po ogledu pa se je simpozij nadaljeval s predavanji predstavnikov GRZS, HNMP ter gostov iz hrvaške gorske reševalne zveze o njihovem delu. Sklop je zaključilo zanimivo predavanje o najnovejših znanstvenih dognanjih na področju omrzlin.
Rdeča nit drugega dne simpozija so bile strokovne medicinske
teme s poudarkom na zahtevnih terenskih pogojih. Udeleženci so se seznanili s sodobnimi terapevtskimi pristopi na terenu
s posebnim poudarkom na najhujših poškodbah in oskrbi dihalne poti v urgentnih stanjih. Cenjena značilnost Ažmanovih dni
so tudi zanimive delavnice, kjer lahko v naravnem okolju udeleženci v manjših skupinah pod vodstvom izkušenih inštruktorjev
specialistov na terenu spoznavajo in vadijo za urgentne razmere

naše zdravje
pomembne veščine in znanja, ki so jih pridobili na predhodnih
predavanjih. Tokrat so bili to npr. uporaba ultrazvoka, umetno
dihanje s pomočjo aparatov, zagotavljanje prostih dihalnih poti z
različnimi pripomočki ipd.
Simpozij je odlično uspel, prejeli smo številne pohvale predavateljev in slušateljev. Razveselilo nas je, da se ga je udeležilo veliko
mladih zdravnikov in drugih medicincev. Dodano vrednost simpoziju pa je poleg strokovnega in družabnega aspekta zagotovo
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predstavljala tudi obravnava pogosto zapostavljenih zdravstvenih tematik.
Zaključek: tako pomemben simpozij in še marsikatero drugo
strokovno srečanje bi z veseljem organizirali v Tržiču, a žal v naši
občini zaenkrat za to ni nikakršnih pogojev. Nimamo hotela, kjer
bi lahko bivali udeleženci, nimamo kongresnega centra ali vsaj
primerne dvorane …

Kako ravnati v primeru opeklin in sončarice, če je lekarna predaleč ...
NEJKA KOTNIK, DR. MED, ZD TRŽIČ

Toplo sončno vreme nas poleti pogosto zvabi na prosto, zato je
pomembno, da vemo, kako poskrbeti za ustrezno zaščito pred
neprijetnimi akutnimi posledicami nastavljanja sončnim žarkom, kot so sončne opekline in sončarica.
Sončne opekline so poškodbe kože, ki nastanejo zaradi prekomerne izpostavljenosti soncu. Njihov nastanek z največjo gotovostjo preprečimo tako, da se sonca izogibamo med 11. in 16. uro,
ko je najmočnejše. Takrat ostanemo v senci. Če se ne moremo
umakniti v senco, lahko tveganje za sončne opekline zmanjšamo
tudi z uporabo zaščitnih oblačil svetle barve z dolgimi rokavi in
hlačnicami ter z ustrezno uporabo krem za sončenje s faktorjem
zaščite (SPF) vsaj 30 ali več.
Če se soncu nismo mogli izogniti in se spopadamo z opeklinami, si lahko pomagamo s hladnimi obkladki na opečenih predelih
kože in z uporabo hladilnih in vlažilnih krem (npr. gel aloe vera).
Pri tuširanju se izogibamo uporabi agresivnih mil, ki poškodovano kožo še dodatno izsušijo in upočasnjujejo zdravljenje. Ob
hujših opeklinah si lahko nekaj dni pomagamo tudi s protibolečinskimi ali blažjimi protivnetnimi zdravili. Dokler rdečina ne
izgine popolnoma, se moramo soncu izogibati.
Pri prekomerni izpostavljenosti vročini in soncu lahko pride tudi
do sončarice oz. vročinske kapi. To je stanje, pri katerem telo
ni zmožno več vzdrževati svoje normalne temperature. Zaradi
»pregretja« se telesna temperatura nevarno poviša, kar je lahko smrtno nevarno. Pridruženi so tudi različni drugi simptomi
in znaki, kot so motnje zavesti, odsotnost potenja, spremembe
obnašanja, zmedenost, slabost in bruhanje, glavobol, krči, pomodrevanje okončin. Če opazimo karkoli od naštetega, poiščemo
zdravniško pomoč. Predstopnja sončarice je vročinska izčrpanost, pri kateri opažamo povečano znojenje, bledico, utrujenost
ter slabost. V tej fazi do porasta telesne temperature še ne pride. V takšnem primeru se porastu temperature lahko izognemo s

čimprejšnjim ohlajanjem in umikom iz vročine. Za preprečevanje
vročinske izčrpanosti in sončarice sledimo podobnim načelom
kot za preprečevanje opeklin – najpomembneje je izogibanje
soncu in vročini, če pa nam je zelo vroče, se lahko tudi čez dan
ohladimo s hladno prho. Prav tako poskrbimo, da cel dan uživamo vodo in se ustrezno hidriramo. Športnih aktivnosti in ostalih
fizično napornih del poleti ne načrtujemo v največji vročini, ker
s tem močno povečamo tveganje za sončarico. Za nastanek sončarice so sicer najbolj ogroženi otroci, starejši in bolni, delavci na
prostem ter domače živali. Tveganje za vročinsko kap se močno
poveča v vročih in neprezračenih prostorih, ki so izpostavljeni direktni sončni svetlobi, npr. v avtomobilu na parkirišču brez
sence, kjer se zrak v nekaj minutah ogreje na več kot 40 °C. Če pri
sebi ali drugih prepoznamo simptome, ki spominjajo na sončarico, moramo prizadeto osebo takoj premakniti v senčen in hladnejši prostor, kjer lahko začnemo z ohlajanjem. Čim več oblačil
slečemo in s hladno tekočo vodo ali hladnimi obkladki hladimo
telo, predvsem glavo, vrat, trup in dimlje. Pomembno je tudi, da
ima prizadeta oseba na voljo vodo za pitje po požirkih, ostalim
napitkom se izogibamo. Po začetnem hlajenju osebo, pri kateri sumimo, da ima sončarico, čimprej odpeljemo v zdravstveno
ustanovo, kjer ji bo nudena zdravniška pomoč. Prevozno sredstvo
moramo pred prevozom osebe primerno ohladiti!
Moramo se zavedati, da sončnim žarkom nismo izpostavljeni
samo pri namernem sončenju, ampak lahko do opeklin in sončarice pride tudi ob drugih vsakodnevnih aktivnostih na soncu. Najbolje je, da se opeklinam in sončarici povsem izognemo
z upoštevanjem zgoraj napisanih ukrepov. Še posebej pozorni
moramo biti zato, ker lahko obe stanji pustita dolgotrajne posledice. Čeprav sončne opekline najpogosteje dojemamo kot prehodno nevšečnost, vemo, da se škodljive posledice prekomerne
izpostavljenosti soncu v koži kopičijo in lahko povzročajo razvoj
kožnega raka.

Prenehanje delovanja ambulante Cotelj
ZDRAVSTVENI DOM TRŽIČ

Zaradi dolgotrajne odsotnosti Katarine Cotelj, dr. med. in zaradi nezmožnosti pokrivanja te ambulante s strani ostalih
preobremenjenih zdravnikov ZD Tržič s 1. 7. 2022 to ambulanto ukinjamo. Paciente, ki so registrirani v ambulanti Cotelj,
pozivamo, da si čim prej najdejo drugega izbranega osebnega
zdravnika. Žal pa zaradi prezasedenosti v Tržiču trenutno nihče od družinskih zdravnikov ne vpisuje novih pacientov, nove
paciente pa vpisujejo ambulante v nekaterih drugih gorenjskih
občinah. V prehodnem obdobju bomo poskrbeli za neodložljive
potrebe pacientov iz ambulante Cotelj (bolniški staleži, vode-

nje kroničnih bolnikov) v posebni ambulanti, ki bo delovala
dvakrat tedensko. V mesecu juliju 2022 bo ta ambulanta delovala predvidoma ob torkih med 7.00 in 13.00 in ob četrtkih med
13.00 in 19.00. Ažurne informacije o delovanju vseh ambulant
ZD Tržič pa so vedno dostopne tudi na naši internetni strani.
Pri nujnih oziroma akutnih stanjih pa naj se pacienti ambulante Cotelj obrnejo na ambulante oziroma službe nujne medicinske pomoči v kraju bivanja, kar je veljalo že doslej.
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21. junij – svetovni dan
ozaveščanja o ALS obolenju
ANDREJA ŠUŠTAR, FOTO: ARHIV ODBORA ZA ALS

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je hitro napredujoče
nevrološko obolenje. Zaradi pešanja mišične moči oboleli postaja pri vseh življenjskih opravilih vse bolj odvisen od fizične pomoči drugega človeka. ALS zaenkrat še ni ozdravljiva. Obolelih je
v Sloveniji približno 150 in se včlanjujejo v Društvo distrofikov
Slovenije oziroma v Odbor za ALS, ki v letošnjem letu praznuje
20 let. Okrogli jubilej so oboleli, svojci in podporniki obeležili na
svetovni dan ALS, 21. junija 2022, s srečanjem v hotelu Mons v
Ljubljani skupaj s timom za ALS, ki deluje na Kliničnem inštitutu
za klinično nevrofiziologijo v UKC Ljubljana in prav tako praznuje
okroglo dvajsetletnico delovanja.

brezplačna objava

Okroglo obletnico delovanja Odbora za ALS pa bomo obeležili tudi
s sodelovanjem v dobrodelnem kolesarskem projektu »212 občin«. Med 19. in 31. julijem 2022 se bo na pot po vseh 212 slovenskih občinah s kolesom podal Matjaž Hribljan, član KK Jan Sport
z Vrhnike. Oboleli z ALS so vaši soobčani, zato vas pri Društvu
distrofikov Slovenije vabimo, da skupaj z Matjažem Hribljanom
prekolesarite del poti ali pa ga pozdravite ob postanku v vaši občini v petek, 29. julija 2022. V dobrodelni akciji lahko sodelujete
tudi s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo ALS5 na 1919
in prispevate 5 EUR. Več o akciji si lahko preberete na društveni spletni strani www.drustvo-distrofikov.si in Facebook strani
»212 občin«.

Moj onkolog 2022: asist. Domen Ribnikar, dr. med., specialist
internistične onkologije
POVZELA MAJA TEKAVEC, FOTO: OSEBNI ARHIV DR. RIBNIKARJA

Članek je bil objavljen v reviji Viva, Medicina & ljudje.
Revija Viva je že 26. po vrsti podelila priznanja nagrajencem
akcije Moj zdravnik. Za srčno, strokovno in sočutno delo je naziv Moj onkolog 2022 prejel asist. Domen Ribnikar, dr. med.,
specialist internistične onkologije iz Tržiča.
Po končani OŠ v Križah na Gorenjskem, od koder prihaja, je obiskoval Škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu in nato 2001 pričel
s študijem na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Študij medicine je
končal leta 2008 in takoj pričel s sekundariatom v SB Jesenice, ki
ga je zaključil s strokovnim izpitom februarja 2009. Istega meseca je pričel z delom na Onkološkem inštitutu v Ljubljani kot
sekundarij in septembra 2009 kot specializant internistične onkologije.
Svoj prosti čas zelo rad izkoristi s svojo družino, ženo Nino, ki
je pediatrinja, in hčerkama Julijo ter Lano Mae, ki sta sedaj stari 7 in 5 let. Zelo rad ima hribe, poskuša pa ohranjati tudi reden
stik z osnovno vadbo – hojo in tekom, kolikor mu čas le dopušča.
Celotno obdobje OŠ je treniral smučarske skoke, ki so mu poleg
rednega gibanja in prijateljev dali tudi veliko discipline in ga naučili vztrajnosti.
Za študij medicine se je odločil praktično že v zgodnjih letih OŠ,
saj mu je bilo človeško telo že od nekdaj zanimivo, nekaj posebnega, skrivnostnega. Tumor in rak dojk pa sta se pojavila tudi
znotraj družine.
»Spomnim se, ko sem v OŠ pri biologiji vedno preštudiral in prebral
precej več, kot je bilo potrebno za kontrolno nalogo, in zgradba ter
delovanje organov in organskih sistemov sta mi bila izredno zani-
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miva. V 3. letniku gimnazije je za malignim možganskim tumorjem,
imenovanim glioblastoma multiforme, zbolela daljna sorodnica, ki
je bila takrat stara komaj 44 let, in sem zato začel prebirati strokovne knjige o možganskih tumorjih. Snov me je zelo pritegnila, hkrati
pa sem uvidel, kako slabo prognozo imajo te bolezni v splošnem. Po
tihem me je začelo zanimati, kaj je tisto, kar sproži, da se ena sama
celica v nekem organu maligno spremeni in iz nje nastane tumor,
ki nato lahko povzroči hude posledice in smrt človeškemu telesu. V
3. letniku medicine pa je za rakom dojke zbolela moja mama v starosti 46 let. Šlo je za tumor, ki je bil odkrit naključno z mamografsko
preiskavo. Takrat sem zelo od blizu uvidel, kaj to pomeni za celotno
družino.«

naše zdravje, iz naše preteklosti
Septembra 2009 je pričel s specializacijo iz internistične onkologije in slednjo uspešno zaključil v maju 2015. Junija 2014 je odšel
v Lizbono v onkološki center Champalimaud Cancer Center. Pod
mentorstvom prof. dr. Fatime Cardoso je opravil t. i. »fellowship«
na področju raka dojke. Po opravljenem specialističnem izpitu je
bil nato leto in pol zaposlen na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer se je ukvarjal z bolniki z rakom dojke ter genitourinarnimi raki. Septembra 2016 je z ženo Nino in hčerko Julijo odšel v
Toronto na t. i. »clinical research fellowship« na področju raka
dojke pod mentorstvom prof. dr. Eitana Amirja. Tam je dodatno
pridobil poglobljeno znanje o raku dojke s poudarkom ne le na
kliničnem delu, ampak tudi raziskovalnem delu.
Ob razmišljanju, kaj mu je bilo v tem času poklicno najtežje, izpostavlja samo kvantiteto kliničnega dela pri nas na Onkološkem
inštitutu v Ljubljani: »Namreč v času specializacije smo mladi specializanti morali opraviti precej kliničnega dela, nismo pa bili vključeni toliko v raziskovalno delo, kar je na dolgi rok neugodno. Nekako
si bil primoran sam iti aktivno v raziskovalno delo, če si želel na dolgi
rok imeti reference za kasnejši odhod v tujino in delati s svetovno
priznanimi strokovnjaki iz tujine.«
Pri svojem delu na prvo mesto postavlja bolnike, ki potrebujejo obravnavo. »Ne gre le za optimalen pristop kar se tiče našega
zdravljenja oziroma njegove sekvence, ampak tudi za način, kako
bolniku povedati naravo bolezni, njeno prognozo. Mnenja sem, da je
potrebno biti odkrit v pogovorih, tudi če prognoza ni dobra, bolnika
spodbujati pri zdravljenju, mu dati vedeti, da ti ni vseeno zanj, mu
omogočiti, da večkrat vpraša zadeve, ki so mu nejasne, hkrati pa je
pomembno, da se bolniki zavedajo tudi svoje odgovornosti v procesu
zdravljenja.«
Kako uspešna pa je Slovenija pri zdravljenju onkoloških bolni-
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kov dr. Ribnikar odgovarja takole: »Zdi se mi prav, da poudarim, da
imamo v Sloveniji zelo dobre strokovnjake na področju zdravljenja
onkoloških bolezni, in prav je, da Slovenci to vedo. Prav na vseh lokalizacijah rakavih bolezni zdravimo na podlagi t. i. z dokazi podprte
medicine, se pravi na podlagi rezultatov mednarodnih prospektivnih randomiziranih raziskav faze 3, ki so bile natančno načrtovane
in narejene po principih dobre onkološke prakse. Na področju raka
dojke, kjer delujem sam, imamo pri zgodnjem raku dojke v splošnem
zelo dobra preživetja, še vedno pa ne takih, kot na primer v zahodnem svetu. Vendar je potrebno poudariti, da govorimo o skoraj 90 %
5-letnem preživetju. Preživetja pri bolnicah z razsejano boleznijo so
prav tako primerljiva z drugimi centralnimi in vzhodnoevropskimi
državami in podobno nekoliko slabša kot v zahodnem svetu. Zaenkrat
imamo dostopna praktično vsa zdravila pri zdravljenju zgodnjega
raka dojke kot v svetu in v letošnjem letu prihajajo na tržišče še 3
nova zdravila za zdravljenje bolnic z razsejanim rakom dojke.«
Po besedah asist. Domna Ribnikarja, dr. med., specialista internistične onkologije bi v prihodnje morali delati več na medsebojnih
odnosih in mlade zdravnike, ki prihajajo s fakultete v bolnišnice,
začeti zgodaj učiti, kaj je dobra in zdrava komunikacija: »Naloga
vseh nas je na vseh nivojih, da poskrbimo za boljši jutri, ki se nedvomno začne pri učenju otrok o medsebojnih odnosih do sočloveka.
Ravno v tem smo si z zahodnim svetom (kar se tiče profesionalne
stroke) precej različni.«
In kaj mu pomeni naziv Moj onkolog 2022?
»Ta naziv mi potrjuje, da delam prav in da so bolniki hvaležni take
obravnave, zaradi česar se bom še nadalje trudil po svojih najboljših
močeh, da bomo skupaj dosegli čim boljše izhode bolezni. Poleg tega
mi pozitivne zgodbe vsak dan znova dajo moč za dodatno zahtevno
raziskovalno delo.«

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

V četrtek, 16. junija 2022, je Katoliška cerkev obhajala praznik sv. rešnjega telesa, ki so mu ljudje preprosto rekli telovo.
Praznik obeležuje spomin na dogodek, ko je Kristus pri zadnji
večerji v četrtek pred smrtjo na križu dal učencem jesti kruh
kot svoje telo in piti vino kot svojo kri in tako ustanovil mašno
daritev.

sija na sv. rešnje telo je bila posebej slovesna. Tedaj smo dekleta
posipale rožce, nacufane so bile. Dekleta smo imele košarce in v
njih cvetje, listke marjetic in drugih cvetlic, tudi vrtnic. Spomnim
se, da je šla ta procesija tudi na grad v Tržič, na Neuhaus. Tam na
gradu je bil strašno lep pesek, vse je bilo urejeno. Rožce smo dekleta trosile pri oltarjih, taka navada je bila.«

Po zapisu Viktorja Kragla so se v Tržiču nekdaj na telovo zbrali
vsi mojstri, pomočniki in vajenci istega rokodelstva pred hišo
načelnika svoje zadruge in se v procesiji podali k maši. Znamenita procesija se je v Tržiču ohranila v 20. stoletju. Tržičani
so hiše okrasili z zelenimi vejami, otroci so trosili cvetje. Mari
Košir, rojena 1926, katere starši so imeli pred drugo svetovno
vojno in še nekaj časa po njej trgovino Koželj na Trgu svobode
11 v Tržiču, se je telovske procesije spominjala takole: »Proce-

In spomin Tržičanke Marije Petek, rojene 1922: »Na ta dan so
mesto posebej lepo okrasili. Tam, kjer je šla procesija, so dali ob
vhode hiš in ob hiše meter do dva metra dolge veje. Veliko so dajali breze, tudi jelše, listavci so bili. Postavili so jih pokonci, za to
je poskrbel hišni gospodar. Po končani procesiji so vejice zataknili
v vrt ali jih dali kam drugam. To so bile žegnane veje. Ljudje so
verjeli, da pomagajo hiši in vrtu, verjeli so, da v tem vrtu zelenjava
bolje raste.«

Tržič, procesija na telovo pred prvo svetovno vojno
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koledar dogodkov

Julij, avgust 2022
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si,
podrobnosti so objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

Razstave
od četrtka, 7. 7., do ponedeljka, 15. 8.
Galerija Atrij

Slikarska razstava Ane Leban Januš in
Daše Grum
Tržiški muzej

do torka, 5. 7.
Galerija Atrij

petek, 8. 7.

torek, 19. 7.

iz Tržiča

20.00 mestno jedro

Društvo upokojencev Tržič

Občina Tržič

Kopalni izlet: Izola

sobota, 9. 7.

Poletna torkanja: Adi Smolar

četrtek, 21. 7.

9.00 balinišče Ravne

iz Tržiča

Balinarski klub Tržič

Društvo upokojencev

Tekmovanje v prstometu

Kopalni izlet: Debeli rtič

Razstava: Leto 1942 v Tržiču
Tržiški muzej

18.00 pri gasilskem domu na Brezjah pri Tržiču

Gasilska veselica

Dogodki

Prostovoljno gasilsko društvo Brezje pri Tržiču

od ponedeljka, 4. 7., do petka, 8. 7.

20.00 Gasilski dom Kovor

8.00

Aktivni teden športa

CheraHiking

Komedija Matjaža Javšnika: Striptiz
King Kong teater

Športna zveza Tržič

nedelja, 10. 7.
ponedeljek, 4. 7.
18.00 Galerija Atrij

Prireditev ob razstavi Tržič leta 1942

Koncert kitarskega ansambla Svarun
Kulturno društvo Svarun

Poletna torkanja: Jazzva

Kopalni izlet: Izola
Društvo diabetikov

Mojstrana in Hvadnik (Gozd Martuljek)

Kopalni izlet: Strunjan
Društvo upokojencev

Srečanje članov društva po možganski
kapi

Glasbeni večer v Tržiškem muzeju:
Ajda Stina Turek in Vid Jamnik z gosti
Tržiški muzej

Podljubelj

Odprtje slikarske razstave Ane Leban
Januš in Daše Grum
Tržiški muzej

Pokljuka

Srečanje gorenjskih upokojencev
Društvo upokojencev Tržič

četrtek, 28. 7.
iz Tržiča

Društvo upokojencev Tržič

20.30 Tržiški muzej

Klub CVB Tržič

18.00 Galerija Atrij

Društvo invalidov Tržič

Kopalni izlet: Izola
petek, 15. 7.

četrtek, 7. 7.

sreda, 27. 7.
iz Tržiča

iz Tržiča

CheraHiking

16.00 Mestna kavarna

Občina Tržič

Kopalni dan v Termah Paradiso
četrtek, 14. 7.

sreda, 6. 7.

torek, 26. 7.
20.00 mestno jedro

iz Tržiča

Občina Tržič

Začetni tečaj feratanja: vzpon po feratah

Športna zveza Tržič

Poletna Torkanja: Severa in Gal Gjurin
sreda, 13. 7.

20.00 mestno jedro Tržiča

do ponedeljka, 25. 7.

Prijave na aktivni teden športa (termin v
avgustu)

19.00 prostori stare šole v Lešah

Tržiški muzej in ZZB NOB Tržič

torek, 5. 7.

od petka, 22. 7., do nedelje, 24. 7.

Prečenje Karavank (od Kepe do doline
Poden)

od četrtka, 28. 7., do nedelje, 31. 7.
Tržiška planinska pot: štiridnevni

Treking po vrhovih in planinah okrog
Tržiča
CheraHiking

Piknik društva upokojencev
Društvo upokojencev Tržič

sobota, 30. 7.
21.00 amfiteater Gorenjska plaža

sobota, 16. 7.
iz Križev

Planinski pohod: Košutnikov turn

Koncert na Gorenjski plaži: Alya, Zvita
feltna, DJ Tim
Občina Tržič

Planinsko društvo Križe

nedelja, 31. 7.

Vzpon na Storžič skozi Žrelo
CheraHiking

april 2022

koledar dogodkov
Avgust
Razstave
do ponedeljka, 15. 8.

Slikarska razstava Ane Leban Januš in
Daše Grum
Tržiški muzej

11.00 Kriška gora

Sveta maša

Planinsko društvo Križe

torek, 9. 8.
20.00 mestno jedro

Poletna torkanja: King Foo
Občina Tržič

od četrtka, 11. 8., do sobote, 20. 8.
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petek, 19. 7.
19.00 Galerija Atrij

Odprtje razstave: Voda, vir življenja v
umetniški govorici
Kulturno umetniško društvo Načeta paleta

sobota, 20. 8.
iz Križev

Planinski pohod: Špik
Planinsko društvo Križe

20.30 amfiteater Gorenjska plaža

Kino z zvezdami
od petka, 19. 8., do sobote, 27. 8.

Miran Starman s.p.

Galerija Atrij

Voda, vir življenja v umetniški govorici
Tržiški muzej in Kulturno umetniško društvo Načeta
paleta

Vaški semenj
petek, 12. 8.

Žiganja vas

sobota, 13. 8.
od ponedeljka, 1. 8., do petka, 5. 8.
8.00

Aktivni teden športa

Zavetišče v Gozdu

Srečanje harmonikarjev, pevcev in
godcev
Planinsko društvo Križe

10.00 Koča na Ljubelju

18. Semenj na Ljubelju (Ples brez meja)
Mestna občina Borovlje in Občina Tržič

Športna zveza Tržič
Planšarija Dolga njiva

četrtek, 4. 8.

Krajevna skupnost Senično

20.00 Žiganja vas

Poletni večer pod vaško lipo

Dogodki

nedelja, 21. 8.
9.00 Senično

Planšarski burger fest

petek, 26. 8.
20.30 Tržiški muzej

Glasbeni večer v Tržiškem muzeju:
Katalena
Tržiški muzej

Planšarija Dolga njiva

16.00 Mestna kavarna

sobota, 27. 8.

Srečanje članov društva po možganski
kapi

ponedeljek, 15. 8.

Klub CVB Tržič

20.00 Žiganja vas

Ponovitev nove maše Tadeja Pagona
Krajevna skupnost Križe in Župnija Križe

21.00 amfiteater Gorenjska plaža

Koncert na Gorenjski plaži: Andrej Šifrer, Beer Belly Band, Fridayz band
Občina Tržič

petek, 5. 8.
20.30 Tržiški muzej

Glasbeni večer v Tržiškem muzeju:
Žigan Krajnčan & Band

Vzpon na najvišji vrh Karavank: Stol
CheraHiking

Tržiški muzej

torek, 16. 8.
sobota, 6. 8., in nedelja, 7. 8.

brunarica Jezerc

CheraHiking

Društvo diabetikov

Košuta Hiking: »Pot brez meja«

sobota, 6. 8

Piknik društva diabetikov

sreda, 17. 8.

19.00 Gasilski dom Kovor

iz Tržiča

Prostovoljno gasilsko društvo Kovor

Društvo diabetikov

Velika vrtna veselica: Veseli svatje

nedelja, 7. 8.

Kopalni izlet: Debeli Rtič

sobota, 27. 8., in nedelja, 28. 8.

Soška pot – od Trente do Bovca
CheraHiking

ponedeljek, 29. 8., in torek, 30. 8.
7.00 Sokolnica

Krvodajalska akcija
Območno združenje Rdečega križa Tržič

torek, 30. 8.
18.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Gledališka predstava za otroke: Knjige
velikanke s čarovnikom Samom
Sebastianom
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

11.00 spomenik padlim žrtvam pod Storžičem

Dan spomina pod Storžičem
Občina Tržič in ZZB NOB Tržič

Zahvala
Do 30. junija 2022 je v naši občini potekal projekt Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih
storitev in programov za starejše. Rada bi se zahvalila za vso skrb, ki mi je bila izkazana. Ni dovolj besed, ki bi opisale, koliko mi pomenijo prijazne besede, pomoč, nasmeh in dobra volja, ki sem jih bila deležna. Iskrena hvala celotni ekipi, socialni delavki Ines ter
delovnim terapevtom Urški, Besi, Brigiti, Ireni, Tjažu in Andražu.
Mija Francka Pančur, Senično

april 2022
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NOVOSTI GRADBENEGA ZAKONA (GZ-1)
Zakon prinaša nekatere novosti in poenostavitve:
Začetek gradnje po dokončnosti gradbenega dovoljenja
(5. člen GZ-1)
Začetek gradnje na lastno odgovornost po dokončnosti gradbenega dovoljenja (in ne več pravnomočnosti), če ne gre za
objekt z vplivi na okolje ali gre za objekt, ki ne potrebuje presoje sprejemljivosti po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.
Manjša rekonstrukcija (7. člen GZ-1)
Izvedba manjše rekonstrukcije, ki presega vzdrževalna dela,
brez gradbenega dovoljenja ali prijave začetka gradnje, le na
podlagi pisnega mnenja pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, s katerim se predvidi rešitev; prizidava
zunanjega stopnišča ali dvigala pa tudi na podlagi pisnega
mnenja pooblaščenega arhitekta, s katerim se predvidi rešitev, ki gradbeno-tehnične lastnosti objekta izboljša ali vsaj ne
poslabšuje. Pooblaščeni strokovnjak s področja gradbeništva
po izvedeni manjši rekonstrukciji ustreznost izvedenih del
pisno potrdi. Lastnik mora potrdilo hraniti trajno. Za manjše
rekonstrukcije, ki pomenijo manjše povečanje prostornine ali
prizidavo stopnišča ali dvigala, je potrebno pridobiti tudi soglasje občine glede skladnosti s prostorskim aktom. (Določbe
manjše rekonstrukcije se do sprejema Uredbe o razvrščanju
objektov ne uporablja. Do takrat se ta dela štejejo za rekonstrukcijo, za katero je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
prijaviti začetek gradnje in pridobiti uporabno dovoljenje.)
Postavitev začasnih objektov (4. člen GZ-1)
Začasni objekti so lahko sezonski, nujni, skladiščni ali gradbiščni objekti, ki so narejeni v montažni izvedbi ali kot objekt-proizvod. Ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, kljub temu
jih je treba v prostor postaviti v skladu s prostorskim izvedbenim aktom. Glede izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev
se smiselno uporabljajo splošne določbe GZ-1, pri čemer se
šteje, da so te zahteve izpolnjene, če so elementi konstrukcije
izvedeni z veljavnimi standardi, ki urejajo jeklene in aluminijske konstrukcije, začasne konstrukcije ali zdravstvene in
varnostne zahteve objektov za bivanje. Izjeme so začasni nujni
in gradbiščni objekti, za katere se določbe prostorskih aktov
ne uporabljajo.
Za začasne objekte se štejejo:
• Tisti objekti, ki so postavljeni za namen prireditve ali sezonske ponudbe (maksimalno 6 mesecev v koledarskem letu).
• Nujni objekti za obvladovanje razmer naravne ali druge nesreče (maksimalno 3 leta). O postavitvi začasnega nujnega
objekta za izvajanje nalog iz pristojnosti države odloči vlada s
sklepom, za izvajanje nalog iz pristojnosti občine odloči ob-

činski svet s sklepom. V sklepu določi tudi čas postavitve, ki
pa ne sme biti daljši od 3 let.
• Začasni skladiščni objekti, namenjeni skladiščenju nenevarnih snovi ob obstoječih proizvodnih ali skladiščnih objektih,
v katerih se že izvaja dejavnost investitorja na območju proizvodnih dejavnosti in prometne infrastrukture, sanitarni
objekti ob obstoječih objektih na istem območju, brez gradbenega dovoljenja, in sicer zgolj na podlagi prijave začetka
gradnje in pod pogojem, da bo objekt v montažni izvedbi ali
objekt-proizvod (objekt se na teh območjih lahko postavi le
enkrat in ne za več kot 3 leta). V tem času si podjetje za tovrstni objekt pridobi gradbeno dovoljenje. Začasni skladiščni
objekt se lahko postavi po izvedeni prijavi začetka gradnje na
pristojni občini. Za vse tovrstne obstoječe objekte, ki so bili
postavljeni do 1. 6. 2022 in zanje ni bilo izdano gradbeno dovoljenje, od tega dne začne teči triletni rok za pridobitev le-tega.
• Začasni gradbiščni objekt, namenjen funkcioniranju gradbišča in postavljen znotraj gradbišč za čas gradnje objekta.
- Plačilo komunalnega prispevka je skladno s 138. členom GZ-1
do vzpostavitve sistema eGraditev še vedno pogoj za izdajo
gradbenega dovoljenja, od 1. 1. 2024 pa ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, ampak pogoj za prijavo začetka
gradnje.
- Črtana je možnost pridobitve predodločbe.
Poslovanje in eGraditve (11. člen GZ-1)
Poslovanje bo od 1. 1. 2024 praviloma potekalo prek sistema
eGraditve. Izjemoma se v pisni obliki lahko:
- vlaga zahteve za nezahtevne objekte, spremembo namembnosti, prijave začetka gradnje, zahteve za odločbe o
legalizaciji ali odločbe o objektu daljšega obstoja, razen prilog,
ki so načrti in jih vlagatelj predloži v elektronski obliki,
- izvaja poslovanje, povezano s postopanjem s stranskimi udeleženci,
- izvaja inšpekcijski nadzor.
- Do vzpostavitve sistema eGraditve se vloge še vedno vlaga po
starem oziroma elektronsko:
- zahteve, izjave, prijave, sklepi in odločbe se vlagajo oziroma
izdajajo v pisni obliki,
- projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, projektna dokumentacija izvedenih del in dokazilo o zanesljivosti objekta pa
se vloži samo na elektronskem nosilcu.
____________________________________
Več o novem Gradbenem zakonu pa v prihodnji številki Tržičana.

brezplačna objava

Gradbeni zakon GZ-1 (Ur. l. RS, št. 199/2021) je začel veljati
31. 12. 2021, uporablja pa se od 1. 6. 2022.

Razstava umetniške keramike v Paviljonu NOB
Junija je bila v Galeriji Paviljon NOB odprta skupna razstava
več kot dvajsetih slovenskih in tujih umetnikov keramikov.
Dela so nastala pod okriljem mednarodnih simpozijev V-oglje, ki vsako leto potekajo pod okriljem istoimenskega zavoda.
Na razstavi lahko vidimo raznolike tehnološke pristope k
ustvarjanju iz keramike, pa tudi rabo različnih glin, tehnik
dela, dekorativnih tehnik in načinov žganja. Skupna strast do
keramike hkrati odraža tudi individualnost vsakega umetni-

julij 2022

ka, njegov osebni odnos do gline in
estetsko vizijo. Hkrati z razstavljenimi deli bodo na ogled tudi umetniški
portreti avtorjev razstavljenih kosov
keramike, ki so nastali pod okriljem
priznanega fotografa Arneta Hodaliča.
Razstava bo odprta do 10. 8. 2022.

brezplačna objava
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obvestila, vabila
Do konca poletja nas čakajo še
trije Glasbeni večeri v Tržiškem
muzeju
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Ilustracije Ane Zavadlav v
Paviljonu NOB
ANDREJA RAUCH, FOTO: ARHIV TRŽIŠKEGA MUZEJA

VILJA LUKAN, FOTO: ARHIV TRŽIŠKEGA MUZEJA

Z novim šolskim letom pripravljamo razstavo ilustracij priznane ilustratorke Ane Zavadlav. Poznamo jo po domiselnih
slikanicah in barvitih ilustracijah, ki jih že 18 let riše za Cicido,
obenem pa tudi po čistih linijah in črno-beli tehniki črička in
ježa, ki otroško domišljijo povežeta z zahtevnejšimi temami
in besedili.

15. julija bosta ob 20.30 nastopila mlada odlična glasbenika,
diplomanta Berklee College of Music v Bostonu, pevka Ajda
Stina Turek in vibrafonist Vid Jamnik z gosti. Predstavila nam
bosta prvo skupno zgoščenko Rajska ptica, večer pa popestrila
še z zimzelenimi uspešnicami v njuni prav posebni in izjemni
interpretaciji.
5. avgusta bo z nami mladi glasbenik, plesalec, koreograf,
igralec in performer, Žigan Krajnčan, ki ga je umetniška pot v
sicer kratki, a uspešni in z več nagradami oplemeniteni karieri
vodila v ZDA, na Kitajsko, po Evropi in Afriki, kjer je spoznaval različne kulture. Z glasbo in plesom potuje med številnimi
žanri. Koncert soustvarjajo in spremljajo glasbeniki, ki krojijo
vrh virtuozne glasbene scene v Sloveniji: Marko Črnčec (klaviature, bobni, tolkala), Kristijan Krajnčan (bobni, violončelo)
in Miha Koren (bas).

Ana Zavadlav (1974) je večkrat nagrajena ustvarjalka, med
drugim je prejela študentsko in univerzitetno Prešernovo nagrado, priznanje Hinka Smrekarja, njen
čriček (iz knjige Čriček in
temačen občutek avtorja Toona Tellegena) pa je
prejel Levstikovo nagrado
ustvarjalkinih stanovskih
kolegov. Iz ilustracij za Cicido je nastal tudi Kukujev
slovar, ki ga poznajo tudi
številni tuji mladi bralci.

Za zaključek Glasbenih večerov pa bo 26. avgusta ob 20.30
nastopila skupina Katalena, ki navdih črpa iz zapuščine slovenskih ljudskih pesmi, jo prilagaja in izvaja v skladu s svojo lastno
estetiko, svežo energijo, igrivostjo ter nalezljivimi ritmi.

brezplačna objava

Razstava bo odprta od 18.
8. do 29. 10. 2022

brezplačna objava

Razstava bo namenjena tako najmlajšim otrokom, ki v ilustraciji vidijo celo zgodbo, kot tudi že malo večjim osnovnošolcem
prve triade, ki se ob pomoči ilustracije učijo branja. Razstavo bo spremljal bogat program za vrtce in osnovne šole, za
Šuštarsko nedeljo pa bodo otrokom na voljo tudi ustvarjalne
delavnice. Dogodek z avtorico bo v četrtek, 8. 9. 2022.

DAN spomina
na prve žrtve
Pod Storžičem

vir življenja v umetniški govorici

nedelja, 6. avgust 2022, ob 11. uri

Razstava bo odprta:
pon.-pet.: 8.00-18.00 / sob.-ned.: 10.00-16.00
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Vljudno vabljeni!
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Razstavo je podprla Občina Tržič
v okviru javnega razpisa za
sofinanciranje programov
ljubiteljske kulture.

45
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CMYK
OBROBE IN TEKST 25/64/100/15

BESEDILO = ARIAL / BOLD

NOTRANJA BARVA ZNAKA 0/40/100/0

BARVA MORJA 100/100/0/0

Občina Tržič, Združenje borcev za vrednote NOB Tržič, Krajevna skupnost in PGD Lom pod Storžičem, Občinsko združenje slovenskih častnikov Tržič,
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Tržič, Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska in Planinsko društvo Tržič.
BARVA ZVEZDE 0/100/100/0

brezplačna objava

8.00 Tradicionalni pohod s parkirišča v Grahovšah
11.00 Spominska slovesnost pri spomeniku s polaganjem vencev
Slavnostna govornica: Andreja Katič
Kulturni program: Pihalni orkester Tržič

19.–27. avgust 2022, Galerija Atrij Občine Tržič
Odprtje razstave bo v petek, 19. avgusta ob 19. uri.

julij 2022
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KUPON JULIJ

2022

NA SVEŽE MESO
IN IZDELKE MCL

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

Trgovine:
MCL Mesni center Luka d.o.o., Ceﬆa
Kokrškega odreda 26, 4249 Križe,
tel.št. 040/294-444
SPB Mesnica Domžale, Ljubljanska ceﬆa 82,
1230 Domžale, tel.št. 01/72--98-474
Union center Bled, Ljubljanska ceﬆa 11,
4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121

Kupon velja v juliju 2022 // Za kupce MCL parkiranje brezplačno
*Kuponi se ne seštevajo. Tržič

KUPON JULIJ
plačan oglas

10%
10%
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10%
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