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uvodnik

Adijo poletje, dober dan šola
ROMANA TURK, FOTO: OSEBNI ARHIV

Mineva poletje, ki je bilo v znamenju valov: vročinskih, covidnih, draginjskih ...

To je najpomembnejše, to je dota, ki jo prenesejo v odraslo življenje.
Dijakom, ki bodo letos »fazani«, naj bo prvi letnik v zadovoljstvo in

Prihaja jesen in začenja se novo šolsko

v potrditev, da so se odločili prav, ko so se v devetem razredu odlo-

leto. Verjamem, da ga večina učencev

čali za nadaljnje šolanje.

pričakuje z veseljem. Veselijo se predvsem srečanj s sošolci, učitelji. Zagotovo
pa je tudi nekaj takih, ki novega šolskega
leta ne začenjajo z velikim zagonom. Vsi
pa si želijo, da bi bili v šoli uspešni in srečni.
Ne smemo pozabiti na naše najmlajše, ki bodo obiskovali tržiške
vrtce. Mnogi se bodo prvič igrali, jokali, spali v vrtčevskih igralnicah.
Malim »vrtičkarjem«, njihovim vzgojiteljicam in staršem želim

Ostalim srednješolcem pa želim veliko kritičnega razmišljanja, še
več mladostniškega druženja in čim manj konfliktov s profesorji in
starši.
Staršem in učiteljem pa, namenoma skupaj, želim veliko strpnosti,
konstruktivnih dialogov, razumevanja, potrpljenja in zavedanja, da
vsi želimo doseči isti cilj.
Namenoma nisem omenjala navodil za preprečevanje covida, viso-

miren prehod iz domačega varstva v vrtec.

kih cen učbenikov in šolskih pripomočkov, energijske krize …

Posebej pa bo 1. september zaznamoval tržiške prvošolčke. Zanje se

Naj bo začetek novega šolskega leta samo lep, prijazen in umirjen

začenja novo življenjsko obdobje. Naj jih domišljija in iskrice v očeh

za vse!

spremljajo ves čas šolanja!
Ostalim šolarjem želim veliko zanimivih šolskih ur, dobrih, razumevajočih učiteljev, lepih ocen, predvsem pa veliko, veliko znanja.
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Navodila za objavo
člankov in fotografij
BESEDILA
Besedila za objavo v občinskem glasilu Tržičan naj ne bodo
daljša od 1500 znakov s presledki in fotografijo (brez 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 rezervaci
ja 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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Tržičanke, Tržičani,
za nami je dolgo, vroče poletje, ki smo ga preživeli mirno
in varno. Glede na nevšečnosti in težave zaradi dolgotrajne
vročine in suše v nekaterih delih Slovenije naše občine nam
reč niso prizadeli požari v naravi, nismo trpeli pomanjkanja
pitne vode in tudi kmetijske površine so po zaslugi pridnih
in vestnih kmetovalcev kljub suši v sorazmerno dobri kondiciji. Seveda gre zahvala za tako stanje poleg ostalega tudi
vam, občankam in občanom, ki ste upoštevali priporočila za
gospodarno ravnanje s pitno vodo in varovali izsušeno naravo pred ognjem. Naše gasilke in gasilci so kljub mirnim časom
v domačem okolju pridno dovažali vodo v vodohran Vetrno,
kjer je primanjkovalo vode, s svojim znanjem in tehniko pa so
pomagali ukrotiti katastrofalni požar na Krasu. Hvala vam,
zares ste heroji.
Da je bilo to poletje v občini Tržič res nekaj posebnega, nam
pričajo podatki o obiskanosti naše turistične, rekreativne in
zabavne ponudbe.
Gorenjsko plažo je obiskalo krepko čez 20.000 kopalcev, kar
je rekord dosedanjih sezon, ponudniki turističnih namestitev beležijo 39 % povečanje obiska glede na predkoronsko
obdobje (do konca julija je bilo preko 14.000 nočitev), prireditve, ki so jih organizirala naša društva in Občina Tržič,

pa so bile obiskane nad vsemi pričakovanji. Želim si, da tako
vzdušje v občini Tržič ostane za vedno.
Občinska uprava pripravlja proračun za leto 2023, ki ga
nameravam predlagati v sprejem v prvem branju na septembrski seji občinskega sveta. Proračun bo izrazito varčevalne narave, saj se moramo prilagajati trenutnim težavam
na trgu energentov, ki neposredno vplivajo na stroške delovanja naših zavodov, še posebej Komunale Tržič.
Dražijo se tudi gradbene storitve, ki so trenutno v teku, in
kljub velikim naporom sodelavk in sodelavcev iz občinske
uprave po brzdanju le-teh se vsem zahtevanim podražitvam
izvajalcev ne bomo mogli izogniti. Vse te podražitve je občina
dolžna pokrivati iz lastnih sredstev, zato vas prosim, drage
občanke in občani, za razumevanje, če boste to našo proračunsko varčnost kakor koli občutili v vsakdanjem življenju.
Trudili se bomo, da bo tega čim manj.
Za konec naj poleg povabila vsem vam na prireditve ob Šuš
tarski nedelji zaželim našim dijakom in osnovnošolcem veliko uspeha in dobre volje v novem šolskem letu, še posebej pa
prvošolčkom poguma in dobrega počutja v njihovem novem
drugem domu.
Želim vam vse dobro in srečno še naprej.

Razvojni projekti v Občini Tržič tečejo po začrtanem planu in z izvedbo
zaenkrat ni kakšnih večjih težav, kar nas veseli in nas polni z optimizmom
za prihodnost (FOTO: arhiv Občine Tržič).

Podžupan Dušan Bodlaj

Na angelsko nedeljo vabljeni na Šuštarsko nedeljo v Tržič (FOTO: arhiv Občine Tržič).
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ZBRALA: SAŠA PIVK AVSEC

V PRIČAKOVANJU NOVEGA ŠOLSKEGA LETA
Medtem ko so otroci uživali zaslužene počitnice in nabirali moči
za novo šolsko leto, je bilo v tržiških osnovnih šolah in vrtcu
opravljenih kar nekaj del, da bodo pogoji za učenje in bivanje še
boljši.
V OŠ Bistrica smo prenovili kabinet pedagoginje, opravili servisni
pregled in pridobili potrdilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne zaščite. Investicija je vredna 4.660,56 evra.
»Res je dobro postati fit in imeti svoj gibi gib. Kdor se zraka nadihati zna, vedno vesel je za dva,« je odmevalo na uradnem odprt
ju nove zunanje telovadnice ob Podružnični šoli Kovor ob koncu
šolskega leta. Dolgoletne stiske gibanja učencev na podružnični
šoli v Kovorju in enkrat tedenske telovadbe v matični OŠ Bistrica
je tako konec. Investicijo v skupni vrednosti 16.675,00 evrov sta
sofinancirali Občina Tržič in Krajevna skupnost Kovor. Prispevek
KS Kovor znaša 2.200 evrov.

Vrtec Tržič je v začetku meseca julija izvedel pomembno investicijo za enoto Križe, in sicer nakup in montažo klimatskih naprav.
Poletja zadnja leta postajajo vse bolj vroča in zaradi južne lege
enote Križe, v kateri je zaradi izpostavljenosti soncu čez cel dan
močna toplotna obremenitev, je bil nakup klimatskih naprav
nujno potreben. V zadnjih letih smo v vrtcu vse bolj opažali, da v
vročih dneh v obdobjih vročinskih valov postanejo otroci hitreje
razdražljivi, utrujeni, nerazpoloženi in manj ješči. V času počitka
so razmere pogosto postale nevzdržne.
Enota Križe, kjer se nahaja tudi centralna kuhinja vrtca, je odprta
čez celo poletje, saj je z vidika zagotavljanja prehrane za vse delujoče oddelke, logistike ter kadra v poletnih mesecih to najbolj
racionalno. Z ustreznimi klimatskimi napravami je bilo potrebno
opremiti vse igralnice, kakor so svetovali strokovnjaki za hlajenje po ogledu lokacije. S tem v vrtcu dvigamo kakovost bivanja in
dela tako za vseh 8 oddelkov otrok kot za vse zaposlene.
Investicijo je s sredstvi v višini 11.006,35 EUR z DDV financirala
Občina Tržič skladno s finančnim načrtom vrtca za leto 2022.
Med jesenskimi počitnicami se bo nadaljevala obnova notranjih
prostorov enote Deteljica.

ELEKTRONSKE DOVOLILNICE ZA PARKIRANJE NA
OBČINSKIH PARKIRIŠČIH
Občina Tržič je v okviru projektov digitalizacije in pametnih mest
in skupnosti uvedla upravljanje z vsemi vrstami elektronskih
dovolilnic za parkiranje na občinskih parkiriščih in preverjanje
veljavnosti le-te.
Vrste dovolilnic, ki jih omogoča Občina Tržič, so: mesečna/letna
za vse uporabnike in abonmaji: letne dovolilnice za upravičene
uporabnike, posebne vrste dovolilnic, kot npr. dovolilnica za rezervirane površine in dostavo.
Prenovljena podoba Gasilskega doma v Kovorju (FOTO: arhiv Občine Tržič).
Prenovljenega igrišča se bodo razveselili tudi učenci Podružnične
šole Lom pod Storžičem. Za sanacijo igrišča, na katerem so se obnovila igrala in ograje ter dodale senčilne mreže, bo KS Lom pod
Storžičem prispevala tisočaka, preostalih 5.290 evrov pa dodala
Občina Tržič.
V OŠ Križe so bile potrebne obnove štiri učilnice, za kar je strošek
v višini 24.780,64 evra z DDV v celoti pokrila Občina Tržič. Prav
tako je občina v celoti financirala nakup 60 garderobnih omaric v
višini 4.758 evrov z DDV, tako da bodo sedaj na voljo vsem učencem od 4. do 9. razreda.
Na podlagi uspešnega kandidiranja na javnem razpisu bo Minis
trstvo za izobraževanje, znanost in šport z 20.000 evri sofinanciralo postavitev nizke plezalne stene okvirne skupne površine
145 m2 s samostoječo konstrukcijo in plezalno površino z 900
plezalnimi oprimki v Dvorani tržiških olimpijcev. Osnovni namen je ponuditi dodatno športno aktivnost in postaviti v športno
dvorano plezalno steno, ki bo omogočala vadbo in rekreacijo širši
skupini uporabnikov (otroci, rekreativci, tekmovalci začetniki,
člani GRS in enot CZ …) preko celega leta, ne glede na vremenske
pogoje.
Zaradi postavitve nove plezalne stene v DTO bo potrebno staro
ogrevalno plezalno steno razstaviti in prestaviti na drugo lokacijo. Prestavljena bo v OŠ Križe in bo v prvi vrsti predstavljala
dodatno športno infrastrukturo za izvajanje pouka športne vzgoje. Izvedena bo prilagoditev stene za montažo na novi lokaciji in
delna obnova z namestitvijo dodatnih 100 plezalnih oprimkov in
dobavo novih varovalnih blazin. Vrednost izvedbe del je ocenjena
na 9.000 evrov.
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Sprememba pri vpeljavi digitalne dovolilnice je takšna kot pri
uvedbi e-vinjet: plastificiranih dovolilnic ne bo več, ampak so
zavedene elektronsko v aplikaciji EasyPark. Z digitalizacijo zasledujemo cilje pametnih mest in skupnosti in eden izmed ciljev
je poenostavitev in pocenitev storitev za občana. V tem primeru
odpadejo dodatni materialni stroški v višini 2 evrov.
Nekateri že uporabljajo aplikacijo EasyPark, za tiste, ki te možnosti nimajo, pa bo nakup dovolilnice mogoč na blagajni v sprejemni pisarni Občine Tržič ali v TPIC-u. V tem primeru bo postopek nakupa dovolilnice v EasyPark za vas opravila Občina Tržič in
vam izdala potrdilo o nakupu.
Postopek za abonmaje je zaenkrat enak kot do sedaj, prične se
z oddajo vloge in plačilom takse. Ko je odločba za vlogo izdana,
vas pozovemo k nakupu in sporočimo območno kodo za plačilo
abonmaja. Abonma preko aplikacije EasyPark plačate sami, lahko
pa vam to uredimo v sprejemni pisarni na Občini Tržič.
Digitalne dovolilnice so uvedene s 25. 7. 2022, brezplačno aplikacijo EasyPark pa lahko pridobite na povezavi: https://easypark.
si/sl.
Za registracijo in uporabo mobilne aplikacije EasyPark potrebujete mobilno številko in plačilno kartico.
Cena abonmaja G – dovolilnice za obiskovalce, ki bodo parkirali
na Cankarjevi cesti, pri zdravstvenem domu, Za Mošenikom in na
tržnici, znaša 20 evrov na mesec oz. 200 evrov na leto.
Abonma E – Tourist (parkirišče Ljubelj Zelenica) znaša 20 evrov
(letna, samo osebna vozila). Abonma F – Tourist (parkirišče
Dovžanova soteska) znaša 40 evrov (letna, velja za vsa tri parkirna mesta).

iz dela občinske uprave
GASILSKI DOM V KOVORJU IMA NOVO STREHO
Sanacija strehe in podstrehe Gasilskega doma PGD Kovor obsega zamenjavo letev, ojačitev ali zamenjavo dotrajanih elementov ostrešja, strešnika, napušča, snegolovov, kleparskih izdelkov
(žlebovi, obrobe, žlote, odtoki), strelovoda, prestavitev obstoječih strešnih oken in montažo dveh novih strešnih oken, sanacijo
dimnika oziroma dimniške kape, parno zaporo, toplotno izolacijo, deskanje podstrehe in izdelavo lesene podkonstrukcije poda
podstrehe s toplotno izolacijo in položitvijo OSB plošč.
Skupna vrednost investicije znaša 63.464,46 evra. Od tega je Občina Tržič prispevala 16.500 evrov, KS Kovor 15.000 evrov, preostali večji del pa PGD Kovor.
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SKA PLAŽA GOSTILA ŽE DVAJSETTISOČEGA
OBISKOVALCA (MOGOČE BO TO NOVICA POSLALA
TUDI KOMUNALA, V TEM PRIMERU UPOŠTEVAJTE
NJIHOVO NOVICO)
Letošnje poletje je bilo s svojimi sončnimi in toplimi dnevi izjem
no prijazno do kopalcev, ki so z obiskom kompleksa Gorenjska
plaža večinoma izjemno zadovoljni in se radi vračajo. Prišli so z
različnih koncev Gorenjske, med obiskovalci so bili tudi tuji turisti. Sredi avgusta smo zabeležili in pozdravili dvajsettisočega
obiskovalca letos.

Nova zunanja telovadnica ob POŠ Kovor (FOTO: arhiv Občine Tržič)RENJ-

Fotografski natečaj Koščki raja s Tržiškega
GAŠPER GOLMAJER, FOTO: ŽIGA ČAMERNIK, DAMIJAN KOVAČ

Tokrat vam predstavljamo prvonagrajeni fotografiji mesecev
julija in avgusta. Avtor julijske fotografije, ki smo jo poimenovali »Razsvetljenstvo na Košuti«, je Žiga Čamernik. Avtor fotografije meseca avgusta je Damijan Kovač, fotografijo smo

poimenovali »Zmajevi otroci«. V Službi turizem Tržič bomo
upoštevali fotografije, ki bodo poslane na naš elektronski naslov
informacije@trzic.si do 15. v mesecu za vsak tekoči mesec – za
naslednji mesec je torej rok oddaje 15. september.
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POZIV K POSREDOVANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2022

Tudi letos bo Občina Tržič podelila priznanja Občine Tržič. V
skladu z Odlokom o priznanjih Občine Tržič (Uradni list RS, št.
38/22; v nadaljevanju: Odlok) so priznanja Občine Tržič: naziv
častnega občana Občine Tržič, plaketa Občine Tržič, diploma
Občine Tržič, priznanje župana Občine Tržič z nazivom ambasador Občine Tržič in priznanje župana Občine Tržič.
Občina Tržič podeljuje priznanja po določilih Odloka posameznikom ter društvom in drugim pravnim osebam, organizacijam, skupnostim in skupinam posameznikov, ki imajo prebivališče oziroma sedež v občini Tržič ali delujejo oziroma so
delovali na območju občine Tržič in so s svojim delom prispevali
k političnemu, znanstvenemu, gospodarskemu, družbenemu,
športnemu, kulturno-umetniškemu in drugemu napredku ali za
druge dosežke, ki so pomembni za razvoj ter ugled Občine Tržič.
Priznanja Občine Tržič se lahko podeli tudi pomembnim slovenskim in tujim gostom Občine Tržič.
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se
predložijo predlogi za podelitev naziva častnega občana Občine
Tržič, za podelitev plaket Občine Tržič in za podelitev diplom
Občine Tržič. Predloge za podelitev teh priznanj lahko podajo
posamezniki ter društva in druge pravne osebe, organizacije,
skupnosti in skupine posameznikov.
Naziv častnega občana Občine Tržič, ki je najvišje priznanje
Občine Tržič, se podeli posamezniku, ki s svojim življenjskim
delom, vrhunskim dosežkom ali dolgoročnimi rezultati vidno
prispeva k razvoju, ugledu in prepoznavnosti Občine Tržič v
Sloveniji in svetu.
Naziv častni občan Občine Tržič je izjemnega pomena in se praviloma podeljuje le enkrat na vsaka štiri leta, in sicer vsako tretje leto mandata občinskega sveta.
Plaketa Občine Tržič se podeljuje:
- posameznikom za življenjsko delo, večletne uspehe ali
enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena (posamična
plaketa),
- društvom in drugim pravnim osebam, organizacijam, skupnostim in skupinam posameznikov za večletne uspehe in dosežke,
s katerimi povečujejo ugled občine (kolektivna plaketa).

Vsako leto se podeli največ štiri diplome.
Naziv častnega občana Občine Tržič se isti osebi lahko podeli le
enkrat, ostala priznanja pa lahko večkrat, vendar naslednjič šele
po preteku 5 let od prejšnje podelitve. Priznanja se med seboj ne
izključujejo.
Predlog za podelitev priznanj Občine Tržič mora biti podan v
pisni obliki in mora vsebovati:
- naziv in podpis predlagatelja ali seznam imen in priimkov s
podpisi skupine predlagateljev oziroma navedbo društva ali
druge pravne osebe, organizacije ali skupnosti,
- podatke o predlaganem prejemniku ali skupini prejemnikov
(ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefonska številka)
oziroma naziv društva ali druge pravne osebe, organizacije
ali skupnosti s pripisano kontaktno osebo,
- pisno soglasje predlaganega prejemnika in v primeru, da je
predlagana fizična oseba, še ustrezno soglasje za uporabo
osebnih podatkov,
- podatke o predlagatelju: ime in priimek predlagatelja ali
skupine predlagateljev oziroma naziv društva ali druge pravne osebe, organizacije ali skupnosti s pripisano kontaktno
osebo, naslov in telefonsko številko,
- predlog vrste priznanja, obširnejšo obrazložitev predloga z
navedbo ključnih razlogov ter vseh pomembnih podatkov in
dejstev, pomembnih za podelitev priznanja.
K utemeljitvi predloga so lahko priložena tudi druga mnenja, ki
podpirajo predlog.
Vabimo vas, da do 10. 10. 2022 posredujete svoje popolne pred
loge za prejemnike priznanj Občine Tržič za leto 2022 na naslov:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg
svobode 18, 4290 Tržič s pripisom “Predlog za podelitev priz
nanja Občine Tržič 2022 – ne odpiraj!”. Če je predlog poslan po
pošti, se šteje, da je pravočasen, če je oddan na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Več o prijavi in obrazcu o soglasju na spletni strani:
www.trzic.si.

Vsako leto se podeli največ štiri plakete.

Predsednik

Diploma Občine Tržič se podeli posameznikom, društvom in
drugim pravnim osebam, organizacijam, skupnostim in skupinam posameznikov za njihove posebne zasluge, izjemne enkratne dosežke in za uspehe, ki pospešujejo razvoj posamezne
dejavnosti, ter za posebno požrtvovalna, nesebična in pogumna
dejanja.

Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Andraž Žitnik l.r.

NAJAVA
javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na
območju občine Tržič v letu 2022.
Besedilo razpisa, pogoji in zahtevana dokumentacija za prijavo so dostopni na spletni strani Občine Tržič: http://www.trzic.si/
obcina/javni-razpisi-in-objave/.
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18. EU ples brez meja
JANJA NEMC, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

V soboto, 13. avgusta, se je po dveh letih premora odvijal 18. EU
ples brez meja na prelazu Ljubelj. Srečanje občanov sosednjih
občin z obeh strani Karavank, ki jih je nekdaj ločevala državna
meja, dokazuje, da sodelovanje in prijateljstvo nista le besedi na
papirju. Kljub hladnemu in deževnemu vremenu se je na prelazu
nabralo lepo število ljudi.
Kot že tradicionalno sta Semenj na Ljubelju odprla župan Mestne
občine Borovlje Ingo Appé in podžupan Občine Tržič Nejc Perko,
navzoče pa je pozdravila tudi podžupanja Mestne občine Borovlje
Monika Pajnogač. Obiskovalce je na Ljubelju zabaval trio Drava.

Predaja darila partnerskih občin.

Poletna torkanja v Tržiču
JANJA NEMC, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

Letos drugo leto zapored je Občina Tržič z namenom popestritve
turistične ponudbe in oživitve mestnega jedra v juliju in avgustu
organizirala sklop štirih dogodkov, imenovanih »Poletna torkanja«. Družabni večeri so bili nadgrajeni s kulinarično ponudbo
domačih gostincev.
Na štirih koncertih so gostovali vokalna skupina Jazzva, Adi
Smolar, Severa in Gal Gjurin ter King Foo. Kljub temu, da so se
dogodki odvijali ob torkih, so privabili kar precejšnje število ljudi.
Glede na pozitiven odziv obiskovalcev bomo s Poletnimi torkanji
nadaljevali tudi prihodnje leto.
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Dan spomina pod Storžičem
JANJA NEMC, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

4. avgusta 1941 je bil na jasi pod Storžičem iz tržiške in kranjske čete
ustanovljen Storžiški bataljon, prvi na Slovenskem. Le dan kasneje,
5. avgusta 1941, je bila prelita kri borcev Storžiškega bataljona in
tako je življenje izgubilo osem partizanov in partizank, katerih imena so vklesana v Šorlijev spomenik. Jože Janežič, Peter Ahačič, Marija Bečan, Marija Štefe, Marija Solnar, Anton Guček, Jože Gradišar
in Andrej Kmet so bili tisti, ki so verjeli, da je mogoče doseči nepredstavljivo, če človek verjame v svoje sanje in če so te sanje povezane z
mirom, svobodo ter dostojanstvom … Vsako leto v spomin borcev, ki
so žrtvovali svoja življenja za svobodo, obeležujemo pri spomeniku pod Storžičem.

pod Storžičem. Veterani vojne za Slovenijo so tudi tokrat organizirali tradicionalni pohod iz Grahovš.

Slavnostna govornica Andreja Katič, podpredsednica sveta predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in
nekdanja ministrica za obrambo in za pravosodje, se je v svojem
govoru dotaknila svojega meščana Karla Destovnika Kajuha, katerega 100. obletnico rojstva letos obeležujemo. Poudarila je, da
je zavedanje zla druge svetovne vojne še kako pomembno in prav
je, da se tovrstni dogodki obeležujejo in prenašajo na mlajše generacije. Navzoče sta pozdravila tudi podžupan Občine Tržič Nejc
Perko in predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Tržič Jure
Jerkič. Kulturni program so oblikovali člani Pihalnega orkestra
Tržič in Živa Knific Zaletelj, povezovala pa je Mateja Langus. Po
končani slovesnosti je sledilo tradicionalno druženje pri Domu

Iskreno prijateljstvo premaga vse ovire
MATEJA NOSAN, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

Pisalo se je leto 2019, ko smo se zadnjič videli in si segli v roke.
Nato pa epidemija, omejitve, zapore, prepovedi. Letos je delegacija Občine Tržič pod vodstvom podžupana Dušana Bodlaja
končno lahko odšla obiskat prijatelje v Sainte-Marie-aux-Mines.
Delegacijo je sprejela »nova« županja, v narekovajih pa zato, ker
je Noëllie Hestin županja že dve leti, a je do tedaj še nismo osebno
spoznali.
Naša delegacija je bila pisana, sestavljena iz svetnikov Občinskega
sveta Občine Tržič, nekdanje Komisije za mednarodno sodelovanje Občine Tržič in občinske uprave. Kljub precejšnji razdalji je pot
minila hitro, na cilju pa so nas nasmejanih obrazov toplo sprejeli
člani tamkajšnjega komiteja za pobratenje. Iskreno veselje, da smo
se po dolgem času zopet srečali, je grelo že tako vroč popoldan. Na
hitro smo razpakirali, pokramljali ob okusni večerji in že je sledil
program – namreč bil je predvečer največjega francoskega državnega praznika, dan padca Bastilje. Odpravili smo se pred mestno
hišo, kjer so bili v zboru že pripravljeni gasilci, pihalni orkester,
rudarji v svečanih uniformah, Alzačani v tradicionalnih kostumih,
predstavniki Rdečega križa, predstavniki mestnega sveta, člani
partnerstva, predstavniki judo kluba in fantje z baklami. Ob ganljivem govoru Jožeta Klofutarja, ki je praznoval petdeseto obletnico
svojega prvega obiska mesta, se je na nebo prikradla mavrica, ki
je pričarala čarobnost večera. V prijetnem vzdušju smo se v paradi
odpravili do prizorišča z glasbo, kjer smo počakali na ognjemet,
nato pa se je naš dolg dan zaključil.
Naslednjega dne dopoldne smo odšli do slovenskega spomenika,
kjer smo se s polaganjem venca in prižigom svečke ter govorom
podžupana Dušana Bodlaja poklonili slovenskim žrtvam, umrlim v tamkajšnjem koncentracijskem taborišču. Sledil je ogled
mestne hiše, ki ga je vodila županja Noëllie Hestin. Podžupan ji
je poklonil čevljarsko lučko, kar je pospremil z besedami, naj jo
lučka vodi k modrim odločitvam.
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Gostitelji so nam preostali dan in pol zapolnili z raznimi ogledi
znamenitosti in zanimivosti, ki jih v okolici Sainte-Marie-aux-Mines ne manjka. Vse dni so nas neutrudno spremljali prijatelji
iz komiteja za pobratenje, pogosto se jim je pridružila tudi sama
županja. Skupaj so nas vodili na argentinsko kmetijo, v rudnik
srebra Tellur, muzej tekstila, na pokopališče in na druge lokacije, kjer so nam razložili, kar nas je zanimalo in nas preprosto
razvajali.
Naše prijateljstvo se je ob tem obisku zagotovo še bolj poglobilo
in utrdilo. Tudi županja Noëllie Hestin nas je sprejela za svoje in
obljubila, da bodo obisk že kmalu vrnili, morda že v času letošnje
Šuštarske nedelje.

spremljamo, poročamo
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Dom na Kofcah opremljen z novim defibrilatorjem
MATEJKA LAPAN, FOTO: ARHIV ROTARY KLUBA TRŽIČ-NAKLO

Na Planinskem domu na Kofcah je nameščen nov javno dostopen
defibrilator, ki so ga planincem in obiskovalcem te planine namenili člani Rotary kluba Tržič-Naklo. V ta namen se je odvil dogodek Dan za življenje – delavnica s prikazom uporabe in praktičnega preizkusa avtomatskega defibrilatorja, ki ga uporabljamo
pri zastoju srca. Na delavnici se vsakokrat poudari tudi dejstvo,
da so ključne prve minute in čimprejšnja pomoč. Z masažo srca
in poznavanjem ravnanja z defibrilatorjem se znebimo strahu in
negotovosti ter tako lažje priskočimo na pomoč ob zastoju srca in
tako lahko rešimo življenje.
Rotary klub Tržič-Naklo letos obeležuje že sedem let delovanja.
Ob ustanovitvi kluba so si člani zadali večletno akcijo nameščanja
AED naprav na krajih, kjer je dostopnost prve pomoči oddaljena
in kjer se zbira ali nahaja veliko ljudi. Uspešnost akcije potrjuje že
19 podarjenih in nameščenih naprav. Ob začetku akcije ni bilo v
občinah Tržič in Naklo nobenega defibrilatorja, ki bi bil dostopen
24 ur na dan. Ob tej priložnosti je bila izdana tudi zloženka z zemljevidom z vsemi nameščenimi defibrilatorji v občini Tržič in so
jo že prejela vsa gospodinjstva v občini.
Pred Planinskim domom na Kofcah je bila lepa in živahna nedelja
in povabilu k sodelovanju na delavnici se je odzvalo veliko otrok.
Odrasli so za sodelovanje potrebovali več poguma. V Evropi je živ
trend, da bi se za uporabo AED-ja usposobilo čim več šoloobvez
nih otrok, ki bi potem svoje znanje delili naprej med prijatelje,
sorodnike in znance. Planinski dan je bil prijeten tudi po zaslugi
ekipe na Kofcah, ki jo vodi Peter Vogelnik in je bila naš odličen
gostitelj. Obisk tega planinskega doma je velik, mi pa upamo, da
defibrilatorja ne bo potrebno uporabiti – če pa se zgodi taka situacija, bo pomagal reševati življenje.

Srednje šole za odrasle na Ljudski univerzi Tržič
BONI COLNAR, ORGANIZATORKA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH, LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ, FOTO: ARHIV LUT

Na Ljudski univerzi Tržič že več let izvajamo srednješolske programe za odrasle, in sicer srednje strokovno izobraževanje
(ekonomski in logistični tehnik) in srednje poklicno izobraže
vanje (program trgovec in administrator).

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. št.: 04 592 55
51, 041 325 935 ali pišete na: boni.colnar@lu-trzic.si.
Veselimo se vaših novih uspehov in zadovoljstva.

Šolanje je prilagojeno odraslim, ki imajo veliko obveznosti.
Poteka v popoldanskem času v kombinirani obliki (klasično in preko zooma), imamo pripravljena kvalitetna učna
gradiva, organiziramo redne in izredne izpitne roke, dodatne konzultacije in vnaprej določen urnik predavanj.
V času šolanja nudimo odraslim podporo in brezplačno
individualno svetovanje. Imamo izkušene učitelje, ki so
strokovno dobro podkovani in znajo prisluhniti potrebam
odraslih.
Omogočamo vam, da svoje izobraževanje dokončate v najkrajšem možnem času in predčasno zaključite svoje šolanje. Ob vpisu se vam tako pripravi osebni izobraževalni načrt na podlagi vaših želja in ciljev. Nudimo obročno
odplačevanje šolnine. Oseba, ki se vključi v naš izobraževalni program, pridobi status udeleženca izobraževanja
odraslih.
Vabimo vas na vpis, ki bo za novo šolsko leto potekal od
sredine avgusta naprej. V septembru pa bomo organizirali tudi informativne dneve. Lahko pa se tudi prej osebno
oglasite na Ljudski univerzi Tržič. S predavanji bomo začeli v začetku oktobra.
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Oratorij v Lomu pod Storžičem
LAURA TURK, FOTO: ARHIV LAURE TURK

Poletje se je začelo iztekati in 11 ‘vomnskih’
animatork je vse pogosteje preverjalo tisoč
in eno vremensko napoved v upanju, da bo
predzadnji konec tedna avgusta postregel s soncem ali oblačnostjo brez padavin. Od petka, 19. 8. 2022, pa do nedelje,
21. 8. 2022, se je v Lomu pod Storžičem
namreč odvijal zdaj že tradicionalni oratorij, ki se ga je udeležilo 33 otrok. Oratorijsko zgodbo, ki je opisovala viteško in
svetniško življenje Ignacija Lojolskega, so
otrokom skozi igro v dveh delih približale
Anja Meglič, Ana Tišler, Klara Perne, Lea
Kavčič, Maja Meglič, Maša Roblek in Tjaša
Meglič, ki so pod mentorstvom Erike Čemažar, Marine Meglič, Eve Meglič in Laure
Turk postale odlične nove lomske animatorke.
Otroci so tekom petkovih popoldanskih in
sobotnih dopoldanskih delavnic spoznavali viteške vrline, se spopadali z gibalnimi izzivi, ustvarjali in peli, se preizkusili
v izdelavi slaščic ter mešanju posebnih
srednjeveških napitkov. Sobotno popoldne pa je potekalo v znamenju presenečenj. Za prvega so poskrbeli trije vodniki

in psi iz Kinološkega društva Storžič, ki so
nam predstavili zanimivosti svoje službe,
pravilno skrb za psa in nas opozorili, kako
pristopimo do psov, ki niso naši. Drugo
presenečenje pa je otroke pričakalo na igrišču Wombley, kjer sta nas
pričakala gasilca iz PDG Lom pod
Storžičem, ki sta z drčo popestrila
vodne igre. Zadnji oratorijski dan
smo preživeli na Gorenjski plaži,
kjer smo zaradi oblačnega vremena
bazenu kraljevali čisto sami.
Da je tudi letos oratorij lahko lomskim otrokom popestril konec poletnih počitnic, bi se animatorke
rade zahvalile KS Lom pod Storžičem in restavraciji Firbc’ okn za
sobotno kosilo in nedeljski sladoled, ga. Ivanki Telepček in PGD Lom
pod Storžičem za prostor ter pomoč
pri izvedbi vodnih iger, Kinološkemu društvu Storžič za čas in obisk
ter župniku g. Silvu Novaku za podporo. Na koncu pa gre zahvala tudi
vsem staršem in otrokom - prvim
za zaupanje, drugim pa za veselje

Poletni večer pod vaško lipo
ALENKA GOLMAJER TERZIEV (KS SEBENJE), FOTO: ALENKA GOLMAJER TERZIEV

V Žiganji vasi nam je ponovno uspelo izpeljati sedaj že tradicionalno prireditev Poletni večer pod vaško lipo. Žal smo koncert
zaradi nepričakovane ohladitve izvedli v
cerkvi Sv. Urha in ne zunaj pod vaško lipo,
kot je to v navadi.
S svojim nastopom sta nas razveselila
mlada akademska glasbenika Ana in Tine
Bec. Preko ljudskih pesmi sta nas popeljala
v Rezijo, na Koroško in v Belo krajino.

V drugem delu nastopa pa sta nas z
odlično interpretacijo vrnila v čase
zlate dobe Slovenske popevke.
Program je z ljubezensko poezijo Cirila Zlobca povezoval David Ahačič.
Večer se je zaključil s prijetnim druženjem pod vaško lipo ob kozarčku
pijače in ob sladkih dobrotah, za kar
so poskrbele skrbne domače gospodinje.

Ponovitev nove maše Tadeja Pagona
ALENKA GOLMAJER TERZIEV, KS SEBENJE, FOTO: PETER KAJZER

Na praznik Marijinega vnebovzetja je bilo
v Žiganji vasi še posebej slovesno, saj je
sveto mašo daroval letošnji novomašnik
Tadej Pagon, katerega družinske korenine izhajajo iz Žiganje vasi. Slovesnost na
prostem je bila zelo dobro obiskana. K še
posebej prazničnemu vzdušju pa je pripomogla že tradicionalna procesija z lučkami
po okoliški cesti.
Po končani slovesnosti se je praznovanje
nadaljevalo v sproščenem druženju novomašnika s krajani ob sladkih dobrotah, ki
so jih pripravile domače gospodinje.
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in pozitivno energijo, ki ste jo prinesli s
seboj.
Komaj čakamo, da se spet vidimo!
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Mreža za starejše
LARA LOGAR, DOM PETRA UZARJA TRŽIČ, FOTO: ARHIV DPU TRŽIČ

V občinah Tržič in Naklo je zelo uspešno potekal projekt – Mreža za starejše. Celostno integrirano oskrbo starejših v domačem
okolju smo izvajali zaposleni v Domu Petra Uzarja in pri konzorcijskih partnerjih Osnovno zdravstvo Gorenjske OE Zdravstveni
dom Tržič in Lekarna Deteljica d.o.o.
Temeljni cilji projekta so bili: implementacija in testiranje novih
orodij, usposabljanje zaposlenih, deinstitucionalizacija, omogočiti starejšim čim daljše in čim kakovostnejše bivanje v domačem
okolju, izboljšanje zdravstvenega stanja uporabnikov, ohranjanje psihofizičnih sposobnosti, zmanjšanje občutka osamljenosti
in krepitev občutka varnosti.

storitve e-oskrbe, v okviru katere je bilo izvedenih 98 intervencij, kar potrjuje potrebo po tovrstnih storitvah.
Zahvaljujemo se Ministrstvu za zdravje, ki nam je omogočilo izvedbo pilotnega projekta, Občini Tržič in Občini Naklo za podporo, uporabnikom in njihovim svojcem pa za pripravljenost in
sodelovanje.

Vključili smo 216 uporabnikov, ki so od zdravstvenih delavcev in
sodelavcev prejemali brezplačne storitve. Storitve smo izvajali v
domačem okolju pri osebah, starejših od 65 let, ki so potrebovale pomoč druge osebe pri osnovnih in podpornih opravilih in
pri katerih je prišlo do pešanja telesnih, funkcionalnih ali kognitivnih sposobnosti. Ugotovili smo, da pri uporabnikih v projektu
ni prišlo do poslabšanja telesnih, funkcionalnih in kognitivnih
sposobnosti oziroma so jih ohranili na enaki ravni. Pri nekaterih
je prišlo celo do izboljšanja, kar pomeni umestitev v drugo, nižjo
kategorijo upravičenosti po OLDO vprašalniku (teh je bilo 13 %). V
zadnjem polletju trajanja projekta smo uporabnikom nudili tudi

Mladi za mlade, zbiranje šolskih potrebščin za šolarje
v občini Tržič
JAKA JANKOVEC, FOTO: ARHIV JAKA JANKOVCA

narisali nasmeh na obraz, obenem pa tudi omogočili lažje šolanje z
novimi potrebščinami.
Dodal bi še, da sem izredno ponosen na vse občane Tržiča, kot tudi
na vse ostale iz drugih občin, ki so se odzvali in prispevali po svojih
močeh. Vsem sem zelo hvaležen. Otroci so naša prihodnost in prav je,
da kot solidarna skupnost vsem otrokom vsaj poskusimo omogočiti
enake pogoje za izobraževanje. Skupaj smo močnejši! Še enkrat hvala
za vsak Vaš prispevek.

plačan oglas

Šolske počitnice so pri koncu, spet se odpirajo vrata šol. Ker živimo v
negotovih časih, se je nekaj ljudi znašlo v finančni stiski. Želim si, da
bi vsak posameznik stopil izven svojih okvirjev in se ozrl na družbo,
v kateri živimo, ter s solidarnostjo drug drugemu pomagal, da se z
našo pomočjo in podporo izvleče iz težav. Zato smo se tudi letos v
SDM Tržič odločili zbirati šolske potrebščine za naše učence. Ker pa je
bila lanskoletna akcija tako uspešna, smo letos zbiranje razširili še na
preostali OŠ v občini Tržič. To pomeni, da smo zbirali za OŠ Tržič, OŠ
Bistrica ter OŠ Križe. Zagotovo drži tisti rek, ki pravi: »Prijaznost prijaznost najde.« Odziv lokalne skupnosti je bil neverjeten, zbrali smo
večje število šolskih potrebščin, ob koncu meseca avgusta pa smo jih
skupaj z nekaterimi člani svetov zavodov predali vodstvom šole. Veseli nas, da bodo šle potrebščine v prave roke in bomo s tem otrokom
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Kolesarje v septembru čakajo nove označbe kolesarskih povezav
NINA KOBAL

Na Gorenjskem si prizadevamo za celosten razvoj kolesarstva na regionalni ravni.
Od leta 2016 aktivno deluje Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva
(SORK) kot strokovno telo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo pri Razvojnem svetu gorenjske regije. Sestavljajo ga
predstavniki treh razvojnih agencij (Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC
Kranj, Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in Razvojne agencije Sora), predstavniki gorenjskih občin ter kolesarji.
Eden najpomembnejših rezultatov skupine SORK je vzpostavitev gorenjskega kolesarskega omrežja. Gre za skrbno izdelan
preplet 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na Gorenjskem in
v nekaterih sosednjih občinah. Pri določit
vi so bili upoštevani mednarodni kriteriji

prometne varnosti, atraktivnost pokrajine
in dosegljivosti gostinskih in servisnih
storitev, trase pa so bile potrjene s strani
vseh 24 vključenih občin ter Direkcije RS
za infrastrukturo (DRSI). Glavni cilj projekta je na celotnem omrežju postaviti
enotno prometno signalizacijo za kolesarje tako na državnem kot tudi lokalnem
omrežju.
Postavitev prometnih znakov na terenu
se bo predvidoma začela izvajati v me
secu septembru. Postavitev prometne
signalizacije za kolesarje bo potekala v
vseh gorenjskih občinah, zato vse vozni
ke ter ostale prometne udeležence prosi
mo za strpnost.
Gorenjska je prva regija v državi, ki se je
vzpostavitve kolesarskega omrežja lotila

Zaključek sezone pri Karavančkih
ALENKA GARTNAR, PIJA JAPELJ, FOTO: PIJA JAPELJ

Ob prihodu poletja smo Karavančki več kot
uspešno sezono zaključili s tradicionalnim piknikom, ki smo ga tokrat izvedli ob
osvežujoči reki Savi. Zabave ni manjkalo,
za kar je poskrbel vsak izmed nas. Pomerili smo se na odbojkarskem igrišču, igrali
namizne igre, si pripravili hrano, popoldan pa ohladili v Savi. Takrat smo mislili,
da smo sezono zaključili in si bomo lahko
odpočili.Temu ni bilo tako. Kaj kmalu nas
je v dvorani pričakal ponatis družabne
igre Etno skrinca – igre, ki smo jo v KD
Folklorna skupina Karavanke v sodelovanju z nekaj drugimi ustvarjalci izdali v
sezoni 2021/2022. Dolgo smo razmišljali,
kako bi znanje o ljudskem izročilu ponesli do ljudi na zabaven način. Porodila se

nam je ideja, da izdelamo družabno
igro, ki bo zajemala to znanje. Tematski sklopi, ki smo jih izpostavili, so ljudske igre in igrače, oblačilna dediščina, obrti, šege in navade,
pokrajine, raziskovalci ljudskega
izročila in njegovi (po)ustvarjalci,
glasbila in zvočila, slovenske ljudske pesmi in slovenski ljudski plesi.
Že v začetku avgusta smo zopet zavihali rokave in se lotili pakiranja,
kar je zahtevalo veliko našega prostega časa. Igre so pripravljene, mi
pa zares začnemo že ta mesec, septembra, ko se nam lahko pridružiš
tudi ti!

Razstava KUD Načeta paleta: Voda
JOŠT BELHAR, FOTO: SAŠO BOGATAJ

V petek, 19. 8. 2022, smo v Galeriji Atrij Občine Tržič člani KUD Načeta paleta pripravili skupinsko razstavo z naslovom Voda,
vir življenja v umetniški govorici. Dogodek je povezoval nekdanji predsednik KUD
Načeta paleta Matevž Urbančnik. Uradno
je razstavo odprla Irma Lipovec. Za glasbeni program je poskrbel Luka Ropret, ki
nas je s svojo interpretacijo toka vode na
električni kitari popeljal v akvatične ritme.
Po pogostitvi, ki so nam jo pripravili v
Mestni kavarni Brodar, in kozarcu žlahtne
kapljice so si obiskovalci lahko ogledali
naša dela. Tehnike naših izdelkov se na tej
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razstavi zelo razlikujejo, saj lahko najdemo
vse od kiparstva, rezbarjenja lesa, slikanja
z akrilnimi barvami,
grafike, fotografije do
multimedijskih izdelkov, kar povzame raz
nolikost našega kulturnega društva.
Naslov Voda smo si
izbrali, ker bi radi
spodbudili k odgovor-

sistematično, povezano ter enotno. Namen je tudi, da na terenu označeno kolesarsko omrežje ustrezno promoviramo
in predstavimo njegove potenciale tako
za turizem kot za spodbujanje trajnostne
mobilnosti.
Projekt Gorenjsko kolesarsko omrežje poleg Ministrstva RS za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo financirajo
občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica,
Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri,
Žirovnica, Kamnik, Logatec, Medvode in
Vodice, koordinacijo pa izvaja Razvojna
agencija Zgornje Gorenjske.

spremljamo, poročamo, kultura
nemu ravnanju s pitno vodo in zavedanju o
podnebnih razmerah. Letos še posebej, ko
nas tako pestijo sušna obdobja z rekordnimi števili požarov in visokimi temperaturami – ne le pri nas, ampak po vsem svetu. Zavedamo se, kako zelo pomembno je
pristopiti k resnemu reševanju globalnega

segrevanja, zato želimo ljudi nagovoriti
preko medija umetnosti.
Razstavljalo nas je 13 članov, Maruša Kline, Klavdija Bogataj, Andrejka Belhar Polanc, Jerneja Mihevc, Mark Mandy, Sašo
Bogataj, Bojan Toporiš, Robert Dolčič,
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Matej Sitar, Jelena Dolenc, Jošt Belhar,
Leja Kos in Nina Šterman. Razstava bo odprta do 27. 8.
Zahvaljujemo se vsem navzočim za obisk,
posebna zahvala pa gre še tržiškemu odseku JSKD, Občini Tržič in Komunali Tržič.

Plesna sezona v KUD Leyli
IRIS ZAVELCINA, FOTO: ARHIV KUD LEYLI

V letošnjem letu se je tudi v plesne vode
vrnil občutek normalnosti – nastopi v
živo vsak mesec, večkrat na mesec, treningi brez posebnih omejitev, plesna druženja, delavnice, izobraževanja ... V maju
smo se po dolgem času odpravili na tekmo
celo malo čez mejo, na mednarodni plesni
festival v Zagreb. Tekmovalna skupina je
povsem navdušila s svojim nastopom in
domov smo se vrnili z osvojenim 2. mestom in željo, da naslednje leto ponovimo
obisk festivala v razširjeni ekipi in za več
dni. Udeležili smo se tudi regijske revije
plesnih skupin Namig v Kranju, kjer smo
spodbujali našo najmlajšo solistko, devetletno Zojo Hribar, ki nas je kot vedno
očarala s svojo lepo prezenco in natančno
plesno tehniko. Junija smo se v organizaciji JSKD podali na končni izlet v Arboretum Volčji potok, kjer je potekal festival
Dober dan, ki smo ga na plesnem odru seveda popestrili z nastopi vseh naših skupin. Zadnja leta imamo navado, da plesne
sezone nekako ne zaključimo, in tako je

bilo tudi letos. Mentorice KUD Leyli –
članice naše tekmovalne skupine so nam
pripravile tedenske tematske delavnice
koreografij v različnih stilizacijah orientalskega plesa. Tako smo polnili dvorano
na Balosu vsak teden tudi med poletjem in
hkrati pripravljali program za načrtovane
projekte. V novembru in decembru bomo
namreč na oder kulturnega centra postavili dve plesni predstavi, o katerih vam

več napišemo v naslednjem Tržičanu. Do
takrat pa vabljeni na vaje otroške, mladinske in članske skupine Leyli, ki se v septembru odpirajo za nove vpise. Še vedno
vadimo na Balosu 4 in še vedno nas lahko
spremljate na Facebook profilu KUD Leyli ali stopite v kontakt z nami, tako da nas
pokličete (040 865 362) ali nam pišete na
leyli.orient@gmail.com.

Razstava poklon naravi
VESNA TIŠLER SUŠNIK, FOTO: ARHIV VESNE TIŠLER SUŠNIK

Članice likovne sekcije Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj so
slikarke z močno okvarjenim vidom. Med
njimi so tudi tri Tržičanke: koordinatorka likovne sekcije Meri Tišler, Ana Šter in
Janka Jana Kus. Ostali članici sta še Na
talija Žitnik Metaj in Milka Jug, njihova
mentorica pa je akademska slikarka Irena
Gayatri Horvat.

dnevni svetlobi in pri slikanju uporabljale lupe ter povečevalna stekla. Pri samem
mešanju barve so potrebovale nekaj pomoči mentorice. Njihovo prijateljstvo in
ostali dogodki društva v živo jih bogatijo
in navdihujejo k še plodnejšemu ustvar-

janju lepega in estetskega. Telesna okvara avtorice povezuje, notranje vzpodbudi k delu in jih s tem obogati. Večinoma
ustvarjajo na skupnih spletnih srečanjih, s
katerimi ohranjajo pozitivno navezo z željo po svetlobi.

V septembru si lahko še vedno ogledate
njihovo čudovito slikarsko razstavo 22 slik
na stopnišču galerije Stara pošta v Kranju. Že takoj pri vhodu na levi strani vas
bodo pozdravile sončnice avtorice Meri
Tišler, ob katerih boste lahko začutili vse
vzpone in padce v življenju. Če boste pot
nadaljevali po stopnišču navzgor, boste
lahko občudovali vso radost cvetja, prešerno pokrajino ter lepoto narave, kateri
so se avtorice poklonile, od tod pa tudi ime
razstave.
Razstavljavke so se poslužile tehnike kaširanja papirja, reliefa in akrila na platnu.
Zaradi okvarjenega vida so ustvarjale pri
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Smeha poln september v Križah
DAVID AHAČIČ, FOTO: ARHIV PRIFARSKIH MUZIKANTOV

Ob kulturnem prazniku meseca februarja
je KD Kruh Križe praznovalo 20-letnico
delovanja. Takrat zaradi epidemioloških
ukrepov ni bilo mogoče pripraviti večjega
dogodka, zato bomo bolj glasno praznovali v septembru. Obogatili smo program
tradicionalnega Vikenda smeha, ki letos
prinaša kar pet odličnih gledaliških večerov: gostovale bodo tri izmed letošnjih
najboljših predstav gorenjskih ljubiteljskih odrov, tržiška skupina Smeh pripravlja humoristični večer z naslovom Smeh …
kaj je že to?, po dolgem času pa bo v domačem kraju nastopil komik Rok Bohinc.
Gledališki festival bo v petek, 2. 9., odprla
predstava Branka Đjurića – Đura Avdicija v
izvedbi KD Tuhinj, ki prikazuje neskončno
zabavno avdicijo za lokalno gledališče.
Naslednji dan bo na sporedu avtorska komedija Fetiš na puter Gledališča Toneta
Čufarja Jesenice, ki je med drugim igralcema prinesla tudi nagrado Matiček na minulem Linhartovem srečanju.

V petek, 9. 9., bo s stand
up komedijo nastopil Rok
Bohinc, ki napoveduje,
da bo »v referatu 'moje
zmešano življenje' govoril
tudi o svoji družini, osebnem razmerju, študiju,
pripravah na dojenčka, o
spominih na otroštvo v
Križah ter o svoji ljubezni do slovenskih telenovel.« Za sobotni večer, 10.
9., humoristična skupina
Smeh obljublja pravi tržiški veseli večer s skeči, petjem, plesom in
streljanjem! Vikend smeha se bo v nedeljo,
11. 9., zaključil s predstavo Sleparja v krilu
KD Bohinjska Bela, v kateri dva obubožana
igralca skušata v ženski preobleki prelisičiti umirajočo milijonarko. Predstave bodo
v kulturni dvorani v Križah ob 20. uri, le
zadnji večer ob 19. uri. Cena vstopnice za
posamezno predstavo je 5 €.

Napovedujemo pa tudi koncert Prifarskih muzikantov, ki bodo v kriški dvorani
nastopili v nedeljo, 25. 9., ob 18. uri. Cena
vstopnice bo 10 €. Za informacije in rezervacije pokličite na tel. 041 204 952 ali pišite na david.ahacic@gmail.com.
Pester program je tudi zahvala ustvarjalcev domačemu občinstvu za zvestobo in naklonjenost v vseh letih delovanja
društva. Prijazno vabljeni!

Nova knjiga Januša Šivica
MAJA TEKAVEC, FOTO: OSEBNI ARHIV JANUŠA ŠIVICA

V letošnjem letu je izšla knjiga Januša
Šivica iz Križev z naslovom Zgodovina
železniškega mosta v Mostah in z njim
povezanih dogodkov. Po besedah avtorja so ena izmed ključnih tem postreljeni
talci v Mostah kot povračilo za partizanski
požig cestnega in železniškega mosta. Precejšnje število talcev je namreč prihajalo z
območja Tržiča.
In kaj je bolj natančna vsebina knjige,
avtor odgovarja takole: »Železniški most
v Mostah ima pestro in bogato zgodovino.
Poleg njega na relativno majhnem območju slikovitost ustvarjajo še predor, cestni
most in soteska potoka Završnice, ki jo oba
mostova premostita. Zaradi navedenega sta
bila strateškega pomena, še posebno železniški. Pomembno vlogo je imel v času obeh
svetovnih vojn. V času prve svetovne vojne
so preko mosta številne vojaške kompozicije
potovale proti Kranjski Gori v zaledje soške
fronte in oskrbovale tamkajšnje enote. Med
obema vojnama so bili v bližini obeh mostov
zgrajeni bunkerji kot del obrambne Rupnikove linije pred morebitnim napadom sosednjih držav. Ključno pa je na železniški most
vplivala druga svetovna vojna, med katero
je bil prvotni most miniran in nadomestni z
leseno podporno kozo požgan. Sama akcija
požiga je bila v preteklosti že lepo opisana,
manjkala pa je celostna zgodovinska umestitev vseh dogodkov, ki so bili povezani z
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železniškim mostom. To sem poizkušal kar
najbolje zajeti v celoten okvir, pri katerem pa
je bilo treba upoštevati, da so glavna tema
talci in ne ostali dogodki, zato glavne teme
nisem želel zasenčiti.«
Gradivo za nastalo knjigo je zbiral okoli 22
let, za nastanek pa ga je spodbudila Tatjana Žepič, ki ga je po besedah Januša Šivica
nezavedno spodbudila k pisanju. Ogromno
dokumentacije pa hrani v lastni zbirki.
In kakšno zgodovinsko dejstvo predstavlja
delo? Vrednost je precejšnja. Nenazadnje je
bilo z raziskavo najdeno domnevno grobišče
talcev v Aichu pri Spittalu, ki je bilo do sedaj
nepoznano tudi svojcem talcev.
V knjigi je avtor povzel številne ključne
dogodke, eden najbolj ključnih pa je bilo
iskanje grobišč talcev. Kot pojasnjuje:
»Posledično so se me tudi najbolj dotaknila
pisma Cirila Stritiha, ki jih je ženi skrivaj pošiljal iz begunjskih zaporov v hčerinem rokavu, ki je bila takrat stara leto in pol. V Mostah sem živel 27 let, moj stari oče je vojno
preživljal na fronti v Normandiji in me tudi
navdušil nad vojno tematiko, tako da imam
danes doma tudi privatni muzej.«
In zakaj bi morali knjigo prebrati tudi
mlajši rodovi: »Enostavno zaradi tega, ker
narod brez poznavanja svoje preteklosti ne
more načrtovati svoje prihodnosti.«

Več informacij o knjigi dobite na:
051 271 525 (JANUŠ ŠIVIC) in
sivic.janus@gmail.com.
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Plesni klub Tržič vabi v novo
plesno sezono
JURE MARKIČ, FOTO: ARHIV PLESNEGA KLUBA TRŽIČ

Počitnice so se končale in upamo, da ste si nabrali novih moči
za nove izzive. Plesalci Plesnega kluba Tržič so se potrudili in do
konca sezone uspešno odplesali vsa tekmovanja. Poleg svetovnih pokalov, evropskih prvenstev in pokalov Slovenije smo se
nadvse uspešno udeležili tudi slovenskega državnega prvenstva.
Izpostavljamo nekaj rezultatov:
Akrobatski rock and roll
Sara Nadvešnik in Maj Amadej Tišler Sušnik sta si priplesala
naslov vice državnih prvakov v mladinski kategoriji. Ženska formacija Minions mix je ravno tako osvojila naslov vice državnih
prvakov.
Show Dance
WE DON'T TALK ABOUT BRUNO formacija: 9. mesto.
Breakdance
ŽIBERT ANDRAŽ je osvojil naslov vice državnih prvakov v kategoriji starejših mladincev, v isti kategoriji sta plesalca POTRBIN
FLORJAN in KLEMENČIČ ERIK dosegla dobre uvrstitve.

Novi vpisi in novi tečaji v
Plesnem studiu Špela
ŠPELA MANDELC, FOTO: ARHIV PLESNEGA STUDIA ŠPELA

Šolske počitnice so se zaključile, s tem pa prihaja nova sezona,
namenjena vsem ljubiteljem PLESA in ŠPORTA. Vabljeni k VPISU v Plesni studio Špela, kjer se boste vi, vaši otroci in prijatelji lahko zavrteli v plesnih ritmih ali prišli v FIT formo. Vse to v
prostornih dvoranah z odličnimi trenerji in z zagotovljenim parkiriščem.
Ponujamo HIP HOP za otroke in mladino (7 let in naprej), MINI
JAZZ in MINI POP za otroke (5–7 let), JAZZ BALET (8+ let),
OTROŠKI PLESNI VRTEC za vaše najmlajše (3–5 let) in rojstnodnevne zabave.

Plesni klub Tržič želi vsem uspešen začetek nove plesne sezone,
ravno tako želimo uspešen in vesel začetek novega šolskega leta
vsem tržiškim osnovnošolcem in učiteljem. Vabimo vas v novo
plesno sezono v programe hip hop, breakdance, rock and roll, jazz
balet, plesi za najmlajše, telovadbo za otroke in vadbe za odrasle.

Misel meseca septembra
VESNA TIŠLER SUŠNIK

Skrbi naj prežene noč,
novo jutro da ti moč,
moč ozdraveti, moč pretrpeti
vse to, kar hudega je prestalo telo.
Premagaj ovire, mostove, bregove,
pozabi prepire, drevo obrodi sadove,
ljudi brez manire, ne moreš narediti nove,
zato raje poglej naokrog,
se veselo nasmej, rad se imej!
Uživaj tukaj in »zdej«, zavriskaj juhej!

Od septembra do oktobra pa začenjamo z vadbami: ŠPELA MIX
za vse ženske, PILATES, HIIT intervalni trening, VADBA ZA STAREJŠE, JUTRANJA VADBA, ZUMBA in FIT JOGA …
Vsi, ki bi radi zaplesali z nami, vabljeni k nam od 5. septembra
dalje. Urnik in ostale informacije poiščite na naši spletni strani
www.plesnistudiospela.si ali pa nas kontaktirajte na 040 623 535 –
Špela.

FOTO: Vesna Tišler Sušnik
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L'Etape by Tour de France premierno v Sloveniji in obenem v Tržiču
SPORT MEDIA FOCUS, D.O.O.

3. in 4. septembra 2022 bo prestolnica Gorenjske, mesto Kranj, obarvana
kolesarsko. Medtem ko bo sobotno
popoldansko kolesarsko dogajanje
brezplačno za vse generacije, pa bo
nedeljsko v znamenju tekmovalne
rekreativne karavane cestnih kolesarjev in kolesarjev na gravel kolesih.
Slednji se bodo preizkusili na krajši (70 km) ali daljši (145 km)
dolgi in razgibani trasi s startom in ciljem v Kranju. Trasi potekata še skozi deset občin: Šenčur, Medvode, Vodice, Komenda,
Cerklje na Gorenjskem, Kamnik, Preddvor, Radovljica, Naklo in
Tržič. V času dirke bo veljal poseben prometni režim z zaporami
cest, saj etapna preizkušnja Dirke po Franciji za rekreativne kolesarje ponuja nepozabno kolesarsko doživetje.

Prireditve L'Etape so pod okriljem najprestižnejše kolesarske
prireditve v svetu kolesarstva Tour de France in potekajo v 21
državah po celem svetu. Slovenija se tako zasluženo zarisuje na
svetovni zemljevid tovrstnih prireditev, saj z izjemnimi kolesarji – Tadejem Pogačarjem, Primožem Rogličem in Matejem Mohoričem (slednji je tudi ambasador L'Etape Slovenia) – kroji vrh
svetovnega kolesarstva.
Vsi krajani lepo vabljeni na prireditev L'Etape Slovenia. Če ne
boste del sobotne ali nedeljske kolesarske karavane, pa ste vabljeni k spodbujanju kolesarjev ob progi.
Trasa po Tržiškem bo potekala v smeri Ljubno–Brdo–Kovor–
Loka–Retnje–Križe–Goriče v časovnem okvirju od 11.30 do
14.30.

Taja Bodlaj se je izkazala že ob svoji prvi priložnosti
URBAN SUŠNIK, FOTO: ARHIV NSK TRŽIČ FMG

Čeprav je za smučarske skakalce in skakalke zima vrhunec
sezone, ti ne počivajo niti poleti. Gre za pomembno obdobje
priprav, tekmovalci pa svojo formo preverjajo tudi na tekmova
njih. Sploh prvič je svojo priložnost na tekmi za veliko nagrado
dobila komaj 16-letna Taja Bodlaj, ki se je v poljski Wisli nemu
doma izkazala s 15. in 8. mestom. Na mednarodnem otroškem
tekmovanju v Hinterzartnu je nase opozoril tudi mladi 13-letni
Alexei Urevc.
16-letna Taja Bodlaj, perspektivna skakalka tržiškega kluba, je
ob koncu meseca julija prvič dobila priložnost za nastop med
svetovno elito. Glavni trener slovenske A reprezentance Zoran
Zupančič ji je ponudil mesto na tekmi velike nagrade v Wisli na
Poljskem. Taja je upravičila zaupanje trenerja in se je že ob svojem krstnem nastopu zavihtela med dobitnice točk. Ob izjemnem
uspehu celotne slovenske reprezentance, kjer je bila Urša Bogataj
najboljša med vsemi, Nika Križnar pa tretja, je članica kluba NSK
Tržič FMG nase opozorila s petnajstim mestom. Še boljše je šlo
slovenski reprezentanci dan kasneje, ko sta Križnarjeva in Bogatajeva zabeležili celo dvojno zmago, odlična osma pa je bila Taja
Bodlaj. Obakrat je do točk prišla še ena Slovenka, Katra Komar.
Da se v tržiškem klubu odlično dela z mladimi, je potrdil tudi zelo
nadarjen 13-letni Alexei Urevc, ki je blestel na mednarodnem
tekmovanju za otroke v nemškem Hinterzartnu. Alex je na posa-
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mični tekmi za zgolj 1,2 točke zaostal le za domačinom Yannom
Kullmannom in se je tako razveselil srebrne kolajne. Alex je bil
nato še izjemno pomemben člen slovenske reprezentance, ki je v
Hinterzartnu prišla do lepe zmage.
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IZSLEDKI ANKETE O OŽIVITVI MESTNEGA JEDRA
OBČINA TRŽIČ

Pomembno je, da se domačini in gostje v Tržiču počutijo dobro.
V ta namen je Občina Tržič izvedla anketo, da bi preverila, kako
prebivalci in obiskovalci Tržiča doživljajo njegovo mestno jedro,
katere vsebine pogrešajo in katera področja življenja in okolja je
potrebno posebej razvijati in varovati, kako usklajevati razvoj
in varovanje dediščine in kakšen naj bo prispevek Občine Tržič
k oživitvi utripa starega mestnega jedra. V anketi je sodelovalo
495 oseb, od tega 51 % obiskovalcev mestnega jedra, 39 % prebivalcev, 8 % delavcev in 1 % tistih, ki imajo v mestnem jedru
svoj lokal. Na anketo je odgovarjalo 67 % žensk in 33 % moških.
Rezultati in razmišljanja prinašajo dobra izhodišča za načrte oživitve mestnega jedra.

Staro mestno jedro. FOTO: Vili Vogelnik.

VPRAŠANI SI ŽELIJO MESTNEGA JEDRA BREZ PROMETA
Na anketo so vprašani odgovarjali na več lokacijah v Tržiču in
prek spletne aplikacije. Največ vprašanih (48 %) je v starostnem
razponu od 21 do 40 let, 36 % jih je starih od 41 do 60 let, 12 %
nad 61 let in 5 % do 20 let. 41 % vprašanih ima dokončano sre-

dnjo izobrazbo, 48 % višješolsko/visokošolsko/univerzitetno/
podiplomsko, 8 % poklicno in ostali (ne)dokončano osnovno
izobraževanje.

SPREMLJANJE KOMUNIKACIJSKIH KANALOV

POGOSTOST IN VZROK OBISKA MESTNEGA JEDRA

Večina anketirancev spremlja komunikacijske kanale Občine Tržič in Službe turizem Tržič, največkrat informacije o dogodkih v
Tržiču poiščejo na Facebook strani Občine Tržič in v glasilu Tržičan. Nekaj jih informacije pridobi na Radiu Gorenc in v Službi turizem Tržič in njenih publikacijah ter družbenih omrežjih,
majhen delež pa na spletni strani Občine Tržič.

Večina vprašanih mestno jedro obišče dnevno (od tega jih dobrih 72 % živi ali dela v mestnem jedru), slaba tretjina tedensko,
preostalih vprašani pa mestno jedro obiščejo enkrat na mesec ali
manj.

PO ČEM JE TRŽIČ NAJBOLJ PREPOZNAVEN

Graf 1: Po čem je Tržič najbolj prepoznaven?
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Med najbolj obiskane lokacije v osrednjem delu Tržiča so anketirani uvrstili nakupovalno območje (Mercator, Spar, Hofer, Lidl
…), na drugem mestu je Gorenjska plaža, nato pa z malo glasovi sledijo staro mestno jedro, BPT, grad Neuhaus in območje
zdravstvenega doma.

ŠE VEDNO NAJVEČ LJUDI PRIDE Z OSEBNIM VOZILOM
Vprašani se največkrat pripeljejo z avtomobilom ali pridejo peš,
nekaj jih uporablja javni prevoz ali pride s kolesom. Tisti, ki pridejo z lastnim vozilom, večinoma parkirajo na označenem javnem parkirišču, nekaj jih parkira raje pred nakupovalnimi središči, manjši delež vprašanih pa tam, kjer je možno (na pločniku,
zelenici, javni površini …). Za sistem izposoje koles si anketira-

ni želijo gorska, mestna in električna kolesa, čeprav se izposoje
praktično ne poslužujejo. Menijo, da bi bila najprimernejša mesta
za izposojo koles v okoliških vaseh in pred trgovskimi centri, kot
druge možne lokacije pa so navedli še avtobusno postajo, Gorenjsko plažo, Dovžanovo sotesko, BPT, zdravstveni dom, občino
in pošto. Manj kot četrtina jih je uporabnikov javnega potniškega prometa in približno četrtina bi uporabljala tudi druge oblike
okolju prijaznega transporta, kot so električni kavalir oziroma
električni »shuttle«, nekaj od vprašanih pa tudi prostofer, električni skiro ali kolo, električni avto in javni lokalni avtobus. Velika
večina bi se odločila za tovrstni prevoz zaradi skrbi za naravo in
okolje, zaradi lažjega dostopa do izhodišč planskih poti, ker nimajo lastnega vozila in ker ni dovolj parkirišč.

ŽELJA PO PRENOVI FASAD STAVB IN PREMALO DOGODKOV

Graf 2: Kaj vas pri bivanju v starem mestnem jedru Tržiča najbolj moti oziroma kaj bi vas po vašem mnenju najbolj motilo, če bi tam živeli?
Večji delež anketiranih raje nakupuje v nakupovalnih centrih kot
v manjših specializiranih prodajalnah, v mestnem jedru Tržiča
pa pogrešajo predvsem trgovino z živili, s športnimi izdelki, s
tehničnimi izdelki, s čevlji, z bio in vegansko hrano, drogerijo,
moderno tržnico, knjižnico, ponudbo domačih izdelkov in storitve malih obrtnikov (čevljar, šivilja, urar, dežnikar), pekarno,
mesarijo, kavarno s čitalnico, trgovino za male živali in gostilno
z lokalno ter z vegansko ponudbo. Nekateri si želijo večjega nakupovalnega središča z več trgovinami. Velika večina vprašanih
zaradi navedenega nakupuje izven Tržiča. Kar se tiče institucionalnih dejavnosti, anketirani v centru pogrešajo vrtec, knjižni-

co, srednjo šolo, plezalno steno in možnost najema dela dvorane
za športno dejavnost, fitnes, varovana stanovanja za starejše in
parkirišče. V zvezi z dogodki veliko anketirancev meni, da jih je
premalo, nekatere motijo hrup (ne samo ob prireditvah, tudi sicer hrup prometa) in zapore cest. Izpostavili so tudi, da se dogodkov občani premalo udeležujejo. Na splošno pa so vprašani
izpostavili, da so ljudje v Tržiču neprijazni, prometa je preveč,
stanovanj za najem ni, motijo jih plačljiva parkirišča in slaba cesta, želijo si zapore mestnega jedra za promet in obvoznice ter več
površin za kolesarje in pešce. Glede mestnega jedra pravijo, da je
mrtvo, neurejeno, ulice in fasade so umazane.

GLAVNI PROBLEMI MESTNEGA JEDRA IN PREDLOGI ZA OŽIVITEV

Graf 3: Kakšni so po vašem mnenju največji problemi mestnega jedra?
Med druge probleme mestnega jedra so anketiranci navajali propadajoče stavbe, neurejenost in nečistočo, slaba cestišča.
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Graf 4: Katere dejavnosti bi oživile mestno jedro?

VEČ POVRŠIN ZA REKREACIJO

Graf 5: Katere aktivnosti bi si želeli, da bi se okrepile v Tržiču?
Kar zadeva turistično ponudbo, si anketirani predvsem želijo več
turističnih namestitev, hotele in hostle, prav tako si želijo kvalitetnih gostiln oziroma restavracij. Želijo si tudi, da bi se bolj raz-

vil gorski turizem in bi bilo več vodenj (po mestnem jedru kot v
rudnik, hribe).

UREJANJE MESTA
Na vprašanje, katere vsebine bi bilo potrebno urediti v mestnem
jedru, je večina vprašanih izpostavila prenovo fasad in izgradnjo
tržnice. Poleg v grafu navedenih vsebin so anketirani navajali še

stanovanja, vsebine za otroke, medgeneracijski center in zaprtje
Trga svobode za promet.

Graf 6: Katere vsebine bi bilo potrebno urediti?

september 2022

20

v središču

Trg svobode. FOTO: Jošt Gantar.

NEKAJ ZANIMIVIH PODATKOV IN KRATEK POVZETEK
Rezultati ankete so pokazali, da si prebivalci in obiskovalci Tržiča želijo, da se
mesto oživi na več področjih, kar bi mu
vrnilo čar, ki ga je z leti izgubilo. Glede
zunanje podobe je največja želja po obnovi
fasad, da bo mesto na pogled privlačnejše in da se Trg svobode zapre za ves promet. Lokale na Trgu svobode bi zapolnili
z obrtniki in ponudniki domačih izdelkov,
tako prehranskih kot drugih, na ulicah bi
imeli več dogajanja.

Želja je, da se povečajo prenočitvene kapacitete z odprtjem hotelov ali hostlov
in da se v mestno jedro umesti kvalitetna
restavracija. Prav tako je izražena želja
mnogih, da se vzpostavi večja sodobna
tržnica s široko ponudbo domačih izdelkov, izgradi knjižnica s čitalnico, se vlaga
v gospodarstvo, izgradi večji nakupovalni
center in uredi problematika parkiranja s
postavitvijo garažne hiše.

Občino Tržič kot institucijo vprašani najbolj vidijo v vlogi investitorja v urejanje
stanovanj za mlade in sofinancerja celovitih prenov stavb, kot tudi organizatorja
več kulturnih prireditev.
Anketirani so kot vzor urejenega mestnega jedra največkrat navedli Ljubljano,
Radovljico in Kamnik.

Svoje predloge, ideje, pobude, ki se nanašajo na oživitev mestnega jedra, nam lahko še naprej posredujete po pošti
(s pripisom »oživitev mestnega jedra«) ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si.
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Osnovna šola Bistrica – Stezice 2022
JOŽICA KODER, FOTO: DINA PINTARIČ

Prinašajo veselje in zanimivosti. Vedno
jih je vredno prebrati. Vedno poskrbijo za
vesel dogodek za zaključek pouka pred
počit
nicami. Že naslovnica je eno samo
veselje rožic, ki jih je učenka Naja Petrič iz
1. b postavila v posodo.
Mentorica in urednica Andreja Kosec je
napisala dober uvodnik: »Dragi učenci,
sodelavci in vsi drugi, ki se radi sprehajate med našimi vrsticami!«. V njem med
drugim pove, da »šola ni več, kar je bila
lansko leto ali leto pred tem, še manj pa
pred petimi leti. Ljudje se spreminjamo in
spreminjajo se naši odnosi.« In spreminjajo se seveda učenci. Poudarja, kakšno
škodo je učencem povzročilo »zaslonsko
življenje«. Poudarja pomen odgovornosti
za svoja dejanja.
Ravnateljica Dina Pintarič je v svojem nagovoru učencem, sodelavcem in staršem
poudarila vrednote, kot so »zdravje, prijateljstvo, medsebojna pomoč in sodelovanje. Smo učeča se šola, dosegamo visoke
standarde izobraževanja, šola je lastnik
naziva kulturna šola in zdrava šola, na kar
smo zelo ponosni. V letu 2021 smo digitalizirali šolsko glasilo ter dobili mednarod
ni naziv: priznanje digitalna šola. S tem
priznanjem smo se pridružili skupnosti
evropskih osnovnih in srednjih šol, ki dosegajo odličnost na področju digitalnega
izobraževanja.« Njen članek kaže uspeh
šole, kar je rezultat trdega dela vseh na
šoli.
In že smo pri prvem prispevku novinark:
Novinarke pečemo kruh. O peki so sestavile kratek filmček. Odločile so se, da bo
glasilo bolj tematsko obarvano na temo
hrane.
Prvošolci so odgovarjali na vprašanja:
»Kaj radi jemo?«, »Kakšen je pravi šolar?«
in »Kateri je tvoj najljubši letni čas?«. Kar
nekaj jih je z veseljem odgovorilo, da radi
jedo šmorn. Pravijo, da pravi šolar rad hodi
v šolo, je prijazen in pridno piše naloge. Od
letnih časov je na prvem mestu poletje.
Drugošolci so stopili v domišljijski svet,
kaj bi bili, če bi bili žival. Bili bi orel, papiga skobčevka, orinoška pliskavka, opica,
kolibri. Radi razmišljajo, kaj bodo, ko bodo
veliki, kakšno sobo bi radi imeli. Tretješolci že pišejo pesmice. Pri likovnem pouku so sestavili igro, ki jim pomaga utrjevati poštevanko. Četrtošolci so se poslovili
od svojih prijaznih učiteljic Brede in Joži.
Veliko sta jih naučili, so zapisali. Povedali so tudi, da čeprav so šele četrtošolci, že
imajo cilje za prihodnost. Poklici: policaj,
profesor glasbe, učitelj športne vzgoje,
frizerka za pse. Med prispevki petega raz
reda je zelo zanimiva križanka.

V razdelku Razvijamo verze so pesmi več
avtorjev iz različnih razredov, od 3. do 9.
razreda. Njihovi verzi govorijo o sanjah,
sreči, ljubezni, o mamici, o mamičini kuhinji, o soncu. Precej strani je namenjenih kuhariji; pripravili so recept za sadno
omleto, zelenjavni zavitek iz listnatega
testa in pohane šnite. Raziskovali so, kaj
vse so predniki jedli v prazgodovini, prehrano v srednjem veku.
Neverjetno je bogat cikel Angleški kotiček
(English corner). S prispevki v angleščini
so pokazali odlično znanje angleškega jezika. Učenci 6., 8. in 9. razreda v angleščini povedo, kako si zamišljajo prihodnost
(Life in the future), kako si na različnih
področjih predstavljajo, kaj vse bo leta
2050: kakšni bodo roboti, telefoni, video
igre, avtomobili, mesta, medicina … Pišejo
tudi o tem, katero jed imajo radi.
Zanimivo je prebrati zapis o angleškem
zajtrku: ocvrta jajca, rezine krvavice,
gobe, paradižnik, pečen fižol, slanina,
toast. Zbrali in zapisali so nekaj neobičajnih angleških terminov in pregovorov v
zvezi s hrano. En primer: An apple a day
keeps the doctor away. – Jabolko na dan
odžene zdravnika stran. Nekateri so se

odločili pisati o avstralskih živalih in njihovih posebnostih. Širok je cikel Bajke,
basni in pravljice; sem sodijo domišljijski
spisi, povezani s splošno razgledanostjo
in prebranimi knjigami, na primer o Sizifovem delu. Nemški kotiček (Deutsche
Ecke) so pomagali napolniti tudi učenci PŠ
Kovor. Učenci kovorske šole so za Stezice napisali več člankov, kot že leta doslej.
V ciklu Učenje učenja so prikazane poti,
kako se učiti. Več prispevkov učencev 7. in
8. razreda razmišlja o prijateljstvu. Vsi so
si edini: prijateljstvo je nekaj lepega.
Šoli se dogaja je zadnji sklop; povzetek
različnih opravljenih del z več področij:
računalništvo, delavnice, posebni dnevi:
tehniški dan, naravoslovni dan, evropski
dan jezikov, športno tekmovanje, o otroškem parlamentu. Bistr'ška kuh'na je bila
dopolnitev teme o prehrani. Skratka: vse je
zapisano in ne bo šlo v pozabo.
Stezice so tudi oblikovno živahne, vesele.
Oblikovanje je pod drobnogledom ravnateljice Dine Pintarič. Že veliko let. Za resno, trdo delo, ki ga kažejo tudi Stezice, so
učenci dobili več državnih priznanj.
Iskrene čestitke za kvalitetne Stezice.
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Veder polet v novo vrtčevsko leto
TATJANA BLAŽI, ANDREJA GIMPELJ KOVAČIČ, FOTO: ARHIV VRTCA TRŽIČ

V vrtcu ob načrtovanju dela slonimo tudi na povratnih informacijah, zato smo ob zaključku šolskega leta pripravili anketo o zadovoljstvu staršev z vrtcem. Otroci so naša prva skrb, za njimi pa
stojijo njihovi starši in družine, katerim želimo biti v podporo in
pomoč. Anketo smo posredovali vsem staršem 596 otrok vrtca in
bili zelo zadovoljni tako z odzivom (prejeli smo 355 odgovorov)
kot tudi z rezultati, ki jih na kratko povzemamo tu, k prebiranju
podrobnejše analize pa vabljeni na spletno stran vrtca.
Največ vprašanih staršev (79 %) ima v vrtec vključenega enega
otroka, ostali pa po dva ali tri. Starši počutje svojih otrok v vrtcu
doživljajo kot pozitivno. Otroci v veliki večini radi odidejo v vrtec ter se v vrtcu tudi počutijo dobro. 32 % staršev je v tem letu
uvajalo otroka v vrtec in so z uvajanjem zadovoljni oz. zelo zadovoljni (92 %). Tudi starši otrok s posebnimi potrebami (12 oz.
3 %) so z vključevanjem svojega otroka v vrtec zadovoljni oz. zelo
zadovoljni.
Posamezni elementi, o katerih so starši presojali, so bili obveš
čanje in seznanjanje staršev z aktualnim dogajanjem v vrtcu, načini sodelovanja s starši, primernost in pestrost prehrane v vrtcu,
ravnanje in obveščanje vrtca v primeru pojava nalezljive bolezni v
skupini, urejenost notranjih in urejenost zunanjih prostorov vrtca ter uresničevanje poslanstva vrtca. Starši so svoje zadovoljstvo
izrazili zelo pozitivno. Rezultati zelo zadovoljnih staršev se gibljejo med 40 in 51 % za vsakega izmed elementov, če pa pogledamo zadovoljne in zelo zadovoljne skupaj, rezultati zavzamejo
med 91 % in 94 % oz. na lestvici od 1 do 4 povprečje 3,3 oz. 3,4.
Tudi zadovoljstvo staršev glede posameznih elementov življenja
v oddelku otroka (preverjali smo za vsakega izmed otrok posebej)
je zelo visoko. Povprečja pri teh elementih se gibljejo med 3,3 in
3,6 (lestvica od 1 do 4). Najvišje povprečje imata elementa ko-

munikacija in odnos strokovnih delavk do otroka ter do staršev,
kar nas še posebej veseli. Menimo namreč, da sta ta dva gradnika
našega dela ključna za dobro počutje vseh v vrtcu. Ostali elementi
so bili obveščanje in seznanjanje staršev o življenju v oddelku,
program oz. dejavnosti v oddelku mojega otroka ter obveščanje o
razvoju, počutju mojega otroka.
Svoje strokovno delo ter organizacijo dela v vrtcu skušamo v dobro vseh nenehno izpopolnjevati. Hvala prav vsakemu staršu, ki
si je vzel čas za anketo, saj so informacije za nas zelo dragocene.
Novega šolskega leta se veselimo! Že zdaj vemo, da bo slikovito,
razigrano in posebno, saj smo si za rdečo nit izbrali moto »Izražam se skozi umetnost.«

Ustvarjalno-domišljijska igra otrok v okolici Loma
TJAŠA KOVIČ, DISLOCIRANI ODDELEK ENOTE PALČEK V LOMU, FOTO: ARHIV VRTCA TRŽIČ ENOTE PALČEK

V dislociranem oddelku Vrtca Tržič enote Palček v
Lomu smo z otroki veliko časa preživeli na prostem,
saj nam okolica poleg razgibanega igrišča ponuja tudi
nekaj »skritih« kotičkov, kamor se odpravimo razis
kovat in ustvarjat z materialom, ki nam ga ponuja
narava. Z nestrukturiranim oziroma naravnim materialom so otroci razvijali svojo ustvarjalno in domišljijsko igro, preko katere so gradili raznovrstne hiške,
gradove, bazene in mostove za živali – polže, šuštarje,
mravlje, metulje.
V vročih dneh smo poleg iger z vodo na igrišču v napihljivem in stoječem bazenu obiskali tudi potok Lomščico, v katerem smo z namakanjem nog ohladili svoje
telo. Igra in učenje v naravnem okolju otrokom omogočata številne ključne izkušnje, in sicer ustvarjalno
reprezentacijo, jezik in opismenjevanje, iniciativnost
in socialne odnose, gibanje, klasifikacijo, prostor, čas.
Igra na prostem otroku omogoča, da se izraža na načine, ki ponavadi niso možni pri igri v notranjem
prostoru. Naravno okolje s svojo raznolikostjo in nepredvidljivostjo nudi tudi številne priložnosti za kakovostne interakcije med otrokom in vzgojiteljem.
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Juhuhu, novo šolsko leto je tu
ZBRALA: MAJA TEKAVEC

Na novo so se odprla šolska vrata, pričelo se
je novo šolsko leto. Učenci so se vrnili polni lepih počitniških vtisov, novih doživetij,
z novimi cilji in eden najpomembnejših je,
pridobiti čim več znanja. Te cilje bodo lažje
dosegli skupaj z učitelji, starši, tudi starimi starši, brati, sestrami in predvsem sošolci, kajti medsebojno sodelovanje in pomoč je v življenju vedno zelo pomembno.
Mlade smo povprašali: kako so preživeli
počitnice, kaj so pogrešali, česa se najbolj
veselijo in tudi česa jih je strah. Za nekatere, se bo v tem šolskem letu odvijala prava
življenjska prelomnica.
Naj bo novo šolsko leto polno lepih zgodb!

MAŠA ROBLEK, FOTO: OSEBNI
ARHIV MAŠE ROBLEK

TJAŠA ROBLEK
Letos sem končala deveti razred v OŠ Tržič.
Najbolj bom pogrešala sošolke in sošolce,
ker smo se dobro razumeli. Z nekaterimi
se bomo še vedno srečevali na avtobusu. S
prvim septembrom začenjam hoditi v prvi
letnik Srednje ekonomske, storitvene in
gradbene šole Kranj, smer frizer. Najbolj
me je bilo strah dne, ko sem se šla vpisat.
V šolo se bom vozila z avtobusom in nekaj malega prehodila peš. Novega šolskega
leta se zelo veselim, saj se začenja novo
poglavje v mojem življenju. Veselim se
novih sošolcev in sošolk ter pridobivanja
novih izkušenj, saj me poklic frizer zanima že od malih nog.

EVA GOLMAJER, FOTO: OSEBNI
ARHIV EVE GOLMAJER
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Novega šolskega leta se zelo veselim, saj se
zame odpira čisto nova pot in že komaj čakam, da se začne. Vpisala sem se na Sred
njo vzgojiteljsko šolo, gimnazijo in umetniško gimnazijo Ljubljana, in sicer smer
predšolska vzgoja, kamor se bom vozila z
avtobusom. Najbolj se veselim spoznavanja novih ljudi. Mislim, da je normalno, da
me je vsaj malo strah ... Strah me je predvsem novega načina učenja snovi in ocenjevanj. Iz osnovne šole bom najbolj pogrešala svoje prijateljice in prijatelje, ki so
bili z mano že od prvega razreda. Težko mi
je bilo, ko smo se ločili, a mislim, da bomo
kljub razdalji še vedno ohranili dobra prijateljstva.

Počitnice sem preživela kar doma pri prababici Milki in z babi Suzano. Bili smo tudi
pri noni na morju in na počitnicah z letalom na Sardiniji. Najraje preživljam čas
na domačem bazenu, plavam že kot prava
morska deklica. Pogrešam vrtec, ker sem
v vrtcu res uživala. Zlasti pogrešam vzgojiteljici Tino in Diano, ker sta res izvrstni.
Letos grem v 1. razred in že komaj čakam,
da vidim prijatelje iz vrtca. Šole se veselim.
Imam roza šolsko torbo in roza peresnico.
Z mamo sva že kupili vse šolske potrebščine in jih označili z mojim imenom. Malo
me je strah, ker še ne poznam učiteljice,
vem pa, da nas bo veliko naučila: črke,
številke … Najraje imam likovno umetnost,
ker zelo rada rišem in ustvarjam. Ostalih
predmetov še ne poznam, spoznala jih
bom septembra v šoli in takrat videla, kateri bo moj najljubši.
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TRŽIČANI PO SVETU

Andreja Mežek, fokolarina v Washingtonu
TANJA AHAČIČ, FOTO: ARHIV ANDREJE MEŽEK

Gibanje fokolarov je cerkveno gibanje za duhovno in družbeno prenovo. Uradno znano kot »Marijino delo« so leta 1943 v Trentu v Italiji
ustanovile Chiara Lubich (1920–2008) in njene najbližje prijateljice.
Gibanje je do zdaj razširjeno v 183 državah in več kot 2 milijona ljudi
tesno sodeluje v življenju in delu fokolarov.
V središču fokolarov so majhne skupnosti samskih žensk in moških, ki
svoje življenje posvetijo Bogu z zaobljubami uboštva, čistosti in pokorščine. Živijo v gospodinjstvih, imenovanih »fokolari«, kar v italijanščini pomeni »ognjišče«, kjer se družina običajno zbere zaradi
toplote in svetlobe. Andreja Mežek iz Križev verjame v moč Jezusove
besede in poslanstvo Marijinega dela.

Sedaj živite v Washingtonu, pravkar ste se vrnili s počitnic.
Potovali ste po Kanadi. Kako ste potovali, kaj vse ste videli
in doživeli?
Letošnje počitnice sem preživela z nekaj fokolarinami iz New
Yorka in Montreala. Do New Yorka sem potovala z vlakom, naprej
z avtom.
Večino časa smo preživele v regiji Charlevoix približno 2 uri severovzhodno od Quebeca v kočah, ki jih ponujajo manjši bratje
od Križa. Počitnice so bile resnično trenutek za sprostitev telesa in duše z različnimi pohodi in izleti. Najbolj mi je v spominu
ostal dan, ko smo šle opazovat kite, beluge in delfine v reki Sv.
Lovrenca (ustju reke). Impresionantno je videti te čudovite živali
v svojem naravnem okolju.

Od nekdaj ste bili aktivni tudi med počitnicami. Kako je bilo
na prvem mariapoliju (poletnem srečanju duhovnega zna
čaja)? Takrat se je v vas vnela iskrica navdušenja za Mariji
no delo, kajne?
Res, na mojem prvem mariapoliju v Bohinju pred leti se je vnela
prva iskrica in se je razvila v požar, ki je korenito spremenil moje
življenje. Tam sem spoznala vesele in srečne ljudi in videla, da so
živeli iz besed: »Bog je ljubezen, Bog te ljubi!«. Tako sem poskušala tudi sama med vzponi in padci.

Veliko ste se izobraževali. Maturirali ste na Gimnaziji Kranj
in diplomirali na Višji strokovni šoli za gostinstvo in tu
rizem Bled. Med drugim ste tudi vzgojiteljica predšolskih
otrok. Kje in kako je potekalo izobraževanje za fokolarine?
Izobraževanje za fokolarine traja dve leti in pol z lekcijami iz teologije in drugih Cerkvenih naukov v italijanščini, tako sem se
najprej morala naučiti jezika. Prvo leto in pol šolanja sem preživela v Italiji v našem “mestecu” Loppiano v Toskani, drugi del pa
je potekal v Montetu, kraju blizu Fribourga v Švici.
Poleg uradnih lekcij je formacija sestavljena tudi iz dela, prek katerega se preživljamo (moramo biti samozadostni). V Švici sem
čistila hiše družin v okolici, kjer sem živela, tako sem se morala
naučiti tudi francoščine. Popolnoma novega jezika. Na začetku
sem naredila mnogo smešnih napak, vendar moraš spregovoriti,
drugače ne moraš komunicirati z delodajalci.

Fokolarine so laične (lahko imajo družino) ali pa večno za
obljubljene. Odločitve naredijo človeka. Vi ste se odločili za
zaobljubo. Ste se prej posvetovali s starši, prijatelji ali ste
poslušali le svoje srce? Kako je potekal obred večne zaob
ljube?
Leta, ki so mi ponujala različne možnosti: stopiti v usklajen zakon, uveljaviti se v športu, biti uspešna pri delu ali ob župnijskih
dogodkih, so prinašala različne pomisleke. Med trenutki, ki jih
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danes razumem kot božji klic, je bil mogoče najbolj jasen ob srečanju mladih iz gibanja v Rimu v času smrti Janeza Pavla II. Šli
smo na njegov pogreb in besede liturgije so bile zadnji »udarec«,
da sem lahko svobodno in veselo rekla svoj »da« Bogu.
Obred večnih zaobljub je poseben slavnostni dogodek, podoben
poročni maši, kjer namesto poročnih zaobljub fokolarini damo
zaobljube evangelijskih nasvetov: uboštva, čistosti in pokorščine.
Ljubezen do Boga je za nas osebna in kolektivna izkušnja.

Vaša oblačila niso predpisana. Ali lahko že na pogled pre
poznamo fokolarino, imate kakšen simbol, prepoznavni
znak?
Uporabljam laična oblačila in nenapisano pravilo je biti kot “kameleon”: uskladiti oblačila glede na družbo in okolje, v katerem
živimo in delujemo, tako da se nihče ne počuti slabo v naši družbi
(ker smo prebogato ali prerevno oblečeni).
Na zunaj nimamo prepoznavnega znaka, ki nas loči od drugih,
vendar nam drugi pravijo, da smo prepoznavni po našem nasmehu.

Zaposleni ste bili na Ministrstvu za pravosodje, vrtcu Sonč
ni žarek, Centru Mariapoli v Planini pri Rakeku, nato ste
odpotovali v Ameriko, najprej v mestece Luminosa (130 km
severno od New Yorka) in kasneje v Washington. Zakaj se
večkrat selite? Kako poteka selitev?
Selim se zaradi potreb skupnosti. Včasih rabijo nekoga z mojim
“profilom” in mi dajo ponudbo za selitev, končna odločitev je
moja. Zaradi obljub uboštva ne posedujem veliko dobrin in tako
je osebna selitev enostavna, saj se vse da spraviti v tri kovčke.
V zadnjih nekaj letih sem imela priložnost pomagati preseliti nekaj naših skupnosti, včasih iz enega predela mesta na drugega,
včasih iz ene države v drugo. Pri tem najamemo tovornjake (v
ZDA lahko najameš selitveni tovornjak do 10 m z navadnim vozniškim dovoljenjem – U-Haul), ki jih same vozimo. Tako sem kar
nekajkrat vozila več kot 10 metrov dolg tovornjak. Pri selitvi iz
Toronta v Pittsburgh je šlo vse v redu na avtocesti, ko smo prispele v Pittsburgh pa so ceste postale vedno bolj ozke in strme.
Tako sem vozila poln tovornjak po klancu navzgor (16 % naklon)
po cesti, široki za en avto, v upanju, da mi nihče ne bo prišel na
proti. Hvala Bogu je bil edini avto, ki mi je prišel naproti, na vrhu
hriba. Ko me je zagledal, se neverjetno hitro umaknil.

med ljudmi

Delate z mladimi, učite verouk. K vam prihajajo otroci, ki
jim je blizu Jezusova beseda. Kako vas naslavljajo?
V naši lokalni skupnosti sem preprosto Andreja. Malo drugače je
v službi, kjer me naslavljajo z gospa.

Danes ste direktorica za vprašanje vere v cerkveni župniji
v Washingtonu. Delo je zahtevno in odgovorno. Kako se po
delu sprostite?
Zaposlena sem v župniji Marijinega oznanjenja kot direktor verske vzgoje. Moje delo je zelo raznovrstno: od priprav na krst vse
do pogrebov, poučujem katehumene, vodim versko izobraževanje odraslih in otrok ter vrsto drugih dejavnosti, ki jih pokaže potreba. To zahteva od mene stalno izobraževanje, predvsem
pa stalen stik z ljudmi. V župniji nas je zaposlenih več laikov, ki
skrbimo za različna področja verskega življenja.
Za sprostitev po zahtevnem delu se odpravim na sprehod do enega od bližnjih parkov na vožnjo s kolesom. Washington med drugim ponuja veliko izbiro muzejev in galerij, ki so na razpolago
zastonj in nudijo veliko znanja in v vročih dneh prijetno osvežitev.

Niste edina Slovenka fokolarina. Koliko vas je, imate z njimi
stike, se družite in si pomagate pri delu?
Slovenskih fokolarin in fokolarinov, ki živimo v skupnosti v različnih državah, nas je okoli 40. Približno podobno število je poročenih, ki večinoma delujejo v Sloveniji. Vedno je veselje, kadar se
srečamo osebno na različnih srečanjih ali duhovnih vajah.
Stike poskušam vzdrževati prek družbenih platform. Pomagamo
si pri delu, predvsem ko gre za delo z otroki in mladimi, kjer si
podelimo svoje izkušnje z uspehi in neuspehi, programe srečanj
in različne učne materiale.

Tekoče govorite več jezikov: slovensko, italijansko, an
gleško, hrvaško, nemško, francosko ... S starši in bratovo
družino ste še vedno zelo povezani, se redno pogovarjate
po slovensko. Ali berete slovenske knjige, revije? V katerem
jeziku tiho molite?
Trudim se vzdrževati slovenščino v okolju, kjer nisem vsakodnevno v stiku z jezikom, z branjem tekočih novic, predvsem

prek internetnih portalov slovenskih medijskih hiš in televizij. Če
nanese priložnost, rada preberem slovenske knjige, problem je
bolj dostopnost v ZDA.
Pri molitvi uporabljam tri jezike: slovenščino, italijanščino in
angleščino. Vse je odvisno od nivoja utrujenosti in miselnega
vzorca.

Andreja, hvala. Srečno in nasmejano!
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Pri drugi selitvi sem morala voziti nekaj sto metrov vzvratno, ker
je bil dovoz do hiše ozek , da ni bilo mogoče obrniti tovornjaka.
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D-OŽIVI SREDNJI VEK V ŽIGANJI VASI – Ego sum lux mundi
GAŠPER GOLMAJER

D-oživi srednji vek in se predaj pesmim in bajkam o pogumnih
vitezih. Zapoj pri latinski maši, občuduj zgodovinske kostume,
preizkusi se v starem načinu tiskanja, kaligrafiji in izdelovanju
kovancev. Čakajo te tudi testiranje pustolovskih veščin in mučilne naprave, na katerih so se znašli nesrečniki. Med drugim
te bodo razveselile živali, ki so bile nepogrešljiv del srednjeveš
kega vsakdanjika. Prigrizni in odžejaj se ob spremljavi starodavnih melodij, kot so to počeli naši predniki. Seveda pa se bo
na srednjeveški tržnici našlo domače dobrote in izdelke. Kulisa
dogodka bo popolna, v objemu več kot pol tisočletja stare votle
lipe in nekdaj romarske cerkve sv. Urha, ki je bila omenjena že
daljnega leta gospodovega 1327.
Druga izvedba prireditve D-oživi srednji vek po letu 2019 bo
potekala pod okriljem podnaslova, ki izhaja iz Jezusovih besed:
»Ego sum lux mundi,« kar v prevodu pomeni: »Jaz sem luč sveta.« Na zunanji strani cerkve svetega Urha je namreč freska sv.
Krištofa z omenjenim napisom. Staro »žigovsko« izročilo pravi:
»Kdor zjutraj pogleda Krištofa, tisti dan ne bo umrl.«

Več informacij o dogodku najdete na spletni strani Visit Tržič.
Še enkrat vabimo vaše visočanstvo, da D-oživite srednji vek v
Žiganji vasi v soboto, 17. septembra, od 10. do 19. ure.
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zdravje, iz naše preteklosti

Problematika izvajanja nenujnih in sanitetnih prevozov v občini Tržič
JANEZ PRIMOŽIČ, MAG. ZDR. NEGE, VODJA REŠEVALNE SLUŽBE ZD TRŽIČ; PRIM. DR. IZTOK TOMAZIN, DR. MED. SPEC., DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA TRŽIČ

Zaradi velikega povečanja števila reševalnih prevozov in omejenih kapacitet reševalne službe Zdravstvenega doma Tržič v zadnjih letih želiva Tržičane informirati o tej problematiki.
Zavarovanim osebam je v obveznem zavarovanju zagotovljena pravica do reševalnega prevoza, kadar iz zdravstvenih razlogov ni mogoče
opraviti prevoza z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom (Občasnik ZZZS AKTI & NAVODILA št. 2., 24. 9. 2014, str. 85).
Potrebnost in utemeljenost reševalnega prevoza ugotavljajo: osebni zdravnik zavarovane osebe ali nadomestni zdravnik;
napotni zdravnik ob napotitvi zavarovane osebe v bolnišnico,
premestitvi v drugo bolnišnico, iz bolnišnice v zdravilišče, iz
bolnišnice, zdravilišča ali od specialista do prebivališča zavarovane osebe; zdravnik, ki je v primeru nujne medicinske pomoči
ali nujnega zdravljenja zavarovano osebo prevzel v zdravljenje
brez napotnice, oziroma zdravnik, ki zavarovano osebo, ki je bila
sprejeta zaradi nujne medicinske pomoči ali nujnega zdravljenja brez napotnice, odpušča z zdravljenja. Potrebnost in utemeljenost nujnega reševalnega prevoza lahko ugotavlja tudi vsak
drug zdravnik, ki zavarovano osebo obravnava. Poleg tega lahko
nujnost prevoza potrdi tudi zdravnik, ki je zavarovano osebo po
opravljenem prevozu prevzel v zdravljenje (Občasnik ZZZS AKTI
& NAVODILA št. 2., 24. 9. 2014, str. 85).
Reševalne prevoze ločimo na nujne in nenujne – vrsto prevoza
določi zdravnik glede na trenutno zdravstveno stanje pacienta.
Za nujni reševalni prevoz gre, ko je potrebno zagotoviti čimprejšnjo zdravniško pomoč in preprečiti najhujšo možno posledico za življenje ali zdravje zavarovane osebe, za zdravje drugih in
v vseh primerih, ko pacient potrebuje takojšnje nujno zdravljenje
in nujno medicinsko pomoč. Nujnost reševanja in prevoza mora
potrditi zdravnik, ki je sodeloval pri reševanju poškodovane zavarovane osebe, ali zdravnik, ki jo je sprejel na zdravljenje.
Z nenujnim reševalnim vozilom se izvaja prevoz nepokretnih pacientov, vendar ne zaradi reševanja življenja ali nujnega zdravljenja,
ter prevoz pacientov, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebujejo spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca.
Prevoze z nenujnim reševalnim vozilom opravlja ekipa v sestavi, ki
jo določa Pravilnik o prevozih pacientov. To ekipo sestavljajo zdravstveni reševalec – voznik in zdravstveni reševalec – spremljevalec.

S sanitetnim vozilom se izvajajo naslednji nenujni reševalni prevozi: prevozi na in z dialize; prevozi, ko ni potrebno spremstvo
zdravstvenega delavca, prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali
z osebnim vozilom pa bi lahko bil za zdravje zavarovane osebe
škodljiv. Sanitetni prevozi se praviloma naročajo pri izvajalcih
prevozov, ki imajo sedež v istem kraju, kot je prebivališče zavarovane osebe oziroma so najbližje kraju prebivališča. Izvajalci teh
prevozov smejo hkrati prepeljati največ toliko zavarovanih oseb,
kolikor je registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za dva (primer: število registriranih sedežev v vozilu je 5, izvajalec prevoza
lahko hkrati prepelje 3 zavarovane osebe) (Občasnik ZZZS AKTI &
NAVODILA št. 2., 24. 9. 2014, str. 85).
Zaradi velikega povečanja števila nenujnih in sanitetnih reševalnih prevozov v zadnjih petih letih včasih prihaja do zapletov,
povezanih z izvajanjem prevozov, oziroma do nerazumevanja s
strani pacientov ali njihovih svojcev. Glede na število prebivalcev
in od države priznanih kapacitet reševalne službe je reševalna
postaja Zdravstvenega doma Tržič med najaktivnejšimi na Gorenjskem in širše – za potrebe Tržičanov naša reševalna vozila
prevozijo skoraj trikrat več kilometrov, kot jih imamo priznanih.
Reševalna služba ZD Tržič dnevno razpolaga le z dvema voziloma
oziroma ekipama za nenujne prevoze, zato se večkrat znajdemo
v situaciji, ko ne moremo vseh pacientov prepeljati v bolnišnico
točno ob času, ko so naročeni na pregled ali terapijo. Preprosto
ne moremo biti istočasno na različnih lokacijah širom Slovenije.
Potrebno je tudi poudariti, da reševalni prevoz ni taksi prevoz,
katerega bi si naročili do minute natančno in bi pacienta pobral
na njegovo željo takoj po končani zdravstveni obravnavi, včasih
celo na drugem mestu npr. pred lokali in trgovinami. Reševalni
prevoz je namenjen le pacientom, za katere bi uporaba javnega
prevoza predstavljala možnost ogrožanja njihovega zdravja ali
zdravja drugih. Nikakor pa ta prevoz ni namenjen kot nadomestilo, kadar pacienti ali njihovi svojci nimajo časa ali sredstev za
izvedbo prevoza.
Seveda se pacienti lahko dogovorijo z osebnim zdravnikom, da
prevoz opravijo sami ali njihovi svojci in v skladu s pravili ZZZS
dobijo povrnjene stroške prevoza.

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

Čevljarski ceh in društvo čevljarskih pomočnikov
Cehovska knjiga tržiških čevljarjev, ki jo hrani in na razstavi Tržiški šuštarji predstavlja Tržiški muzej, na uvodnem mestu navaja sklep čevljarskega ceha z dne 11. junija 1751, v katerem je
navedenih nekaj pravic in dolžnosti vajencev in mojstrov. Kot
prvi vajenec pa je bil v knjigo vpisan zakonski sin Jerneja Dacarja, ki ga je 1. avgusta 1751 sprejel za dve leti v uk mojster Blaž
Mally. Vpisi vajencev, ki so se šolali za pomočnike, se nadaljujejo do leta 1852. Z uveljavitvijo obrtne svobode v drugi polovici
19. stoletja je pomen cehov ugašal, uveljavljale so se zadruge in
društva, ki so nasledila nekatere funkcije nekdanjih cehov.
V Tržiču so imeli svoje društvo čevljarski pomočniki vsaj že v
začetku 20. stoletja. Iz leta 1901 imamo podatek, da so sredi januarja priredili plesno veselico, druženja, ki so se lahko nadaljevala s plesom, pa so sodila med redne letne dogodke, ki so jih v
društvu pripravljali. Spomin tržiškega čevljarja Joža Grosa, ro-
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Fotografija članov tržiškega društva čevljarskih pomočnikov iz leta 1922.
jenega leta 1928: »Tržiški šuštarski pomočniki so imeli že pred
drugo vojno svoje posebno društvo. Kot otrok se spomnim očeta, bil je šuštar, ki je rekel: 'Gremo k Luzarju'. To je bila gostilna
na današnji Koroški cesti, Femci so bili tam lastniki. Vsako leto,
ko so imeli občni zbor, so tam dobili pol kilograma pečenke, liter vina in kruh. To je bilo za družino, za priboljšek. Vsi smo se
dobro okrepčali.«

iz naše preteklosti, v spomin
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Kokrški odred teritorialne obrambe na Brniku 1991
Letos 19. julija je minilo 31 let, odkar je bil Kokrški odred teritorialne
obrambe (TO) edinkrat angažiran skoraj v celoti (brez pionirskega
voda, zalednega voda in oddelka ABKO) v času, ko so bile razmere
v Sloveniji še vedno zelo napete. Angažiran je bil z nalogo organizacije in izvedbe protidesantne (PD) obrambe in protioklepne (PO)
obrambe letališča Brnik in področij ob letališki stezi v dneh do 26. 7.
1991, ko je bila aktivnost zaključena.

Najbolj pester je bil prvi dan, saj je bilo treba urediti skromne pogoje v
gostoljubnih, sicer praznih šolah, sledilo je seznanjanje z nalogami,
ki so nas čakale, ogledali smo si terene, sledila je vadba ukrepov ob
šolskih ali eventualnem stvarnem alarmu. Za intervencije smo imeli
tri avtobuse, dva kombija, eno osebno vozilo in zadnje dni tudi manjši
tovornjak, ki so nam ga posodili kranjski teritorialci, potem ko so ga
zaplenili JA.

O tej akciji oziroma nalogi sem skušal oddati prispevek za zbornik
Vloga TO Gorenjske v procesu osamosvajanja Republike Slovenije
1990–1991 (izdan 2016) kot zadnji komandant 61. Kokrškega odreda TO, pa mi je bilo pojasnjeno, da v zborniku ne bodo obravnavane
aktivnosti po 7. 7. 1991.

V OŠ Cerklje sta bila poleg poveljstva odreda in oddelka zvez (skupaj
10 oseb) razporejena 1. četa dveh okrepljenih vodov in oddelek minometov 45 mm (skupaj 58 ljudi), medtem ko je bila borbena skupina
16 strelcev razporejena direktno v brunarico na letališču in 3. četa 59
borcev v treh vodih in oddelku minometov.

Po prebiranju zbornika pa sem ugotovil, da so bile opisane določene
dejavnosti TO na Gorenjskem tudi po tem datumu, kot na straneh od
360 do 365 na primer opisuje Janko S. Stušek: Poročilo o mobilizaciji
enot TO od 23. 6. do 23. 7. 1991, pa še kaj se lahko najde. Zato sem
se odločil, da poizkusim s prispevkom v občinskem glasilu Občine
Tržič na kratko opisati, kaj je na Brniku opravljala do takrat največja bojno aktivirana enota iz Tržiča v skupnem številu 214 prisotnih
vpoklicanih pripadnikov Kokrškega odreda, da ostane vsaj en javni
pisni dokaz, da smo tam in točno takrat bili prisotni.

V OŠ Šenčur je bila nastanjena 2. četa s 55 borci in vod za ognjeno
podporo – 16 borcev z netrzajnima topovoma in minometi. Vsak teritorialec je imel pri sebi najmanj en borbeni komplet municije, najbolj
izpostavljena enota v brunarici na letališču je razpolagala s 4 kompleti municije.

Kolikor vem, je bilo v tistem tednu vpoklicanih kar nekaj obveznikov, ki niso bili aktivni v dneh 11-dnevne vojne, ko bi si lahko pridobili status vojnega veterana. Z objavljenim člankom v Tržičanu pa
bodo lahko shranili dokaz o svojem prispevku v obrambi Slovenije. Žal se v vseh teh letih nihče od tistih, ki so nas takrat pozvali in
poslali na Brnik, ni spomnil, da bi vsaj omenjeni ne-veterani dobili
neko potrdilo oziroma skromno zahvalo za udeležbo na akciji, ki ni
bila niti najmanj prijetna, predvsem glede na splošno psihozo oziroma razpoloženje, ki je takrat še vladalo na Brniku in širše.
Pozive na enotedensko udeležbo na PD in PO obrambo letališča
Brnik smo prejeli 18. 7. 1991, nekaj dni od 7. julija sklenjenega Brionskega sporazuma med republiškim vodstvom in predstavniki Jugoslovanske armade (JA), ki pa je dnevno kršila dogovore in s tem
ustvarjala napetost v odnosih. Tudi spomini na tankovske in letalske napade na letališče Brnik so bili še kako živi.
Naslednje dopoldne je sledilo zbiranje enot ob določenih urah na
prostoru pod Paviljonom NOB, sledil je prevoz z avtobusi Alpetour v
Šenčur in Cerklje v tamkajšnji osnovni šoli, kjer smo se prehranjevali
in počivali, odvisno od dnevno-nočnih zadolžitev posamezne enote.

Pozno zvečer sva se sestala z Balderman Borom, takrat še kapetanom
I. razreda, ki je bil komandant obrambe letališča Brnik. Izmenjala sva
si podatke o položajih naših enot v okviru celotne organizirane PD in
PO obrambe letališča. Povedal mi je, da je zadovoljen, da smo za en
teden razbremenili del 3. bataljona 21. brigade TO, namensko usposobljenega za obrambo Brnika, ki so jo uspešno tudi izvajali od 26.
junija dalje. Podaril nam je 4 »armbruste« – ročne netrzajne minomete nemške izdelave, ki so značajno okrepili našo protitankovsko
odpornost.
Naslednji dnevi so potekali rutinsko – del enot je bil prisoten na terenu v bližini letališča od Šenčurja na severu do Vodic na jugu, del enot
je bil v opremi v pripravljenosti na obeh šolah, en del moštva pa je bil
takrat na počitku – menjave so se izvajale na osem ur.
Tukaj moram omeniti enoto, ki je bila v brunarici na letališču – oni
so bili tisti prvi, ki bi občutili bombardiranje letališča kot pripravo na
desant, kar bi morali preživeti v vstavljenih betonskih ceveh z jeklenim zelenim pokrovom ob letališki stezi za enega ali dva strelca.
Po spominu in osebnih zabeležkah zapisal:
Janez Laibacher, rezervni pehotni major (Odlok 3. 2. 1992), bivši Tržičan,
Prezid 75, 1360 Vrhnika
Nadaljevanje sledi v naslednji številki Tržičana.

Faniki Ostronič Gros v slovo
JOŽICA KODER V IMENU PRIJATELJEV, FOTO: MARJETA GROS

Veliko lepega o tebi, spoštovana ljuba Fani, bi lahko povedali za
slovo. Bila si človek številnih vrlin, lepih lastnosti in značaja.
Na Gorenjsko, v Tržič, si prišla pred 60 leti iz vasi Golek v bližini
Župančičeve Vinice iz dežele prijaznih in skromnih ljudi, kakršna
si bila tudi sama. Dobro te imam pred očmi, ko si kot mlada profesorica zgodovine na osnovni šoli v Tržiču nastopila svojo prvo
službo. Daleč od doma je bil tvoj kruh. Bila si polna energije in
znanja, ki si ga delila številnim generacijam učencev. Tvoja posebnost je bila odličen spomin zgodovinarja, nepregledno število letnic si obvladovala. Bila si odlična učiteljica in vzgojiteljica.
Z možem Lojzom sta z veliko truda in odrekanja zgradila hišo,
dom Pod skalco, zase in za otroka Slavka in Marjeto. Leta v pokoju so ti tekla v delu za dom, družino. Veliko let si sodelovala
pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB v Tržiču. Več let sta
skupaj s hčerko Marjeto skrbno urejevali prostor ob spomeniku

padlim pred Jurčkom v
Kovorju, da je bil vedno
lep. Po moževi smrti si
sama skrbela za urejen
dom. Težka bolezen je
prekinila tvojo življenjsko pot.
Draga Fani, pogrešali te
bomo. Pogrešali bomo
tvoj prijazni pogovor,
nasvet, modrost. Hvala
ti zanje. Počivaj mirno
na kovorskem pokopališču v gorenjski zemlji z
Belo krajino v srcu.
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V spomin Vinko Hlebš (1943–2022)
JANITA KOŠIR, FOTO: MILAN MALOVRH

V mesecu juliju je tragično preminil dolgoletni prijatelj Tržiškega muzeja in slikar
Vinko Hlebš, eden najbolj plodovitih tržiških slikarjev, katerega delo je naletelo
na širok krog ljubiteljev. Bil je pretanjen
opazovalec narave z izjemnim občutkom
za živahne barve in intimni pripovedovalec velikih simbolnih tem, zlasti o življenju, njegovi moči in bíti.
Vinko Hlebš se je rodil leta 1943, živel in
ustvarjal je v Tržiču. Kot umetnik, ki je
zorel postopno in temeljito, kot človek,
ki si je nabral številne življenjske izkuš
nje, je do umetniškega poklica zgradil
skrajno odgovoren odnos. Kot samouk se
je izobraževal na likovnih tečajih pri akademskem slikarju Milanu Batisti, pri akademskem slikarju Stanetu Kregarju in pri
dr. Milanu Butini. V več kot petdesetletni
slikarski karieri je ustvaril obsežen likovni opus, prvič se je predstavil leta 1969,
zvrstile so se številne samostojne in skupinske razstave tako doma kot v tujini. Za
svoje delo je prejel tudi mnoga priznanja
in nagrade, med njimi Prešernovo nagrado
Gorenjske (1985), plaketo mesta Tržič za
likovno dejavnost (1991). Bil je član Dunajskega društva prijateljev umetnosti in
Zveze društev slovenskih likovnih umet
nikov Ljubljana.
Slikarska govorica Vinka Hlebša je samosvoja in posebna, pravzaprav je neke vrste
likovna meditacija skozi rastlinski svet, ki
ga je umetnik izbral za osrednje motivno
izhodišče. Zagotovo so marsikoga izmed
nas nagovorile umirjene kompozicije cve-
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tov, travniških ali gojenih rastlin, plodov,
lišajev in mahov, raznih insektov in preostalih sestavin mikro- in makrokozmosa,
ki jih je pogosto upodabljal v nadnaravni
velikosti ali predimenzioniranih povečavah. Stiliziral jih je do fantazijskih oblik,
kot da bi bile izvzete iz svojega naravnega okolja, zaobjete v hipnem trenutku ter
urejene v za slikarja značilnih temnozelenih ali temnomodrih ozadjih. Sprva se je
temu posvečal zgolj realistično, nato je to
likovno interpretacijo presegel in ji dodal
simbolno in vsebinsko sporočilo ter likovno izpoved rastlinskega sveta poistovetil s
človeškim in vsem, kar je povezano s človeškim bivanjem. Vse oblike, naj so bile še
tako spremenjene ali zgolj preoblikovane,
je gradil v zgodbe, ki so asociativno povezane s ciklom življenja, od vegetabilne
rasti, organskega razpadanja vse do zametkov novega življenja. Popki ali umet
niku ljubi lišaji, ki predstavljajo prapočelo
življenja, pričajo o slikarjevem nazoru, da
ima vsako živo bitje svoje poslanstvo in da
ima vsaka reč odmerjeno mesto na svetu.
Na zadnji pregledni razstavi v Galeriji Paviljon NOB leta 2018, ki je požela veliko občudovanja med obiskovalci, je Vinko Hlebš
predstavil nov motivni cikel ustvarjanja,
in sicer stvarjenje in mističnost življenja v kozmosu. Iz zemeljskega prizorišča
je posegel v kozmični svet in ga razgibal
s pojavi, ki jih sicer ne moremo videti s
prostim očesom. Jasno je, da se je umet
nik še vedno držal svoje osnovne teme in
nadaljeval narativnost vsebine, saj je klasičnim motivnim sklopom ponovno dodal

večpomenska sporočila v barvno nasičenih slikarskih kompozicijah.
Slikarski opus Vinka Hlebša je odraz osebne refleksije sveta, za katero je značilna humanistična in predvsem pozitivna naravnanost. Z likovno občutljivostjo
za življenjsko dinamiko je odpiral vrsto
vprašanj o človekovem bivanju, se dotikal resničnosti, ki jo živimo, njenih ovir in
hkrati ponudil nove možnosti za lažje razumevanje in sprejemanje tega sveta.
Vinko Hlebš je pomembno vlogo dosegel
ne samo kot slikar, temveč kot odprt, srčen človek in pedagog, ki je z neusahljivo
voljo ustvarjal in to ustvarjalnost brezpogojno predajal drugim. Dolga leta je bil
učitelj in mentor slikarstva učencem in
številnim posameznikom na Ljudski univerzi Tržič, prostovoljni učitelj v Varstveno delovnem centru Kranj, enoti Tržič,
svoje znanje je uspešno predajal tudi stanovalcem v Domu Petra Uzarja Tržič. Za
pedagoško delo je leta 2017 prejel državno
priznanje Andragoškega centra Slovenije
za promocijo učenja in znanja odraslih.
Leta 2018 pa je postal častni občan Občine
Tržič za dolgoletno delo na področju likovnega ustvarjanja.
S smrtjo Vinka Hlebša je med ljubitelji
umetnosti in prijatelji nastala velika vrzel.
Z bogato slikarsko zapuščino in s predanostjo umetnosti, vsemu lepemu in dobremu je pustil neizbrisen pečat v likovni in
kulturni dejavnosti v Tržiču in širše.
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Razstave
od četrtka, 1. 9., do petka, 30. 9.
Galerija Atrij

Razstava starih igrač in iger
Tržiški muzej

od petka, 16. 9.
Ljudska univerza Tržič, Trg svobode 25

Razstava: Rože mi vse povedo
Kulturno društvo tržiških likovnikov

do sobote, 29. 10.
Galerija Paviljon

Razstava: Ana Zavadlav; Pod rdečim
klobukom – medved, čriček
in zmerjavca
Tržiški muzej

nedelja, 4. 9.

Planinski pohod na Veliki vrh in Veliko
Zelenico

Občina Tržič

Planinsko društvo Križe

Vzpon po via ferati Cjajnik

15.00 Kovor

CheraHiking

Festival ljubiteljskega igranega filma: FLIF
KD sv. Janeza Krstnika Kovor – dramska skupina
Avantura

Šuštarska nedelja

četrtek, 8. 9.
16.00 Kulturni dom Križe

13. srečanje literarnih ustvarjalcev
Gorenjske
Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske

petek, 9. 9.
20.00 Kulturni dom Križe

Vikend smeha: STAND UP KOMEDIJA:
Rok Bohinc
Kulturno društvo Kruh Križe

sobota, 10. 9.

Dogodki

20.00 Kulturni dom Križe

od ponedeljka, 5. 9.

Kulturno društvo Kruh Križe

dvorana Paviljon

Vpis novih članov v Plesni klub Tržič
Plesni klub Tržič

iz Križev

8.00 mestno jedro Tržiča

Vikend smeha: SMEH … KAJ JE ŽE TO?
(Mladinsko gledališče Tržič)
nedelja, 11. 9.
19.00 Kulturni dom Križe

torek, 20. 9.
19.00 športna dvorana Taijiquan, Balos 1

Začetni tečaj vadbe taijija
Chen Taijiquan Slovenija

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Jesenske besedarije z Društvom
upokojencev Tržič: Bogastvo tržiških
voda
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 21. 9.
18.00 Ljudska univerza Tržič

Delavnica: Bosa sem! Bos sem!
Ljudska univerza Tržič

četrtek, 22. 9.
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic

do ponedeljka, 26. 9.

Vikend smeha: SLEPARJA V KRILU
(KD Bohinjska Bela)

Lešanska planina

Kulturno društvo Kruh Križe

sobota, 24. 9.

ponedeljek, 12. 9.

11.00 atrij Občine Tržič

Jesen na planini
Medgeneracijsko društvo Bloški prstki

17.00 Ljudska univerza Tržič

četrtek, 1. 9.

Življenjska vodila

16.00 Mestna kavarna

Ljudska univerza Tržič

Srečanje članov društva po možganski
kapi
Klub CVB Tržič

petek, 2. 9.
20.00 Kulturni dom Križe

Vikend smeha: FRIŠNA AVDICIJA
(Kulturno društvo Tuhinj)

torek, 13. 9.
iz Tržiča

Izlet v Belo krajino

Vikend smeha: FETIŠ NA PUTER
(Gledališče Toneta Čufarja Jesenice)
Kulturno društvo Kruh Križe

Piknik društva diabetikov
Društvo diabetikov
Zelenica, Mojstrana

Začetni tečaj feratanja: vzpon
po zavarovanih plezalnih poteh
CheraHiking, Primož Štamcar s.p

Kulturni abonma Polna žlica kulture:
Festival koračnic
Občina Tržič

CheraHiking, Primož Štamcar s.p

17.00 Ljudska univerza Tržič

Ljudska univerza Tržič

20.00 Kulturni dom Križe

17.00 dvorec Neuhaus

četrtek, 15. 9.

sobota, 3. 9.

Krajevna skupnost Sebenje

Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke

iz Tržiča

Psihologija temperamentov in njihove
kombinacije

Tek po poti treh zvonov

Rajalne in plesne igre na Slovenskem

Društvo upokojencev Tržič

Kulturno društvo Kruh Križe

10.00 Žiganja vas

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 15. 9., in petek, 16. 9.
10.00 Knjižica dr. Toneta Pretnarja

Dopoldanski bralni maraton
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 16. 9.
17.00 Knjižica dr. Toneta Pretnarja

Zaključek Poletavcev in Najpoletavcev

Planinski vzpon na Jalovec
nedelja, 25. 9.
18.00 Kulturni dom Križe

Koncert Prifarskih muzikantov
Kulturno društvo Kruh Križe

torek, 27. 9.
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Domoznanski večer: Ako ne pridete,
vas privedejo orožniki!
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 29. 9.

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Ljudska univerza Tržič, Trg svobode 25

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Odprtje razstave: Rože mi vse povedo
Kulturno društvo tržiških likovnikov

sobota, 17. 9.

Ura pravljic

18.00 Ljudska univerza Tržič

Delavnica: Bosa sem! Bos sem!
Ljudska univerza Tržič

10.00 Žiganja vas

D – oživi srednji vek
Občina Tržič
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Vpis otrok v atletsko šolo
ANA JERMAN V IMENU AŠ IN AKKT
Atletska šola Rožle Prezelj in Atletski klub Križe Tržič vpisujeta
v atletsko šolo za šolsko leto 2022/23.
Vpisujemo otroke od 4. leta starosti.
Predvpisi: – asrozleprezelj@gmail.com,
– 041 342 664 (Nika),
– lahko pa tudi na dan vadbe, ki se prične
brezplačna objava

V PONEDELJEK, 5. SEPTEMBRA 2022, NA IGRIŠČU V KRIŽAH.
• ZA PREDŠOLSKE OTROKE OD 17. DO 18. URE
• ZA ŠOLSKE OTROKE OD 18. DO 19. URE
Lepo vabljeni!

»STRAST, DOJENČEK
IN
KD Bohinjska Bela
ROMPOMPOM«Ken–Ludwig
avtorska
komedijaSLEPARJA
Vida Valiča
V KRILU

Kulturno društvo Kruh Križe,
ZKO Tržič in OI JSKD Tržič

ARHIV JABA DABA D.O.O, FOTO: ARHIV JABA DABA D.O.O.

Nedelja, 11. 9. 2022, ob 19. uri

Vid Valič si je vedno želel otroka, vendar ne kar nekega otroka, temveč prav
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tako
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ko
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in
tako
krhke,
Meg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katja Smolej Korošec ko
moški tega nočemo. Kako izbereš ime za svojo hčerko, če te preveč ženskih imen spomni na nekdanje avanture. Zakaj v šoli za
Režija: Bernarda Gašperšič
starše predava stand up komičarka in zakaj je toliko strasti v
zvezi ravno takrat, ko ne moreš seksati.

16. VIKEND SMEHA

Zakaj ne bi proslavljali ženske moči, če jo lahko? Zakaj ne bi
častili dojk nosečih žensk, če jih lahko? Zakaj se ne bi delali
norca iz politikov, če se lahko? Zakaj ne bi skupaj ugotavljali, za
koliko časa moraš dati otroka v zamrzovalnik, da se ne pokvari? V tej osebno izpovedni komediji bo Vid iskal odgovore na ta
vprašanja in vam obenem zaupal tudi, kako uspavati dojenčka v
manj kot petih minutah.

Posebno bogat program ob 20-letnici KD Kruh Križe

»Strast, dojenček in rompompom« je komedija, ob kateri se
boste vsi spomnili na lepe trenutke iz otroštva, starševstva
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igralsko kariero in življenjem, ko v časopisu prebereta, da bogata ženska na

Petek, 2. september, ob 20. uri:
FRIŠNA AVDICIJA / KD Tuhinj

September 2022

Kulturna dvorana Križe

Sobota, 3. september, ob 20. uri:
FETIŠ NA PUTER / Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
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Petek, 9. september, ob 20. uri
STAND UP KOMEDIJA / Rok Bohinc

se preoblečeta v ženski. Za dodatne zaplete poskrbita še Leo, ki se zagleda v Meg,
živahno in privlačno nečakinjo milijonarke, in Jack, ki se zagleda v Audrey. Meg
obožuje gledališče in je zaročena z dolgočasnim pastorjem, življenje pa se ji
obrne na glavo, ko spozna sestrični Maxine in Stephanie …

Zveza kulturnih
organizacij Tržič

Prireditev je s sredstvi javnega razpisa podprla Občina Tržič.

september 2022

Sobota, 10. september, ob 20. uri:
SMEH … KAJ JE ŽE TO? / hs Smeh (Mladinsko gledališče Tržič)
Nedelja, 11. september, ob 19. uri
SLEPARJA V KRILU / KD Bohinjska Bela
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Pravila izrabe časopisnega prostora občinskega glasila Tržičan za
namen izvedbe rednih volitev za predsednika Republike Slovenije
v letu 2022
Občinsko glasilo Tržičan v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 28/11
– odl. US in 98/13) in sprejetimi sklepi na 6. redni seji uredništva Tržičan z dne 16. avgusta 2022 objavlja pravila, ki veljajo
v času volilne kampanje za predsedniške volitve 2022, ki bodo
potekale 23. oktobra 2022.

120 x 85 mm). V primeru večjega števila naročil bodo oglasi
objavljeni v velikosti največ 1/8 strani (90 x 61 mm).
Uredništvo lahko pred objavo posameznih predstavitev kandidatov političnih strank predlagateljic ali neodvisnih kandidatov in njihovih programov opravi žreb, ki se izvede v primeru
večjega števila predlagateljev, drugače pa se upošteva vrstni
red prispelih predlog.

V skladu s svojo programsko zasnovo si bo uredništvo glasila Tržičan prizadeval, da bo v interesu bralcev po uredniški
presoji poročal o vseh pomembnejših dogodkih, povezanih z
volitvami, in jih po lastni presoji tudi komentiral. O obsegu in
vsebini prispevkov se bo uredništvo odločalo samostojno glede na pomen dogodka za javnost. V času volilne kampanje se
ne bodo objavljali: strankarska sporočila za javnost, prispevki
in pisma bralcev, za katere bo uredništvo presodilo, da vsebujejo predvolilna sporočila, ki dajejo prednost politični stranki,
listi ali kandidatu.

Volilna propagandna sporočila plačujejo naročniki po veljavnem ceniku komercialnih objav v občinskem glasilu Tržičan. V
času volilne kampanje bo izšla ena številka občinskega glasila
Tržičan, in sicer 3. oktobra.
Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik. Naročniki morajo ob naročilu navesti tudi vse elemente naročilnice, ki jih zahteva zakonodaja.

Vsi organizatorji volilne kampanje in politične stranke lahko v glasilu Tržičan zakupijo prostor in svoja propagandna
sporočila objavijo kot oglas. Za trženje prostora je zadolženo
podjetje Specom d.o.o. Vsa plačana obvestila in propagandna
sporočila bodo v občinskem glasilu Tržičan posebej označena po Zakonu o volilni in referendumski kampanji z obvezno
navedbo naročnika. Objavljeni bodo na zadnjih štirih straneh
glasila. Zaradi omejenega prostora v glasilu je največja možna velikost objave 1/9 (pokončen letak 90 x 126 mm ali ležeč

Oddaja naročil je možna do 15. septembra 2022. Kontaktna oseba za naročilo oglasov je Bojan Rauh – Specom d.o.o.,
bojan.rauh@specom.si ali 040 202 384 (Bojan Rauh) in urednistvo.trzican@gmail.com.

Maja Tekavec,
odgovorna urednica občinskega glasila Tržičan

brezplačna objava

Tržič, 30. 8. 2022

Novosti gradbenega zakona (GZ-1) - nadaljevanje
MANDA MIKIĆ, VODJA ODDELKA ZA KMETIJSTVO, OKOLJE IN SKUPNE ZADEVE

Pridobivanje mnenj (43. in 47. člen GZ-1)

spremenila, spremembe pa morajo biti opisane v dokumentaciji.

Pred izvajanjem posegov v prostor je potrebno pridobiti mnenje občine o skladnosti gradnje s prostorskimi izvedbenimi akti,
saj to pristojnost po novem določa Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (282. člen ZUreP-3) in ne več GZ-1.

Pridobitev gradbenega dovoljenja (46. člen GZ-1)

Ohranja se aktivna vloga upravne enote:
- če investitor dokaže, da mnenjedajalec mnenja ni izdal v
predpisanem roku, upravni organ v roku petih dni od prejema
popolne zahteve pozove mnenjedajalca, da poda mnenje,
- če mnenje ne izpolnjuje zahtev iz 43. člena GZ-1, zahteva
dopolnitev mnenja,
- v primeru dveh ali več neusklajenih mnenj različnih mnenjedajalcev razpiše ustno obravnavo z namenom uskladitve
mnenj.
Projektant je dolžan seznaniti posamezne mnenjedajalce, če se
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja spremeni tako, da to lahko vpliva na izdana mnenja. Po potrebi mora
pridobiti novo mnenje v delu, v katerem se je projektna rešitev

- za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti
zahtevnega, manj zahtevnega in nezahtevnega objekta,
- na novo tudi za odstranitev zahtevnega in manj zahtevnega
objekta, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali
je od njega oddaljen manj kot 1 meter.
- Gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti:
- za odstranitev zahtevnega in manj zahtevnega objekta, ki je
od objektov na tuji nepremičnini oddaljen vsaj za 1 meter,
vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist, gradnjo
enostavnega objekta, postavitev začasnega objekta ter izvrševanje izrečenega inšpekcijskega ukrepa.
Po novem gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti:
- za manjšo rekonstrukcijo, ki se izvaja na podlagi pisnega
mnenja pooblaščenega strokovnjaka, s katerim se predvidi
rešitev, ter s pridobljenim pisnim potrdilom o ustreznosti
izvedenih del,
- za nujne rekonstrukcije. Rekonstrukcija, ki je nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, s katero
se vzpostavi prejšnje stanje objekta, pri čemer se lega, gabariti,
namembnost in zunanjost objekta ne spremenijo. Z deli, ki se
lahko začnejo šele po izvedeni prijavi začetka gradnje, se mora
začeti najpozneje v treh mesecih po naravni ali drugi nesreči.

brezplačna objava

Ohranja se obveznost pridobitve mnenj pristojnega mnenjedajalca v skladu s predpisi iz njegove pristojnosti in opredelitev
mnenjedajalca glede skladnosti dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Natančneje pa je določeno, da mora
mnenje izražati stališče mnenjedajalca, biti strokovno in pravno
utemeljeno ter obrazloženo, v mnenje pa se lahko vključijo tudi
podatki oziroma pogoji za izvedbo gradnje in uporabe objekta.
Upravni organ je vezan na mnenje.

Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti:

september 2022
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največ 20 m² in višino ter nosilnim razponom največ
4 m) je bistvena novost obveznost prijave začetka gradnje
na pristojni občini in ne na upravni enoti. Za vse druge prijave začetka gradnje so pristojne upravne enote.

Prijava začetka gradnje (5., 6. in 9. člen GZ-1)
Prijava začetka gradnje je pogoj za začetek gradnje:
- za vse objekte, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, razen za spremembo namembnosti, po novem tudi za
odstranitev zahtevnega in manj zahtevnega objekta, ki se
dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega
oddaljen manj kot 1 meter, in za nujne rekonstrukcije.

Izvedenost prijave začetka gradnje
Če prijava začetka gradnje ne vsebuje katerekoli izmed zahtevanih podatkov ali dokumentov iz 76. člena GZ-1, se šteje, kot
da prijava začetka gradnje ni bila podana.

- za postavitev začasnih skladiščnih objektov in za enostavne
objekte z vzpostavitvijo sistema e-Graditve s 1. 1. 2004
(npr. nadstrešnic, garaž, drvarnic, lop in podobno, s površino

Navedena določba ima za posledico:
- na izvedeno prijavo začetka gradnje se veže veljavnost gradnje (59. člen GZ-1),

ODPRTJE RAZSTAVE »ALI
JE KAJ TRDEN MOST?« –
Šuštarske in druge igre in
igrače

- evidentirana popolna prijava začetka gradnje je pogoj za
izdajo uporabnega dovoljenja (85. člen GZ-1),

VILJA LUKAN

FESTIVAL STARIH IGER

- določeno je inšpekcijsko ukrepanje v primeru izvajanje
gradnje brez predpisane prijave (91. člen GZ-1) in prekršek
investitorja (111. člen GZ-1) ter prekršek izvajalca (122. člen
GZ-1).

Vljudno vabljeni na odprtje razstave z naslovom »Ali je kaj
trden most?« s podnaslovom Šuštarske in druge igre in igrače, ki bo v četrtek, 1. septembra 2022, ob 17. uri v Galeriji Atrij
Občine Tržič.

VILJA LUKAN

Lepo vabljeni otroci, družine in vsi, ki se radi igrate, da se
nam pridružite na Festivalu starih iger in igrač, ki bo v soboto,
3. septembra 2022, od 10. do 13. ure v atriju Občine Tržič.

Vsak izmed nas ima spomine iz otroštva, ki so vezani na igre in
igrače. Igre in igrače se skozi čas spreminjajo, a njihov namen
ostaja. Na razstavi boste spoznali, kako so se včasih igrali otroci in s čim so si krajšali prosti čas.

Lahko se boste preizkusili v igranju starih namiznih iger, poslušali glasbo, se posladkali z ajdovim šmornom, predvsem pa
se družili in se zabavali.

Razstava bo odprta do 30. septembra. Delovni čas galerije: od
ponedeljka do petka od 8. do 18. ure.
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Vstop je prost.
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Program
četrtek, 1. 9. 2022
GALERIJA ATRIJ
18.00 Odprtje razstave: Ali je kaj trden most?:

Šuštarske in druge igre in igrače
sobota, 3. 9. 2022
ATRIJ OBČINE TRŽIČ
10.00–13.00 Festival starih iger v organizaciji

Tržiškega muzeja
nedelja, 4. 9. 2022
SEJEM V STAREM MESTNEM JEDRU
8.00–19.00 Prodaja na stojnicah
PROGRAM NA PARKIRIŠČU TRŽNICA
10.00 Odprtje Šuštarske nedelje
10.40–12.00 Zabava s Tilnom Lotričem
13.20–14.10 Slovenska glasba s Sounds of Slovenia trio
15.30–17.30 Koncert Ansambla Saša Avsenika
8.00–18.00 Zabava za otroke na napihljivem toboganu

in poslikava obraza
PROGRAM V ATRIJU OBČINE TRŽIČ
12.00–13.20 Modna revija malo drugače: Sloves

nekdanjih obuval
14.10–15.00 Predstava Klovna Jaka
15.00–18.00 Otroški ustvarjalni delavnici z Alteršolo in
Delavnico Kosmač

KULINARIČNA PONUDBA NA PARKIRIŠČU TRŽNICA
8.00–19.00 Jedi »Iz tržiških piskrov« in od drugod
PROGRAM TRŽIŠKEGA MUZEJA

Pollakova kajža
•Strokovno vodenje po stalnih razstavah
•Kulinarična ponudba: muzejski šmorn in grenadirmarš
Kurnikova hiša
•Strokovno vodenje po stalni razstavi
•Kulinarična ponudba: tržiška flika
Galerija Paviljon NOB
•Razstava ilustracij Ane Zavadlav: Pod rdečim klobukom –
medved, čriček in zmerjavca
•Otroški program: umetniške delavnice ob 11.00 in 15.00
Galerija Atrij
•Strokovno vodenje po razstavi Ali je kaj trden most?:
Šuštarske in druge igre in igrače
Stojnica Tržiškega muzeja
•Ponudba muzejske trgovine
•Kolo sreče: »Zavrti kolo in zadeni šuštarsko nagrado.«
GASILSTVO, ŠPORT in KULTURA NA BALOSU
8.00–19.00 Društva se predstavljajo
Premierni L'Etape Slovenia by Tour de France
tudi po Tržiškem
Trasa dirke: Ljubno–Brdo–Kovor–Loka–Retnje–Križe–Goriče
Časovnica: 11.30–14.30

11.00, 14.00 in 16.00 Vodenje po cerkvi sv. Andreja
VEČ INFORMACIJ

brezplačna objava

BREZPLAČNA VODENJA – zbirno mesto pri stojnici
Tržiškega muzeja
9.00, 12.00 in 15.00 Vodenje po Fužini Germovka
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Balos 1, 4290 Tržič
04/5925-010
www.melom.si

NAZAJ V ŠOLO!
POSKRBITE, DA BOSTE V
ŠOLO ŠLI PRIPRAVLJENI!
RAČUNALNIŠKA OPREMA
PO POSEBNIH CENAH!
R

DIGITALNI

BON
2 0 2 2

plačan oglas

trgovina.melom.si

plačan oglas

150€

Popust velja v štrukljalnici MOJI
ŠTRUKLJI DETELJICA ob predložitvi
kupončka, do 30. septembra 2022
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ŠTRUKELJ / kos
+
KAVA GRATIS

oglasi
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MOJA ŠKODA

NAREJENA
ZA ŽIVLJENJE

AVTOHIŠA VRTAČ, Šuceva ulica 28, Kranj, tel.: 04 270 02 17

toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

plačan oglas

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 8,6 – 5,3 l/100 km in 195 – 139 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov
(NOx): 0,0516 – 0,0103 g/km, trdi delci: 0,00054 – 0,00003 g/km, število delcev: 0,00053 – 0,00001 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
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