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uvodnik

Za nami je poletje. Narava se  počasi pri
pravlja na počitek. Jesen nas že razvese
ljuje s čudovitimi barvami in plodovi. Ne 
pozabimo, da v mesecu oktobru obele
žujemo dva pomembna praznika za Slo
vence: dan suverenosti, enega ključnih 
dogodkov v procesu osamosvojitve, obe
ležujemo 25. oktobra, 31. oktobra je dan 

reformacije, ko smo dobili prvi knjigi v slovenskem jeziku, Kateki
zem in Abecednik Primoža Trubarja (1550).

Jesen, v katero smo vstopili pred kratkim, je drugačna od tistih, ki 
smo jih bili vajeni v preteklosti. Pa ne zaradi vremena, pač pa za
radi koronavirusa. Dejstvo je, da je virus še vedno med nami, zato 
bodimo odgovorni do sebe in do drugih. Trenutno stanje postavlja 
na preizkušnjo naše obnašanje, solidarnost in razumevanje, da 
nismo center sveta. Tokratna jesen ne prinaša bistvenih sprememb 
protikoronskih ukrepov. Smo v obdobju, ko se število okuženih 
vsakodnevno povečuje.

»Daj vsakemu dnevu možnost, da bo najlepši dan v tvojem 
življenju!« (Mark Twain)
MARIJA MRAVLJE

Koronavirus je prizadel in spremenil naš vsakdanjik. Virus nam 
postavlja ogledalo naše majhnosti, ranljivosti, nebogljenosti. 
Pregovor pravi, da je vsaka stvar za nekaj dobra. In res je... Sedaj 
več časa preživimo v krogu družine in v naravi, namesto v zapr
tih prostorih. Navadili smo se samo na nujne nakupe in ugotovili, 
da lahko shajamo brez marsikaterih stvari, ki jih v resnici sploh 
ne potrebujemo. Prikrajšani pa smo za večja kulturna, športna in 
družabna druženja.

Novi časi terjajo od nas sodelovanje, razumevanje ljudi v stiski, 
medsosedsko pomoč, strpnost, sočutje, solidarnost. Bodimo zgled 
in po svojih močeh pomagajmo ostarelim, bolnim in osamljenim. 
Šteje le tisto, kar imamo v srcih. Življenje je prekratko, da bi bili 
nesrečni. Ostane naj upanje, da se bo stanje počasi umirilo in se bo 
življenje vrnilo v vsakdanji ritem, ki smo ga bili vajeni. 

Ostanite zdravi, pazite nase, spoštujte navodila stroke in ohranite 
optimizem!

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
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Drage študentke in študenti!

Naj  bo novo študijsko leto polno znanja, obštudijskih 
dejavnosti, novih izkušenj, prijetnih poznanstev,  

simpatičnih spominov in uspehov.

Srečno!

Uredniški odbor Tržičana

Komercialno oglaševanje v Tržičanu!
Od 18. septembra naprej ima podjetje SPECOM d.o.o., ki 
skrbi za tehnično izvedbo Tržičana (prelom in tisk), tudi 
ekskluzivno pravico do trženja oglasnega prostora v  
Tržičanu - tel. št. 040 202 384, 
E-mail: bojan.rauh@specom.si. 

Društva s sedežem v občini Tržič, ki delujejo v javnem 
interesu, imajo pri objavah svoje pridobitne dejavnosti 
50 % popust. 

Vabljeni k oglaševanju!

FOTO: Thinkstock
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župan z nami

Spoštovane občanke, dragi občani.

Šolsko leto smo začeli zdravi, dobro pripravljeni in odlično 
razpoloženi. V vrtcu imamo vpisanih v zgodovini Tržiča re-
kordnih 575 otrok. So v dvaintridesetih oddelkih, na kar os-
mih lokacijah. 137 od njih se je v vrtec vpisalo prvič. Prav toli-
ko, 137, je prvič prestopilo šolski prag.

Na novo šolsko leto smo se pravočasno in skrbno pripravili.

Sanacija ceste v Lomu (FOTO: arhiv Občine Tržič).

Občina Tržič je prejela lepo državno  priznanje s področja 
varnosti. Smo prav na vrhu  najvarnejših lokalnih  skupnos-
ti v državi. Spoštovani občanke in občani, ponosen in hvale-
žen sem Vam za vaš neprecenljiv prispevek v tej smeri. Iz-
koriščam priložnost in se zahvaljujem za prispevek k skupni 
varnosti vsem gasilkam in gasilcem, civilni zaščiti, gorskim 
reševalcem, kinologom, še posebej pa Policijski postaji Tr-
žič, Policijski upravi Kranj in našemu skupnemu redarstvu. 
Skupaj zmoremo in dokazujemo, da tudi želimo, znamo in 
zmoremo. Hvala.

Energetska sanacija vrtca Deteljica je praktično končana (FOTO: arhiv 
Občine Tržič).

Vrtec Palček dobiva novo kurilnico in prehod iz kurilnega olja 
na bolj ekološki zemeljski plin. V Lomu so nove sanitarije, v 
Tržiču se je obnovilo ravno streho med šolo in telovadnico, v  
šoli Bistrica kuhinjo, v Križah pa učilnice. Hvala sodelavcem, 
še posebej tistim iz Urada za gospodarstvo in družbene de-
javnosti, saj so ob pomoči vodstev šol opravili res imenitno 
in veliko delo. Začetek leta je zaznamovala tudi epidemija. 
Jemljemo jo zelo  resno, upoštevamo navodila, pri nedore-
čenih razmerah pa uporabljamo največjo mero previdnosti in 
zdravo pamet.

S septembrom smo v skladu z obljubo in pogodbo zaključili tudi sanacijo 
večjega cestnega usada na Kranjski cesti. Dela so trajno rešila problematiko 
plazenja in povečala varnost vseh udeležencev, najbolj pa pešcev (FOTO: 
arhiv Občine Tržič).

Zadnje leto gradbene sezone sanacijskih del po siloviti ujmi 
od Jelendola do Čadovelj in od Loma do Tržiča se uspešno 
preveša v drugo polovico. Po najboljših možnostih in z raz-
položljivimi ekipami se dela nadaljujejo na kar devetih delo-
viščih. Skupna vrednost del bo presegla dva milijona in pol, 
od tega jih tretjino prispeva tržiški proračun, dve tretjini pa 
je državnih sredstev, za katera sem ministrstvu in državi  
res hvaležen. Trudimo se, da jih porabimo v največji možni 
meri, saj prenosa v naslednje leto ni. Hvala vsem za res ve-
liko potrpljenja, razumevanja  ob nevšečnostih in zaporah 
na gradbiščih. Trdno sem prepričan, da bo zgrajeno popla-
čalo odrekanja in razumevanja. V skupno dobro si z obsežno 
obnovo cest, mostov, pločnikov, podpornih zidov in vgrajene 
infrastrukture ustvarjamo tudi boljši in večji razvojni kapital.

Priznanje za najbolj varno občino smo prejeli drugo leto zapored  
(FOTO: arhiv Občine Tržič).
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Novice iz občinske uprave
SAŠA PIVK AVSEC

OBNOVLJENA CESTA PRILOŽNOST ZA NOVE  
INVESTITORJE V BPT  
Po ureditvi parka otroškega igrišča, kolesarskega poligona ter 
prenovah številnih stavb, se je v začetku septembra na območju 
nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice začela obnova ceste, 
po kateri se bodo, vsaj upamo tako, v prihodnje vozili tudi novi 
investitorji in izvajalci različnih dejavnosti. Dvoletni projekt re-
konstrukcije vozišča skozi območje BPT bo sofinanciran s strani 
Minis trstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vrednost pogod-
benih del je ocenjena na 521.380,27 evra z ddv, kot naj ugodnejši 
ponudnik pa je bila izbrana Gorenjska gradbena družba. Občina 
Tržič bo zagotovila lastna sredstva v višini 36 tisoč evrov. 

Projekt zajema rekonstrukcijo vozišča v dolžini 285 m, izgradnjo 
hodnika za pešce, ureditev komunalne infrastrukture (vodovod, 
fekalna in meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, teleko-
munikacijski vodi, plinovod ter elektroenergetski vodi (skoraj  
400 m) ter ureditev parkovnih površin.

»S to potezo računamo, da bomo privabili tudi investitorje in da 
bomo ta del predmestja zapolnili z različnimi podjetniško obrtni
mi dejavnostmi, lahko tudi stanovanji,« pravi župan Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic.  

Odvzem brisa v novem zabojniku (FOTO: arhiv Občine Tržič).

OBČINA TRŽIČ DRUGIČ ZAPORED NAJBOLJ VARNO 
MESTO-OBČINA V DRŽAVI
Slovenska velika nagrada varnosti je največja nagrada s področja 
varnosti v Republiki Sloveniji, ki se podeljuje izbranim instituci-
jam in posameznikom, za njihov inovativni prispevek na področ-
ju razvoja in uveljavljanja varnosti. Nagrado podeljuje Institut za 
korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana, v sodelovanju s 
Slovenskim združenjem korporativne varnosti.

Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2019 v kategoriji majhnih 
in srednje velikih občin je drugič zapored prejela občina Tržič. 
»Stanje na področju varnosti se vztrajno izboljšuje, kar kažejo tudi 
statistični podatki in kazalniki na področju števila storjenih kaznivih 
dejanj. Zelo poudarjeno je izvajanje celega niza lokalnih projektov, ki 
so usmerjeni v zagotavljanje bolj varnega lokalnega okolja. Omeniti 
velja dobro delo Varnostnega sosveta, ki predstavlja projekt partner
skega sodelovanja med Občino Tržič in Policijsko postajo Tržič. Skozi 
omenjeni posvetovalni organ zagotavljajo povezovanje, koordinacijo 
in usmerjanje organov, organizacij in drugih subjektov, ki se ukvar
jajo z varnostno problematiko. Občinski svet redno sprejema Občinski 
načrt varnosti Občine Tržič in se tudi seznanja z rezultati njegovega 
izvajanja. To pa je tudi ustrezna podlaga za dobro delo Medobčin
skega inšpektorata in redarstva Kranj, ki deluje kot skupni organ šes
tih občin. Posebni pozitivni trendi so zaznani tudi na področju trajne 
mobilnosti z vplivom na prometno varnost. Skozi projekt »Zelena luč 
za trajnost« se zrcali celotna prometna strategija Občine Tržič, ki 
glede na rezultate zagotavlja zelo učinkovite rešitve, ki dajejo zelo 
dobre rezultate. Spodbujanje udeležencev v prometu k odgovornej
šemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pome
nu prometne varnosti, in z zagotavljanjem varnejših vozil ter cestne 
infrastrukture, skrbijo za dvigovanje prometne varnosti. Med projekti 
na področju lokalne varnosti gre izpostaviti ozaveščanje o varnostni 
problematiki v šolah, vrtcih, mladinskih svetih in sosvetih. Zelo ak

Foto 2: Sodobna cesta skozi kompleks bo ustrezala tako prometu kot 
pešcem in kolesarjem (FOTO: arhiv Občine Tržič).

NOV ZABOJNIK PRED AMBULATORIJEM ZA POTREBE 
ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI TRŽIČ  
Avgusta letos je Občina Tržič kupila večnamenski zabojnik za 
potrebe štaba Civilne zaščite in ostalih služb zaščite in reševanja, 
ki delujejo na območju občine. Zabojnik je začasno odstopila pe-
diatrični ambulanti in je namenjen pregledu otrok in odraslih, ki 
imajo infektivno obolenje. 

Zabojnik je prvotno namenjen kot večnamenski prostor, štabna 
soba, za izvajanje večjih intervencij z naslova zaščite in reševa-
nja, lahko se uporabi kot začasna bivalna enota v primeru nesreče 
ali kot mobilni prostor za reševalce v primeru prireditev. 

Občina Tržič je uporabo zabojnika začasno odstopila Zaseb-
ni otroški šolski ordinaciji Tržič in služi kot točka za obravnavo 
otrok z respiratornimi obolenji in sumom na Covid-19. V njem 
bodo opravljeni pregledi otrok in odraslih, ki imajo infektivno 
obolenje (temperatura, glavobol, težko dihanje, kašelj, bruhanje, 
driska). V njem odvzamejo tudi bris na Covid-19. S tem omogo-
čajo preglede otrok, ki so bili prej napoteni v ambulanto v Kranj. 
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tivni so bili tudi na drugih področjih in projektih, ki so usmerjeni 
v varnost mladih, starejših, invalidov ter drugih ranljivih skupin v 
občini. To so tiste kvalitete in dobra praksa, ki so poleg statističnih 
podatkov, tudi letos prepričale komisijo, da je občini Tržič podelila 
omenjeno nagrado,« je zapisano v obrazložitvi nagrade.

2. Investicije v opremo in druga opredmetena ter neopredmete-
na osnovna sredstva

3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev

4. DDV je upravičen strošek, v primeru, da je nepovračljiv. 
Posredni stroški se izplačajo v obliki 15% pavšala glede na 
stroške plač.

Stroški in izdatki upravičenca bodo upravičeni od 13. 3. 2020 do 
31.12.2020.

Podjetju se dodeli subvencija v višini najmanj 20.000,00 EUR in 
največ 200.000,00 EUR, pri čemer stroški plač ne smejo presegati 
100.000,00 EUR.

Rok za prijavo: 5. 10. 2020 do 23.59

Podrobnosti o razpisu so objavljene na spletni strani www.trzic.si.

PLAČILNI ROKI ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE PO 
ZAKONU O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV 
EPIDEMIJE IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC
10. 4. 2020 je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za za-
jezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za držav-
ljane in gospodarstvo - ZIUZEOP (Ur. list RS, št. 49/20 in 61/20).  
V 64. členu določa plačilne roke za proračunske uporabnike iz 
proračuna, v 82. členu pa plačilni rok, kadar je upnik javni organ. 
Določba 82. člena ZIUZEOP je bila dopolnjena z novelo ZIUZE-
OP-A.

Občina Tržič je na podlagi ZIUZEOP spremenila plačilne roke pri 
prejetih in izdanih računih, kar je (še posebej pri prejemnikih iz-
danih računov) povzročilo nekaj zmede. Prav na področju izdanih 
računov določila ZIUZEOP še vedno veljajo, zato podajamo nekaj 
pojasnil:

• 64. člen ZIUZEOP določa, da je plačilni rok za posredne in ne-
posredne uporabnike proračuna za plačila zasebnim subjektom 
osem dni.  Določba je veljala za račune, ki so bili prejeti od 11. 
aprila 2020 do 31. maja 2020.

• Še vedno aktualen pa je pri izdanih računih 82. člen ZIUZEOP, 
ki določa, da je plačilni rok 60 dni v primeru, ko je upnik jav-
ni organ, dolžnik pa je subjekt zasebnega prava. Kot upnik so 
izvzete druge javne osebe, ki so predeljene v tretjem odstavku 
6. člena ZPreZP-1 (na primer: javna podjetja). Določba velja za 
račune izdane od 11. aprila 2020 dalje do enega leta po razgla-
sitvi konca epidemije.

V obeh primerih se kot zasebni subjekti oziroma subjekti zaseb-
nega prava štejejo vse pravne osebe zasebnega prava in fizične 
osebe, izključene so le pravne osebe javnega prava.

KREPITEV ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Zdravje je ključno za sproščeno življenje in uspešno delo 
posamez nikov in organizacij. Zdravi in zadovoljni delavci so bolj 
produktivni in ustvarjalni, zato je načrtovanje in izvajanje pro-
gramov in projektov promocije zdravja pri delu nujno. Na Občini 
Tržič se zavedamo pomembnosti te tematike, zato smo v zad-
njem času sprejeli več organizacijskih in individualnih ukrepov, 
s katerimi svojim zaposlenim pomagamo k bolj zdravemu nači-
nu življenja. Naše zaposlene preko raznih projektov vzpodbuja-
mo k udeleževanju aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja 
ter zdravemu prehranjevanju. Na ta način izboljšujemo delovno 
okolje in s tem pripomoremo k krepitvi telesnega in duševnega 
zdravja.  

Priznanje za varno občino sta prevzela župan mag. Borut Sajovic in 
podžupan Dušan Bodlaj (FOTO: arhiv Občine Tržič).

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE SPODBUD ZA  
PONOVNI ZAGON POSLOVANJA PODJETIJ V  
OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH – COVID19
Javni razpis je namenjen občinam: Bohinj, Jezersko, Kranjska 
Gora, Preddvor in Tržič. Njegov namen  je podpreti ponovni za-
gon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot 
v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območ-
jih v Republiki Sloveniji. S podporo se omogoči ponoven zagon 
poslovne dejavnosti v malih podjetjih z 10-49 zaposlenimi, ki so 
še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki iz-
vira iz narave obmejnega območja, s pojavom virusa COVID-19 
pa jim je bilo poslovanje predvsem zaradi omejitev fizičnega in 
materialnega poslovanja v obmejnem območju (zaprtost mej in 
omejevanje prehodov) še dodatno oteženo.

Namen javnega razpisa je prav tako omogočiti polno delovanje te 
ciljne skupine podjetij in ohranitev delovnih mest v podjetjih. Na 
tak način bo podjetjem omogočen ponovni vstop na trg, izbolj-
šanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter 
ohranitev konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih. 
Zasledujeta se obstoj in delovanje podprtih podjetij in uspešna 
vključitev v tržne procese in ponovno komercializacijo proizvo-
dov, procesov in storitev.

Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja (10 - 49 zaposlenih) s 
sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svojo 
glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C 
SKD 2008 klasifikacije) in so organizirana kot gospodarske druž-
be ali samostojni podjetniki posamezniki.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

1. Stroški plač se izplačajo v obliki standardnega stroška na 
enoto (glede na opravljeno delo se lahko uveljavlja celoten ali 
sorazmerni del standardnega stroška na enoto)
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Košček raja v osrčju sejne sobe
MAJA TEKAVEC, FOTO: JANJA NEMC

V četrtek, 17. septembra, so župan občine Tržič mag. Borut Sa-
jovic, direktorica občinske uprave občine Tržič dr. Metka Knific 
Zaletelj, svetniki in svetnice ter ostali zaposleni  14. redno sejo 
Občinskega sveta občine Tržič izpeljali v prenovljeni sejni sobi, 
kjer se zrcali občina Tržič: »Košček raja v osrčju Karavank«. 

Novo sejno sobo razlagajo takole:

Greben Košute v silhueti predstavlja najmogočnejši masiv v osred
njem delu Karavank in najdaljši gorski greben v Sloveniji. Po njem 
teče državna meja med Avstrijo in Slovenijo. Dolg je okoli 10 kilomet
rov in ima šest dvatisočakov. Njegova najvišja točka je Košutnikov 
turn (2.133 m). Njegova razsežnost je najlepše vidna z gorenjske ma
gistrale, ko se peljemo proti Tržiču. Zaradi lesenih letvic se pogled na 
greben ves čas spreminja in odpira med hojo po sobi.

Dovžanova soteska je bila leta 1988 zaradi edinstvenega nahajališča 
ostankov okamnelega življenja rastlin in živali v paleozoiku zavaro
vana kot naravni spomenik. Najbolj znan je fosil velike luknjičarke 

(Schwagerine carniolice), simbol geološkega bogastva soteske. Tape
ta stilizirane grafike švagerine je bila izdelana po fotografiji Dušana 
Podrekarja. Izbira tal predstavlja rečni prod Tržiške Bistrice.

Mogočna lesena miza s simbolno oblikovanim srednjim delom z le
senimi potmi predstavlja grafično podobo občine Tržič. Izpostavlje
no je razkošje gorskih in drugih poti. Zeleni mah predstavlja številne 
hribe in gozdove, saj kar 70 % občine prekriva gozd.

Uporabljeni elementi in ekološko neoporečni materiali sejno sobo 
povezujejo z alpskim okoljem. 

Vodenje in načrtovanje projekta pa je izvedel Studio AB, arhitekti, 
d.o.o.

Po besedah župana mag. Boruta Sajovica so na novo pridobitev 
izjemno ponosni, za kar gre velika zahvala idejni vodji projekta 
direktorici občinske uprave dr. Metki Knific Zaletelj.

Odprtje poslanske pisarne Jureta Ferjana na Občini Tržič
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV SDS

V ponedeljek, 14. septembra, je tržiški poslanec Jure Ferjan še 
uradno odprl svojo poslansko pisarno, ki se nahaja v prostorih 
Občine Tržič (2. nadstropje, soba 209). Uradne ure bodo pravi-
loma potekale vsak prvi ponedeljek v mesecu med 9.00 in 12.00 

uro, na srečanje pa se predhodno najavite na elektronski naslov 
poslanskapisarna.ferjan@gmail.com, kjer našemu poslancu lah-
ko posredujete tudi vprašanja in pobude.

Odprtju poslanske pisarne Jureta Ferjana so prisostvovali župan 
občine Tržič mag. Borut Sajovic, podžupan Dušan Bodlaj, občinska 
svetnica Vida Raztresen in nekdanji občinski svetnik Janez Ančimer.

Ob tem je g. Jure Ferjan povedal: »Delo z volivkam in volivci, z ob
čankami in občani je izjemno pomembno, problemi in pobude ljudi 
mnogokrat naslavljajo širše zgodbe in vprašanja, katerim je potreb
no nameniti veliko pozornosti. Veseli me, da z vodstvom Občine še 
naprej dobro sodelujemo, saj je to prava pot do rešitev in vsebinskih 
korakov naprej.«

Ker se še vedno nahajamo v obdobju koronavirusa je poslanec 
Ferjan pozval k odgovornemu ravnanju in urejanju oz. reševanju 
zadev preko maila. »Nošenje mask in ohranjanje ustrezne razdalje 
ne sme biti vprašanje, temveč podzavestno ravnanje. Priložnosti za 
varno druženje v prihodnosti bo zagotovo še veliko. Trenutno pa je 
naše in javno zdravje zame na prvem mestu,« je še dodal poslanec 
Ferjan.
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Prostofer v Tržiču
ANDREJA STARMAN, FOTO: OBČINA TRŽIČ

Projekt Prostofer je v občini Tržič zaživel s 1. julijem 2020 in od 
takrat zelo lepo poteka. Glede na statistiko opravljenih prevozov 
ugotavljamo, da je tovrstna storitev našim občankam in občanom 
dobrodošla ter pomembna, saj je urnik vozila Renault Kangoo 
večinoma zapolnjen vsak delovnik. Od 1. julija do 15. septembra 
je bilo izvedenih 45 prevozov, kar pomeni, da naši prostovoljni 
vozniki na dan povprečno opravijo 1-2 prevoza socialno šibkej-
šim upokojenkam in upokojencem, ki nimajo možnosti lastnega 
prevoza in imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. 
Naši uporabniki najpogosteje naročijo prevoz do zdravstvenih 
ustanov, tem pa po številu sledi prevoz po trgovinskih oprav-
kih. Imamo 18 voznikov prostovoljcev, 5 od njih pa je po podat-
kih o opravljenem številu prevozov še posebej aktivnih. Zelo smo 
zadovoljni, da so naši prostovoljni šoferji zanesljivi, strpni in 
ustrežljivi na vsaki vožnji. Odzivi uporabnikov so pozitivni, hva-
ležni so za možnost brezplačnega prevoza.

Do sedaj nismo zabeležili nezadovoljstva s storitvijo, tudi koor-
dinacija klicnega centra med uporabniki in prostovoljci pohval-
no lepo teče. Da projekt lahko živi, se iskreno zahvaljujemo vsem 
prostovoljnim voznicam in voznikom, ki jim bo Občina Tržič v 
mesecu oktobru omogočila tečaj varne vožnje. Želimo jim še ve-
liko srečno prevoženih kilometrov. 

Akcija Šolska prometna služba
NUŠA HAFNER, FOTO: VILI GRDIČ

V sodelovanju s tržiškimi osnovnimi šolami smo se odločili, 
da bomo tudi letos izvedli prometno – preventivno akcijo Šol
ska prometna služba. Pri tej akciji se naši prostovoljci Združenja 
šoferjev in avtomehanikov Tržič zjutraj skupaj z učenci vozači 
peljejo z avtobusom v šolo in spremljajo dogajanje na njem.

Akcija se je pričela  drugi šolski dan, hkrati pa je potekala tudi ak-
cija Prvi šolski dnevi, pri katerih spremljamo promet na najbližjih 
križiščih v okolici šol. Za obe dejavnosti smo vključili vse razpo-
ložljive prostovoljce združenja. Prvi teden smo spremljali učence 
na avtobusnih prevozih v smeri: Leše – Bistrica, Zvirče – Bistri-
ca, Tržič – Križe, Žiganja vas – Križe.

Letos so bili zaradi epidemije koronavirusa uvedeni protivirus-
ni ukrepi tudi v avtobusih. Na vhodu je bilo na voljo razkužilo, 
učenci in šofer pa so obvezno morali nositi  maske. Večinoma so 

se vsi potniki držali pravil. Med učenci je bilo kar nekaj prvošol-
cev in drugošolcev, ki smo jih posebej opozarjali na nošenje ob-
veznih rumenih rutk. Obenem smo jih opozarjali tudi na ostala 
pravila obnašanja v avtobusu, kot so na primer privezovanje z 
varnostnim pasom, pravilno pospravljanje torbe in dežnikov med 
vožnjo idr.

Po opravljenih prevozih smo pregledovali tudi opremljenost 
koles, saj se  v OŠ Križe in OŠ Tržič vozi kar precej kolesarjev. 
Letos jih je bilo zaradi deževnih dni zelo malo, zato smo se jim 
bolj posvetili v prometni akciji, ki so jo organizirale šole v Tednu 
mobilnosti.
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Mladinski center Tržič se predstavi
PETRA ŽALIK, STROKOVNA DELAVKA V PROGRAMU, FOTO: ARHIV MLADINSKEGA CENTRA

Mladinski center Tržič je socialno-
-varstveni preventivni program Centra 
za socialno delo Gorenjska, enote Tržič, 
ki nudi pomoč otrokom, mladostnikom, 
mladim in njihovim staršem, ki se v svo-
jem življenju soočajo z različnimi teža-
vami ali zaradi svoje stiske potrebujejo 
podporo in pomoč. Program se financira 
iz sredstev Občine Tržič in Ministrstva za 
delo, družine, socialne zadeve in enake 
možnosti in  je za uporabnike brezplačen. 
V Mladinski center se lahko vključijo otro-
ci in mladi, stari od 6 do 26 let, ki živijo v 
občini Tržič.

V času poletnih počitnic smo v Mladin-
skem centru vedno zelo aktivni. Tudi le-
tos je bilo tako. V dopoldanskem času smo 
bili športno razigrani, šli smo na različne 
pohode (do Bistrice, Dovžanove soteske, 
Tominčevega slapu, Hudega gradu itd.), 
na šolskem igrišču, za Virjem, Sv. Jožefu 
smo se šli razne športne aktivnosti, v pri-
meru slabega vremena pa smo se razgiba-
vali v naši dvorani, ki si jo delimo s Kra-
jevno skupnostjo Ravne. V popoldanskem 
času smo imeli ustvarjalne, izobraževalne 
in kulinarične delavnice, ki so sovpadale 
glede na tematiko dneva (dan Avstralije, 
dan sodobne umetnosti, morski dan, dan 
Slovenije, dan Anglije, dan Balkana itd.).

V mesecu avgustu pa smo bili med drugim 
tudi turistično obarvani, šli smo na izlet 
na Bled, v Škofjo Loko in v Bohinj, kjer smo 
si tudi privoščili osvežitev v prijetno hlad-
ni vodi. Zadnji teden počitnic pa smo se še 
preizkusili v strelskih spretnostih, ko smo 
obiskali Paintball v Radovljici.

Tudi v času šole smo aktivni. Od ponedelj-
ka do petka ponujamo vključenim otrokom 
in mladostnikom pomoč in podporo pri 
razvijanju učnih navad in opravljanju šol-
skega dela, možnost udeležbe na ustvar-
jalnih delavnicah, treningih socialnih ve-
ščin, izobraževalnih delavnicah, športnih 
in družabnih delavnicah. Prav tako imamo 
skupino za najstnike in skupino za mlade, 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

10.00-12.00 MLADI ISKALCI ZA-
POSLITVE
- pisanje prošenj, 
iskanje zaposlitve

ČAS ZA MLADE  
- druženje in  
pogovori

MLADI ISKALCI 
ZAPOSLITVE - 
pisanje prošenj, 
iskanje zaposlitve

ČAS ZA MLADE  
- druženje in  
pogovori

ČAS ZA MLADE 
- druženje in  
pogovori

12.00-14.30
12.00-14.00 (PE-
TEK)

UČNA POMOČ UČNA  POMOČ UČNA POMOČ UČNA POMOČ UČNA POMOČ

14.30-15.00 POGOVORNA URA (za 
prijavljene)

15.00-16.00 DRUŽABNE IGRE/
VAJE ZA SPROSTITEV 
(za prijavljene)

14.30-16.00
14.00-16.00 (PE-
TEK)

USTVARJALNE 
DELAVNICE (za 
prijavljene)

TRENINGI SOCI-
ALNIH VEŠČIN (za 
prijavljene)

IZOBRAŽEVALNE 
DELAVNICE (za 
prijavljene)

PROSTOČASNE 
IGRE

16.00-18.00 UČNA POMOČ  
(za prijavljene)

UČNA POMOČ  
(za prijavljene)

SKUPINA ZA  
NAJSTNIKE  
(za prijavljene)

UČNA POMOČ  
(OD 16.00-17.00) 
(za prijavljene)
KLEPETALNICA 
(OD 17.00-18.00)

SKUPINA ZA  
MLADE  
(za prijavljene)

ki sta, zaradi zaupnosti med člani, zapr-
tega tipa. 

Za dodatne informacije in morebitna 
vprašanja smo vam na voljo vsak delav-
nik od 8.00 do 18.00 na telefonski števil-
ki 031/699-247 ali preko e-maila: mla-
dinski.center.trzic@gmail.com ali preko  
facebook strani: MC Tržič.
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Osvežitev programov na Ljudski univerzi Tržič
NATALIJA BRUMEN

Tudi za nas se je pričelo novo šolsko leto in naši prostori so že 
polni življenja, saj se v njih odvijajo nekateri že ustaljeni in pre-
novljeni ter pestri programi, delavnice, predavanja in tečaji, ki so 
nastali kot plod sodelovanja med strokovnimi delavci, predava-
telji, posameznimi izobraževalnimi ustanovami, željami udele-
žencev in potrebami lokalnega okolja.

Popestrili smo splošno neformalne programe, nadgradili pod-
jetniške vsebine, največ poudarka pa smo namenili Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje, Centru medgeneracijskega učenja in 
Študijskim krožkom, saj se zavedamo, da znanje prehaja iz roda v 
rod. Nahajamo se v negotovih časih, ki so tehnološko podkovani 
in močni, a 'manko', ki ga občutimo, je zaslediti v stikih/odnosih, 
tako do drugih ljudi, kot do samega sebe. Digitalna generacija na 
eni strani prinaša napredek, izziv in lažje bivanje v kompleksni 
družbi, po drugi strani nam uhaja iz rok čut za živo komunikacijo, 
tradicijo, kulturo in zgodovino naših prednikov. Zato smo pred-
nost namenili ravno tem vsebinam ter jih povezali z 'znamenji 
današnjega časa'. 

Krizni časi so osebne stike prenesli na komuniciranje na dalja-
vo preko različnih platform in orodij. Po drugi strani pa nam je 
uspelo dvigniti raven digitalnega znanja, tako pri zaposlenih kot 
pri udeležencih, ki so se vključili v naša izobraževanja na dalja-
vo. Vsekakor  se določenih programov ne da kvalitetno izpeljati 
na daljavo, zato ti ostajajo še vedno odvisni od fizičnega obiska 
naših prostorov. 

Ljudska univerza Tržič bo po svojih najboljših močeh, s svo-
jo lastno vizijo in strokovnostjo, pomagala vsem vključenim pri 
dvigu življenjskih kompetenc in pri pridobivanju vseživljenjske-
ga učenja. 

Vrata so odprta za vse, le voljo je potrebno zbrati, se odločiti za 
korak naprej in vstopiti.

Prisrčno vabljeni!

Šuštarska spodbuda
MATEVŽ URBANČNIK, FOTO: PETER BALANTIČ

Leta 2015 je v Tržiču potekala 48. Šuštarska nedelja. Bila bi le še 
ena izmed mnogih, če ne bi sam aktivno sodeloval pri njeni or-
ganizaciji. Ker je moj čas absolviranja bioritemsko nastavljen na 
pet let, je danes v meni dozorelo nekaj misli na največji tržiški 
etnografski praznik. Razmišljanje je sprožila ravno zadnja beseda 
prejšnje povedi, saj je bila letošnja, koronska, Šuštarska nedelja 
poimenovana Šuštarski praznik.

Še preden sem sam sedel sredi gore papirja s stalno zvonečim te-
lefonom v pisarni Turističnega društva, sem rad sprožil marsi-
katero hitro kritiko na račun slabe organizacije, pomanjkljivosti 
čevljarske ponudbe, (ne)zainteresiranosti javnosti in kitajskih 
stojnic. Sedaj ni bilo izgovora. »Daj, ti naredi boljše.«, sem si go-
voril. Sprva kot osebni izziv se je preko frustracij, občasne apa-
tije, prerekanja s stojničarji in izvajalci pa tudi veselja, smeha in 
tihega zadovoljstva prekalil v družbeno odgovoren izziv. Toliko 
ljudi, ki računajo na to, da se zadeva izpelje, te dvignejo in držijo 
pokonci. Pa kaj, če smo se organizatorji kregali na vse strani in 
sami s seboj. Nikoli nisem začutil, da ne delamo za isti namen. 
Kakšen teden pred angelsko nedeljo sem končal v zdravstvenem 
domu z infuzijo v žili. Želel sem več kot lahko naredi ena oseba. 
Nauk, ki govori o sebičnosti in ne o odličnosti dela in samožrtvo-
vanju. Vedno lahko prosiš za pomoč. Mislim pa, da smo si takrat 
v ekipi vsi skrajšali življenjsko dobo. No, vsaj za nekaj ur, da ne 
bo prehudo.

Vodenje in način organizacije dogodka, sta se skozi leta spremi-
njala. Ekonomsko-politične in družbene okoliščine so na to zna-
no vplivale, vendar se je vedno znova našla pot, da smo na prvo 
nedeljo v septembru Tržičani ponosno odprli vrata obiskovalcem. 
Kljub interesom nabiranja političnih točk in priložnostnega zas-
lužka, sem prepričan, da je bila velika motivacija vsakega orga-
nizatorja tudi ljubezen do svojega kraja, doma. Nekega dne sem 
radovedno brskal po arhivih društva, nakar sem naletel na sta-
rejše sezname članov. Naštel sem jih vsaj dobrih 100, med njimi 
tudi nekaj precej zvenečih imen. Nekateri pokojni, nekateri tuji, 
večina pa takih, za katere sem že slišal ali pa sem jih videval na 
ulicah Tržiča. Šuštarsko nedeljo so sestavljali ljudje z različni-
mi interesi, ampak najpomembneje, bili so del te zgodbe. Gasil-

ci, medicinska ekipa, policisti, varnostniki in redarji, obrtniki in 
gos tinci sami, nastopajoči in verjetno še marsikdo, ki sem ga ne-
namerno in nezasluženo izpustil. Pa tudi vsak izmed nas, ko va-
bimo prijatelje in družino, da se tisto nedeljo srečamo. To so tisti, 
ki v resnici omogočajo, da se Šuštarska izpelje. Ta ne bi štela na 
tisoče obiskovalcev, če bi vse temeljilo le na prodaji. Obiskovalci 
želijo občutiti utrip Tržiča in spoznati njegove prebivalce. Če se 
tega zavedamo, potem ta sejem ne more umreti.  

Iskanje recepta za nadaljevanje tradicije, kljub različnim krizam, 
je že nekaj let v ospredju vsakič, ko se za mizo sestanejo organi-
zatorji. Bojim se, da nas je letošnja kriza preveč potolkla in nam 
dala tudi izgovor, da se za Šuštarsko nedeljo ne splača več truditi 
tako kot do sedaj. Šuštarski praznik je bila verjetno prava reši-
tev za ta čas in jo pozdravljam. Nosi pa skrit potencial, da lahko 
postane začetek konca prireditve, kot jo poznamo. Že res, da smo 
jo vedno znali lahkomiselno popljuvati, vendar smo tisto nedeljo 
vsakokrat odšli spat, nezavedno zadovoljni, da še vedno obstaja.
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Berimo/berite skupaj ali Družinsko branje naj se začne zdaj!
EVA MARŠIČ

Leto 2020 je polno presenečenj, niso vsa 
prav prijetna. Ampak nekatere stvari v tr-
žiški knjižnici ostajajo stalnica. Letos je 
v mesecu oktobru že petič dobilo zagon 
Družinsko branje. Otroke in starše čaka 
knjižica s seznamom knjig, ki jih lahko 
preberejo; 230 naslovov, več kot polovica 
še čisto svežih, izdanih v letu 2019 in 2020. 
Pa tudi vprašanja, ki vam jih zastavimo za 
prikupne nagrade, niso prav nič težka. 

Čas, preživet z otrokom ob knjigi, z bra-
njem, pripovedovanjem in pogovarjanjem 
je dragocen. Otroku se bodo v spomin 

vtisnile urice, ki smo jih namenili branju, 
lis tanju knjig in pogovoru o ilustracijah. 
Svojih najljubših pravljic se bodo otroci z 
veseljem in nasmehom spominjali tudi v 
odrasli dobi. 

Kdo in kako lahko sodeluje v projektu Dru-
žinsko branje?  V projektu lahko sodelujejo 
družine z otroki, starimi od 2 do 10 let. V 
Knjižnici dr. Toneta Pretnarja ali na po-
tujoči knjižnici izpolnijo družinsko bralno 
knjižico s podatki sodelujočih družinskih 
članov. V knjižnici si izberejo in izposodi-
jo katerekoli knjige s seznama, ki je v tej 

knjižici. Ko preberejo deset knjig, ki so si 
jih v času projekta izposodili v knjižnici, 
izpolnijo kupon, ki je priložen v knjižici, 
skupaj z otroki odgovorijo na vprašanja 
in ocenijo prebrane knjige. Knjižico z iz-
polnjenim kuponom prinesejo v knjižni-
co. Za vsak pravilno izpolnjen kupon bodo 
nagrajeni. Družina lahko dobi največ šest 
nagrad, vsaka družina pa lahko v sezo-
ni sodeluje le enkrat. Projekt bo trajal od 
1. oktobra 2020 do 7. julija 2021. Obiščite 
knjižnico in sodelujte!

Digitalno = realno = normalno
ALEŠ AHČIN, FOTO: ALEŠ AHČIN 

Uspešna organizacija in izvedba lanskolet-
nega celodnevnega dogodka DIGITALNO = 
REALNO = NORMALNO, za katerega smo 
prejeli nagrado Združenja splošnih knjiž-
nic za najboljši projekt splošnih knjižnic v 
letu 2019, nas tako navdihuje kot tudi za-
vezuje, da tudi letos pripravimo tako po-
seben in odličen dogodek.

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, s pod-
poro Občine Tržič in sodelujočimi vo-
dilnimi podjetji na področju tehnologij 
prihodnos ti, pripravlja izvirni (v celotnem 
slovenskem merilu) celodnevni dogodek 
Digitalno = realno = normalno v torek,  
13. 10. 2020, od 9.30 do 18.00 na Balosu 4 v 
veliki dvorani. 

Predstavila se nam bodo inovativna, na-
predna podjetja, mnoga od njih delujejo v 
mednarodnem okolju: INŠTITUT 4.0, LAB 
Triglav, UniversalRobots, CtrlArt, Marko 
Cafnik. Njihovi vrhunski strokovnjaki nam 
bodo predstavili naslednja področja: ko-
laborativne robote - kobote, strojni, ozi-
roma robotski, vid in dotik, lego robotiko, 
virtualni simulator varne vožnje, oboga-

teno, virtualno in razširjeno resničnost.  

Obiskovalci se boste prelevili v arhitek-
te in iz lego kock zgradili in programirali 
robota. Natančno si boste ogledali delova-
nje industrijskega robota – kobota in mu 
na intuitiven, interaktivni način določili 
gibanje. Preizkusili se boste v vlogi voz-
nika in na virtualnem simulatorju varne 
vožnje testirali svoje vozniško znanje in 
spretnosti. Potopili se boste lahko v virtu-
alni, obogateni svet preteklosti pri ogledu 
mesta. 

V prihodnosti in tudi v sedanjosti se us-
pešnost posameznih držav ne meri samo 
na podlagi družbenega bruto pro izvoda, 
vse bolj pomemben pokazatelj oziroma 
indikator uspešnosti je število robotov na 
10.000 zaposlenih. V Sloveniji imamo 144 
robotov na 10.000 zaposlenih, kar je precej 
nad evropskim povprečjem (106 robotov). 
Pokukajmo z enim očesom v ta svet skupaj. 

Dogodek je namenjen učencem, učiteljem, 
dijakom, študentom, podjetjem, obrtni-
kom in drugim zainteresiranim ustano-

vam, organizacijam in širši javnosti. Vsem.  
Če ste dogodek lani zamudili in vam je bilo 
žal, pridite letos. Poskrbeli bomo za vzne-
mirljivost in seveda za  varnost. 

Bralni namig Knjižnice dr. Toneta Pretnarja
VALERIJA RANT TIŠLER 

RINGLAND, Holly:  
Njeno izgubljeno cvetje

Tržič: Učila, 2019

Avtorica pričujoče zgode nam skozi po-
samezno cvetlico opisuje občutke svojega 
odraščanja

in poti k sebi. Zgodnje otroštvo ji zazna-
muje izguba obeh staršev. Skrb zanjo 

prevzame babica, ki tako kot njen oče ne 
zna izražati svoje ljubezni. Mala dekli-
ca tako odrašča na kmetiji in se uči jezika 
cvetja. Leta tečejo in Alice spozna prvo lju-
bezen. Skupaj s fantom odkrivata čudovi-
to naravo, v kateri odraščata. Njuno sreče 
prekine babica, ki s svojim vmešavanjem 
razdre ljubezen in onesreči zaljubljeni par. 
Njen cilj je predvsem v tem, da Alice os-
tane na kmetiji in prevzame trgovanje s 
cvetjem, kar pa se s poroko ne bi zgodilo.

Razočarana Alice zapusti svoj rodni dom 
in se odpravi na dolgo pot, kjer najde sre-
čo. Vendar spet le za kratek čas. Preteklost 
jo dohiti in tako se je primorana vrniti na-
zaj domov.

Pretresljiva zgodba o izgubi in odpuščanju 
v bralcu odmeva še dolgo po tem, ko obrne 
zadnji list v knjigi.
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Posebna nagrada za Kristijana Krajnčana
DOMINIKA AHAČIČ,  FOTO: ARHIV KRISTIJANA KRAJNČANA

Na enem izmed najprestižnejših jazz 
tekmovanj Zbigniew Seifert Jazz Compe-
tition je posebno nagrado prejel bobnar, 
violončelist in skladatelj Kristijan Krajn-
čan, sin priznanega glasbenega para Ro-
mane in Lojzeta Kranjčana.

Tekmovanje, poimenovano po poljskem 
jazzovskem mojstru Zbigniewu Seifertu, 
vsako drugo leto poteka na Poljskem, kjer 
se pomerijo največji mojstri jazz violine, 
viole in violončela iz vsega sveta. Letos je 
bil med njimi tudi Kristijan Kranjčan, ki je 
nastopil kot prvi slovenski godalec v zgo-
dovini tekmovanja. 

Kristijanu so na tekmovanju nameni-
li posebno nagrado Fundacije Zbigniewa 
Seiferta za umetniške zasluge ter za zelo 
izviren slog in obliko izvedbe. Tovrstne 
nagrade pred tem ni prejel še nihče.

Kristijan, ki je diplomiral iz jazz bobnov 
na konservatoriju Price Claus na Nizo-
zemskem, se nato izpopolnjeval v New 
Yorku ter magistriral iz filmske glasbe na 
konservatoriju v Amsterdamu, je sicer do-
bitnik tudi številnih drugih mednarodnih 
glasbenih nagrad.

Kot je povedala njegova mama Romana, 
trenutno piše nov scenarij za celovečerni 
film, veliko časa pa je v zadnjem obdobju 
posvetil tudi vajam z orkestrom Big Band 
RTV Slovenija, s katerim je sredi sep-
tembra nastopil ob odprtju 25. izvedbe 
fes tivala Jazz Cerkno. 

Tudi Kristijanov mlajši brat Žigan, sicer 
plesalec, koreograf in pevec, ima za seboj 
že več uspešnih projektov in gostovanj po 
vsem svetu. V septembru je imel v Ljub-

ljani dve premieri – REAKTOR ZLITJA, 
večžanrski plesni koncert, na Festivalu 
Indigo in plesno-glasbeni potujoči solo 
performans z naslovom EXHIBITION OF 
NOW: FUSION WITH MYSELF. Trenutno 
pa v gledališču SNG Maribor kot koreograf 
sodeluje z režiserjem Aleksandrom Po-
povskim pri ustvarjanju nove uprizoritve 
Romeo in Julija, katere premiera bo v za-
četku decembra.

Na Kristijana in Žigana sta, razumljivo, 
še posebej ponosna prav starša Romana 
in Lojze, ki sinova , če se le da, spremljata 
tudi na nastopih. »Njun vsestranski talent 
je impresiven. Je pa za vsakim vrhunskim 
uspehom ogromno vaj, discipline, odrekanj, 
razis kovanj in poglobljenega povezovanja z 
instrumentom, v Žiganovem primeru s tele
som in glasom,« je opozorila Romana in do
dala, da je še posebej vesela, ko pri ustvarja
nju sodelujeta. »Sem njuna največja 'fenica', 
vedno znova me presenečata s svojimi ide
jami, zelo cenim njuno predanost umetnos
ti, pridnost, pogum, njun vrelec navdiha … 
Upam pa, da trenutne razmere ne bodo pre
več vplivale na naše umetnike in umetnost.«

Tržiški likovniki na državni tematski razstavi
DAVID AHAČIČ, FOTO: ARHIV TRŽIŠKIH LIKOVNIKOV

V začetku septembra je Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti v gradu Snežnik odprl 
tradicionalno bienalno državno tematsko 
razstavo, namenjeno ljubiteljskim likov-
nim ustvarjalcem. Priprave na že sedmo 
razstavo, tokrat z naslovom Oblo in oglato, 
so se z razpisom začele že leta 2018, na-
daljevale s predavanji in delavnicami, nato 
pa je nastopil čas za samostojno delo. Na 
območne razstave se je prijavilo okrog 460 
likovnikov iz vse države, državni selektor 
akademski slikar Janez Zalaznik pa je po 
ogledu regijskih razstav izbral 60 del za 
državno razstavo, med njimi tudi dela treh 
tržiških likovnikov: Kristine Lindav, Anke 
Štrukelj in Anžeta Bizjaka.

V selektorjevi obrazložitvi beremo: 
»Delo Anke Štrukelj je v osnovi podoba 
notranjščine, vendar se ta podoba pred 
nami razblinja, postaja sanjava, abstrakt-
na, v svoji krhkosti celo nekoliko strašlji-
va (ko jo ponovno opazujem po mesecih 
osamitve zaradi pandemije virusa, so ti 
občutki toliko bolj izraziti). Celo na sliko 
z motivom krojaškega in šiviljskega pri-
bora – gre za zanimivo tihožitje ostrih 
zašiljenih oblik škarij in mehko valujoče-
ga tekstila ter oblo-oglatih krojaških pol 
Kris tine Lindav – lahko v času, ko je doma-
ča izdelava zaščitnih obraznih mask pos-
tala trend, gledamo z dodano vrednostjo. 
[…] V soočenje z lastnim egom nas napo-

tuje tudi duhovita skulptura Anžeta Bizja-
ka, ki se že v naslovu Eggo poigra z besed-
no igro med jajcem (ang. egg) in egom, še 
bolj pa težo posameznikovega ega poudari 
ogromno kovaško nakovalo, ki lovi krhko 
ravnovesje na jajčni lupini.«

Vsem trem umetnikom čestitamo za iz-
jemen uspeh in jim želimo obilo ustvar-
jalnega navdiha, vse ljubitelje likovne 
umetnosti pa vabimo k ogledu video pos-
netka razstave na kanalu Youtube.

Avtorica: Kristina Lindav Avtor: Anže Bizjak Avtorica: Anka Štrukelj
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Pevski vikend za dober začetek sezone
PIJA JAPELJ, FOTO: PIJA JAPELJ

S pevci ljudskih pesmi KD FS Karavanke smo se 28. avgusta 2020 
odpravili na pevski vikend. To je bilo naše prvo srečanje po dol-
gem času. Z vajami smo v preteklem šolskem letu končali že mar-
ca, ko nam je sezono odnesel virus. Junija nam je na srečo uspelo 
realizirati razstavo Ljudska glasbila sveta in glasbeno prireditev 
Bom godca si vzela, bom zmerej vesela, potem pa so bile tu že zas-
lužene počitnice, ki so nas ločile še za nadaljnja dva meseca. Av-
gustovsko snidenje je bilo zato še toliko bolj navdušujoče, saj smo 
že zelo pogrešali drug drugega.

Vikend smo preživeli na Ranču Jureš v Babincih (Ljutomer). Ob 
prihodu smo si ga dobro ogledali in se namestili v dva apartma-
ja. Ranč smo imeli popolnoma zase. Poleg prostorne rustikalne 
notranjosti nas je navdušil predvsem zunanji prostor, ki nam je 
omogočal izvajanje pevskih vaj in preživljanje prostega časa na 
svežem zraku.  Pevski vikend smo preživeli ob skupnem prepe-
vanju, druženju ob zvokih kitare, sprehodih po čudoviti okolici, 
kopanju v tamkajšnjih jezerih, igranju družabnih iger in biljar-
da ter ob zabavnem večernem programu, ki je bil poln smeha in 
dobre volje.

Seveda brez vaj na pevskem vikendu ne gre, zato smo pridno 
poprijeli za note in se naučili nekaj novih pesmi. Nedelja je bila 
dan za odhod. Da pa ne bi šla kar tako mimo, smo jo izkoristi-
li za ogled interaktivnega doživljajskega parka Expano v Murski 
Soboti, kjer smo odkrivali lepote Pomurja. Osvežili smo se še v 

Soboškem jezeru, za sladek konec pa smo si ob povratku na Go-
renjsko privoščili še slastne palačinke.  

Kljub začrtanemu urniku smo si privoščili nekaj sprememb, kar 
je prineslo dodatno pozitivno energijo v našo ekipo. Srečo smo 
imeli, da vreme ni pozabilo na nas, saj so bili dnevi  sončni in top-
li, zato smo večino aktivnosti lahko izvajali na prostem v skladu 
s priporočili NIJZ.  Sedaj smo z utrjenimi prijateljskimi vezmi in 
ogretimi glasilkami pripravljeni na začetek nove sezone, za kate-
ro upamo, da bo prizanesljivejša od lanskoletne.

Tržiški folklorniki v vlogi manekenov
SAŠA MEGLIČ, FOTO: SERGEJ RADOSAVAC 

Šuštarsko nedeljo nam je letos vzela epidemija, a Tržičani se ne 
damo; pripravili smo šuštarski praznik in tako poskrbeli za nada-
ljevanje tradicije. Za uvod so v četrtek, 3. 9. 2020, poskrbeli člani 
KD Jerbas s koncertom ljudskih pesmi, ki mu je sledilo odprtje 
obutvene razstave Tržiškega muzeja v Galeriji Atrij. Sobota je mi-
nila v znamenju šuštarskega tržnega dne, nedelja pa je bila re-
zervirana za modno revijo malo drugače, s katero smo šuštarski 
praznik uspešno sklenili.

Modno revijo z naslovom Nekdanji in današnji sloves tržiških 
čev ljarjev smo pripravili člani Folklorne skupine Karavanke v so-
delovanju s Tržiškim muzejem. Predstavili smo zgodovino obu-
vanja vse od prve obutve do obutve, kakršno poznamo danes. 

Med Tržičani so se ohranili številni spomini na čevljarje in njiho-
vo življenje. Drobce o njih nam je na prireditvi predstavil David 
Ahačič in tako razkril marsikatero zanimivost iz življenja tržiških 
čevljarjev. 

Osrednji del modne revije so predstavljali sodobni tržiški čev-
ljarji. Z nekaterimi od njih se je na odru pogovarjal David Ahačič. 
V njihovi obutvi so se kot manekeni sprehodili člani Folklorne 
skupine Karavanke. Predstavili so pohodno, bosonogo in šport-
no-elegantno obutev podjetja Proalp, ortopedsko obutev pod-
jetja Migi, usnjene copate in sandale podjetja Brodi, ortopedsko 
obutev podjetja Dal, hišno obutev čevljarstva Jazbec, usnjene 
copate in plesne čevlje Andreje in Zorana Georgieva ter obutev 
čevljarja Romana Zaplotnika, ki izdeluje obutev po naročilu.

To seveda niso vsi tržiški čevljarji, zato po vsem tem lahko reče-
mo, da je čevljarska tradicija v Tržiču še vedno zelo močna, pred-
vsem pa se da v Tržiču dobiti kakovostno in modno ter udobno 
obutev.

Modna revija je bila pika na i tržiškemu šuštarskemu prazniku, 
da je tekla kot mora, pa se moramo zahvaliti odlični povezovalki 
Mojci Krajnc.

Veseli smo, da smo navkljub epidemiji uspeli izpeljati kar nekaj 
kulturnih dogodkov in tako vsaj malo potešili potrebo po kultur-
nem dogajanju v teh časih. 
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Tržiški likovniki veselo v jesen 2020
FRANCKA GLOBOČNIK, FOTO: FRANCKA GLOBOČNIK

Skupina tržiških likovnikov to jesen šteje 
že 26 članov. Prve razstave so letos že za 
nami. 6. 9. 2020 je bilo odprtje naše raz-
stave v prostorih Doma krajanov Kovor. Na 
ogled smo postavili 22 slik z različno mo-
tiviko. Slike so plod dela na 9 ex-tempo-
rih, nazadnje 25. junija 2020 v Bistrici pri 
Tržiču, kjer smo ustvarjali tri leta zapored. 
Zato imajo letošnja slikarska dela naslov 
Tržič 2020. Likovniki smo izbrali različne 
motive iz tržiške občine. 

Ob odprtju smo pripravili kulturni pro-
gram, vanj smo  vključili podelitev pri-
znanj vsem članom, ki že več let sodelujejo 
na naših ex-temporih. Povabili smo znane 
tržiške kulturnike, člane skupine Smeh 
(Mladinsko gledališče Tržič) in sicer: Ma-
rino Bohinc, Borisa Kuburiča in Davida 
Ahačiča. S svojo originalnostjo na temo 
starih tržiških anekdot, zaigranih v nareč-
ju in s humoristično obarvano strokovno 
oceno ene od slik na razstavi, so navduši-
li vse obiskovalce. Na željo predsednice je 
bil kulturni program vsebinsko za smeh in 
dobro voljo. Igralcem je to odlično uspelo.

Lepo se zahvaljujemo Krajevni skupnosti 
Kovor, še posebej njenemu predsedniku 

Francu Smoleju, da nam je bil prostor za 
razstavo na razpolago. To razstavo smo 
postavili še v Krajevni skupnosti Podlju-
belj. Enako se lepo zahvaljujemo Nejcu 
Perku, predsedniku Krajevne skupnosti 
Podljubelj. Na razstavo v Kovorju je prišel 
tudi župan mag. Borut Sajovic, v Podlju-
belju pa Dušan Bodlaj, podžupan tržiške 
občine. 

Gibajmo se celo življenje
JERCA KRALJ, SPLOŠNO ŠPORTNO DRUŠTVO TRŽIČ, FOTO: SŠD TRŽIČ

Zdrav življenjski slog dobiva vedno večjo 
veljavo. Začeli smo se zavedati, da v ve-
liki meri sami vplivamo na svoje zdravje 
in počutje ter tako povečujemo kakovost 
našega življenja. Telesna aktivnost ima 
številne pozitivne učinke na kakovost živ-
ljenja v starosti, zato je pomembno, da 
smo aktivni tudi v tretjem življenjskem 
obdobju. Večina ljudi v tem obdobju izvaja 
telesno aktivnost kot je hoja. S tem ni nič 
narobe, vendar pozabljajo na pomen vad-
be moči, ki vpliva na vse ostale gibalne 
sposobnosti. 

V Splošnem društvu Tržič, vodim vadbo 
ABC Senior, kjer je glavni cilj vadbe simu-
lacija življenjskih okoliščin. Izvajamo raz-
lične vaje, ki vplivajo na moč, ravnotežje, 
gibljivost in vzdržljivost. Z vajami vpliva-
mo na lažje izvajanje vsakodnevnih op-
ravil, preventivno vplivamo na morebitni 
zvin gležnja, lažje vstajanje s stola, pove-
čujemo stabilnost na različnih površinah, 
itd.. Cilj vadbe pa ni le telesna aktivnost, 
temveč tudi druženje in duševna sprosti-
tev. Vadba poteka dvakrat tedensko po eno 
uro. Trenutno je vpisanih 24 vadečih, zato 
razmišljamo o dodatnih terminih, tudi za-
radi ukrepov v zvezi s pandemijo.

K telesni dejavnosti bi spodbudila tudi 
moške. Ugotavljam namreč, da je malo 
vključenih v organizirano športno vadbo, 
ki je načrtovana in pod nadzorom kompe-
tentne osebe za tovrstno delo. Poleg tega je 
potrebno nameniti pozornost vsem gibal-
nim sposobnosti: moči, gibljivosti, ravno-
težju, koordinaciji, hitrosti, natančnosti 
in vzdržljivosti, kot je funkcionalni spo-

sobnosti, odvisni od delovanja dihalnega 
in krvožilnega sistema.

Opozorila bi, da telesna aktivnost v srednjih 
letih predstavlja naložbo za kakovostno 
življenje v obdobju starosti. Ob redni teles-
ni vadbi pa ne smemo pozabiti na uravno-
teženo prehrano, ki je bistvenega pomena 
pri ohranjanju zdrave telesne mase.

Tretjič bomo omenjeno razstavo postavili 
na ogled v učilnico kapele Marije Goretti v 
Bistrici. Za gostoljubje hvala bistriškemu 
župniku Davidu Jensterletu. 

KD tržiških likovnikov si je s svojim 
vztrajnim delom prislužilo pohvale ne le v 
domači občini, ampak tudi na regijskem in 
državnem tekmovanju. 
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Matija Perko, prejemnik priznanja GRZ Slovenije za življenjsko 
delo 
SLAVKO ROŽIČ, FOTO: GRS TRŽIČ

Med letošnjimi nagrajenci Gorske reševal-
ne zveze Slovenije (v nadaljevanju GRZS)  
za življenjsko delo je tudi  član našega 
društva, Matija Perko. GRZS podeljuje 
priz nanja članom društev in postaj za 15 
in 25 let aktivnega dela, za življenjsko delo 
pa reševalcem, ki so aktivni štirideset ali 
več let. 

Matija se je leta 1972 vključil v Alpinistični 
odsek Planinskega društva Tržič. Že tak-
rat so bili gorski reševalci zelo spoštova-
ni, zato so mladi alpinisti težili k temu, 
da nekoč postanejo reševalci. »Tudi doma 
so me vzgajali v duhu pomagati drugim,« 
pravi Matija in tako se je leta 1979 pridru-
žil gorskim reševalcem iz Tržiča. Sledila so 
usposabljanja, tečaji, vaje in seveda prva 
reševanja. Izpit za reševalca je opravil  
leta 1984. 

Perkovi so zaznamovali tržiški alpinizem 
in GRS. Legendarni stric Marjan Perko je 
bil inštruktor gorskega reševanja in prvi 
slovenski vodnik lavinskega psa v GRS. 
Stric Nejča Perko je bil alpinist in gorski 
reševalec. Bratranec Željko Perko (Želo)  
je tudi zelo uspešen alpinist in plezalec, 
bil je član več odprav v Himalajo in Pamir. 
Tudi Matija ima seznam lepih alpinistič-
nih vzponov in še daljši seznam reševalnih 
akcij v GRS. Zelo aktiven je tudi kot kaja-
kaš na divjih vodah, svoj čas se je ukvar-
jal z gorskimi teki in opravil tudi s tržiško 
transverzalo T24.  

Matija o tem razmišlja takole: »Nedvom-
no sta Marjan in Nejča res zaznamovala 
tržiški alpinizem, kakor tudi bratje Rožič 
in veliko drugih, saj smo v Tržiču vedno 
premogli dobre alpiniste. Želo je bil v al-

pinizmu pred menoj, mene so zanimala 
tudi druga področja udejstvovanja, zato 
se je to poznalo na mojih dosežkih. Plezal 
sem vedno rad, kar velja tudi danes. Ver-
jetno res prehajajo neke vrednote, želje in 
aktivnosti skozi rodbinske vezi. Z Željkom 
sva skupaj začela plezati. Ne bom poza-
bil svojega prvega vzpona po Kramarjevi 
smeri 25. maja 1972 leta v Storžiču. Želo 
je bil v navezi z očetom Nejčem, jaz pa z 
Marjanom Grosom – Torto. Kljub koncu 
maja je bilo v Storžiču snega še toliko, da 
smo se skozi Peto žrelo pridrsali do konca 
plazu po čevljih. Storžič je tudi meni nu-
dil veliko šolo plezanja. Tu smo vsi nabi-
rali izkušnje. Veliko prvenstvenih smeri 
v Storžiču sta splezala Nejča in Marjan. 
Z Želotom in mano se je Nejča veliko krat 
pogovarjal in nama svetoval, Marjan pa je 
bil svet zase. Najbolj je bil ponosen tak-
rat, ko sva z Želotom ponovila varianto 
Aschenbrennerjeve smeri v severni steni 
Travnika, ki sta jo prva splezala s Cicom 
(Rado Kočevar). Ko sva se vrnila v Tamar, 
kjer je bil Marjan takrat oskrbnik, naju je 
ob tej priložnosti počastil z obilno hrano, 
pijačo in prenočiščem. Seveda pa sva mu 
morala natančno povedati, kako je šlo, 
kako sva splezala določene odseke smeri.«

Poleg operativnega dela gorskega reše-
valca  v društvu GRS Tržič je od leta 1998  

do leta 2005 opravljal funkcijo načelnika 
pos taje GRS Tržič in bil član Upravnega 
odbora takratne Komisije za gorsko reše-
vanje v okviru Planinske zveze Slovenije. 
Od leta 2006 od 2018 je bil član Nadzorne-
ga odbora v društvu GRS Tržič.

V tržiški GRS in Združenju vojaških gor-
nikov Slovenije, katerega ustanovni član 
je tudi Matija,  ga  poznamo tudi kot iz-
kušenega urednika vrste publikacij. Uredil 
je tri od doslej štirih zbornikov GRS Tržič, 
ureja interno publikacijo »Gorski reševa-
lec«, poleg tega je uredil številne publi-
kacije vojaških gornikov. Večkrat poudari, 
da kar je zapisano bo ostalo! V času digita-
liziranja medijev je projekt Tržičanov, da 
izdajajo svojo tiskano publikacijo, posebej 
zanimiv in tega se zavedajo vsi reševalci, 
ki radi kaj napišejo in delijo svoje izkušnje 
in zgodbe z drugimi. 

Asanacija letala Adria Airways na Korziki 
je bila vsekakor projekt, kjer je Matija imel 
eno ključnih vlog in mu je po pogovorih z 
njim tudi pustila velik pečat. Sicer v vlogi 
in službi Slovenske vojske je koordiniral 
prevoze s helikopterjem in povezoval delo 
z  gorskimi reševalci. Takole podoživlja 
Matija te čase: »Ko smo delo končali, je 
večina odpotovala domov. Nekateri smo 
še ostali, da smo pospravili bazo, predali 
najete prostore, uredili opremo in vse pri-
pravili za odhod domov. Takrat sem mis-
lil, da sem s tem končal. A sem po prihodu 
domov, že naslednji dan, po odločitvi na 
MORS odletel spet na Korziko, da se ude-
ležim odprtja spominske plošče na mestu 
trka letala, ki so se ga udeležili svojci tam 
umrlih. Tisti dan mi je bilo pravzaprav 
najtežje gledati vse te ljudi, svojce, ki so 
bili prvič na kraju, kjer je letalo zadelo v 
goro. Baje je Adriino letalo od nesreče do 
takrat prvič letelo spet v Ajaccio. Vsakdo 
izmed nas, ki smo bili med ostanki vsak 
dan, se je kdaj nekje usedel, zamislil in se 
na tem tragič¬nem mestu poslovil od vseh 
tam umrlih«.  

V obdobju aktivne službe v Slovenski vojski 
je bil eden ključnih inštruktorjev SV, ki so 
postavili sistem reševanja s helikopterjem 
v gorah – primerljiv z načinom dela tudi v 
GRZS. Del šolanja je opravljal tudi v Colo-
radu (ZDA). 

S svojimi nasveti in bogatimi izkušnja-
mi še vedno konstruktivno sodeluje pri 
delu društva in s tem pripomore boljšemu 
delovanju društva. Ob prejemu visokega 
priznanja mu vsi člani GRS Tržič iskreno 
čestitamo! 
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INTERVJU: 

Marija Ahačič Premrl – državna prvakinja v kegljanju
JOŽE KLOFUTAR, FOTO: JOŽE KLOFUTAR

V avgustovski številki TRŽIČANA je bil objavljen tudi članek, 
pris pevek KK Ljubelj (Ema Zajc, predsednica), v katerem je bil 
dokaj na kratko omenjen izreden uspeh dveh tržiških kegljačic, ki 
sta na državnem prvenstvu osvojili 1. in 3. mesto.

Čeprav smo imeli, oziroma imamo, v Tržiču kar nekaj državnih 
prvakov pa je ta dosežek v kegljanju tako za Kegljaški klub Ljubelj 
kot tudi za Tržič velik in pomemben dosežek.

Zato je prav in primerno, da državno prvakinjo MARIJO AHAČIČ 
PREMRL vendarle predstavimo tudi v občinskem glasilu. V ta na-
men smo pripravili ta razgovor:

Za začetek predlagam, da se bralkam in bralcem predsta-
vite!
Sem Marija Ahačič Premrl, rojena v Kranju, izviram iz družine 
Ahačič, »Anžonovih«, iz Podljubelja, sedaj pa že 15 let živim v 
Zvirčah z možem Gregom in otrokoma Tevžem in Vito. Sem ma-
gistrica prava in managementa nepremičnin, zaposlena v Mestni 
občini Kranj na Uradu za okolje in prostor

Očitno izhajate iz športne družine; s katerimi športi ste se 
ali se ukvarjate, poleg kegljanja seveda?
V osnovi šoli sem se udeleževala tekov na dolge proge, drugi 
športi pa so bili bolj za druženje in rekreacijo. V srednji šoli je 
volja do športnega udejstvovanja malce usahnila, dokler ni leta 
2001 oče, dolgoletni kegljač Štefan Ahačič, prišel s prošnjo, če bi 
šla kegljat, ker v klubu potrebujejo mlajšo igralko. Nad idejo sem 
bila precej skeptična in nisem verjela, da bi v kegljanju lahko naš-
la kakšno posebno veselje, saj so bili spomini iz ranega otroštva, 
ko nas je oče kdaj vzel s sabo na kegljišče, le ti, da tam kadijo in 
glasno navijajo. Vseeno sem šla, izpolnila očetovo prošnjo in lah-
ko sem mu hvaležna, saj sem spoznala, da je kegljanje prijeten 
šport, za katerega velja športno in korektno vzdušje.

Opišite svoje začetke v kegljanju!
Spomini na prvo kegljanje so precej boleči. Vsak, ki je kdaj kegljal, 
ve, kako bolijo mišice, če prvič vržeš preveč krogel. To me ni od-
vrnilo od veselja do podiranja kegljev, hitro so prišli tudi prvi 
uspehi. V sezoni 2003/04 sva v paru z Ireno Mejač postali državni 
podprvakinji v kategoriji mladink, naslednje leto pa sem v kate-
goriji mladink postala državna podprvakinja. Priključila sem se 
tudi ženski ekipi Ljubelja, kjer smo tako ekipno kot tudi v dru-
gih kategorijah dosegale odlične rezultate. Vmes sem si vzela dve 
pavzi, za čas nosečnosti, a sem se kmalu po rojstvu vrnila nazaj v 
ekipo. Že res, da smo člani kluba v večini iz istih družin, smo čla-

ni kluba tudi pravi prijatelji kot velika družina, ki skupaj dosega 
zmage in poraze, a se vselej rada druži in poveseli ob uspehih. 

Torej je kegljanje športna panoga, ki zahteva tako splošno 
kondicijo kot specifično pripravljenost. Kako to dosegate?
V zadnjih desetih letih svojo kondicijo vzdržujem s tekom, rada 
grem tudi v hribe in na kolo. V aktivnosti poskušam vključiti čim 
več prvin, ki izboljšajo moč in gibljivost, vendar pa poleg redne 
službe in v poletnih mesecih, ko z možem vodiva kamp v Podlju-
belju, kdaj zmanjka časa za vse. Kljub temu se trudimo, da čas z 
družino preživimo čim bolj kakovostno in aktivno.

Čeprav je kegljanje med ljudmi tretirano kot enostaven, po 
svoje kar nezahteven šport, pa je iz vašega pripovedovanja 
možno ugotoviti, da pa temu le ni tako. Kljub vsemu vzame 
kar veliko časa; kako vse te obveznosti usklajujete z obvez-
nostmi v družini, službi?
Brez podpore in razumevanja družine ne bi šlo, saj precej časa 
preživim tudi na kegljišču. Poleg svojih treningov in tekem z Bla-
žem Čerinom že 5 let prenašava najino znanje na mlade kegljače. 
Uspehi najinih vadečih (med njimi tudi moja otroka Tevž in Vita) 
kaže smer mojih načrtov za prihodnost v kegljanju.

Čeprav je včasih težko uskladiti vse obveznosti in želene aktivnos-
ti, mi volje ne zmanjka, saj verjamem, da se s pravim pristopom 
do treninga, vztrajnostjo in srčnostjo vse da, če se hoče.

Kakšni pa so vaši konkretni načrti in želje za prihodnje?
Seveda nameravam vztrajati kot aktivna tekmovalka še nekaj 
časa, saj vseh svojih ciljev še nisem dosegla. Lani sem se odzvala 
vabilu za izbor v slovensko reprezentanco, se udeležila kondi-
cijskih treningov. Ker je bilo svetovno prvenstvo zaradi situacije 
z virusom Covid letos odpovedano, nisem še imela priložnosti, 
da nastopim za slovensko reprezentanco. Prav tako imamo v tej 
sezoni odlično žensko ekipo, s katero si nadejamo poseči v vrh 
državne lige in se uvrstiti tudi na mednarodna tekmovanja. 
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Koča na Kriški gori (1471 m), naj visokogorska koča
STANISLAV FICKO, PREDSEDNIK PD KRIŽE, FOTO: PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

Obiskovalci gora so v tradicionalnem po-
letnem izboru Planinske zveze Slovenije 
in portala Siol.net Naj planinska koča 2020 
za naj visokogorsko kočo izbrali Kočo na 
Kriški gori.

Za dobljeno priznanje je zaslužna prijazna 
oskrbniška ekipa, ki skrbi za dobro počutje 

in toplo zavetje obiskovalcev. Oskrbniško 
ekipo vodi oskrbnik koče Denis Berra, v 
njej pa so še Maja, Matic, Mare, Loti, Anže, 
Jerry, Nejc in Jure.

V Planinskem društvu Križe smo doblje-
nega priznanja veseli, ker je to tudi plod 
dobrega sodelovanja med društvom in 
oskrbnikom, kar dokazujejo tudi poslov-
ni rezultati in številni obiskovalci Kriške 
gore. Prejeto priznanje in naziv pa za vse 
nas pomeni izziv in veliko obveznost tudi 
za delo v prihodnosti. 

Priznanje sta oskrbniku 12. septembra 
2020 na Kriški gori svečano izročila pred-
stavnik Planinske zveze Slovenije Dušan 
Prašnikar in predstavnica podjetja Siol 
Alenka Teran Košir. 

Koča na Kriški gori je poleg omenjene-
ga priznanja v letošnjem letu prejela tudi 
certifikata Planinske zveze Slovenije, in 
sicer certifikat Družinam prijazna planin-
ska koča in certifikat Okolju prijazna pla-
ninska koča.

Uspeh tržiških rokometašic na DP v rokometu na mivki
JAN MEGLIČ, FOTO: JAN MEGLIČ

Drugo septembrsko nedeljo so dekleta ŽRK 
Tržič sodelovale na turnirju v rokometu na 
mivki. Na turnirju sta sodelovali dve ekipi 
deklic, letnik 2006 in dve ekipi deklic, let-
nik 2008. Dekleta, letnik 2006, so se brez 
težav prebile do polfinala, kjer so bili nji-
hovi nasprotniki fantje iz Dobove. Tekma 
je bila težka, vendar so bili fantje na koncu 
boljši. Tekmo za 3. mesto so odigrale pro-
ti sovrstnicam iz Logatca. Deklice, letnik 
2008, in mlajše pa so na turnirju gladko 
pometle s konkurenco in postale državne 
prvakinje v rokometu na mivki. Vratarka 
Manca Štular, ki igra v ekipi letnik 2008, je 
bila ob koncu turnirja izbrana za najboljšo 
vratarko turnirja. Dekleta pa po odličnih 
rezultatih nimajo veliko časa za počitek, 
saj bodo kmalu začele z novo sezono, kjer 
bodo potrebovale podporo s tribun, zato 
ste vsi vabljeni na ogled tekem. Razpored 
je objavljen na spletni strani kluba.

Test hoje
BISERKA DRINOVEC IN NATAŠA KAVAR, FOTO: BISERKA DRINOVEC

V prvem tednu meseca septembra, v le-
pem sončnem vremenu, smo Zdravstve-
no-vzgojni center  iz ZD Tržič ter  Športna 
zveza Tržič v sodelovanju z OŠ Križe izpe-
ljali preizkus hoje na 2 km. Preizkus hoje 
na 2 km je enostaven, natančen, varen in 
ponovljiv test, na katerem s pomočjo tako 
hitre hoje kot jo udeleženci zmorejo, da pri 
tem ne ogrožajo svojega zdravja, izmeri-
mo telesno zmogljivost in jim na podlagi 
rezultatov svetujemo ustrezno telesno 

dejavnost ter zdravju prijazno športno 
vadbo. Kljub trenutni situaciji, prisotnosti 
Covida 19 in upoštevanju vseh priporočil, 
se je testa hoje udeležilo več kot 20 oseb.

Na dogodku smo merili tudi krvni tlak in 
krvni sladkor. Glede na rezultat smo ude-
ležencem svetovali in jih vzpodbudili k 
zdravemu načinu življenja. Luštno je bilo.

Se vidimo naslednje leto v mesecu maju.
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Rezultati poletne turistične sezone 
PETRA HLADNIK

Za nami je poletna turistična sezona, ki sta jo zaznamovala pred-
vsem pandemija koronavirusa in turistični boni. Tržič smo že od 
pomladi intenzivno oglaševali tako na domačem kot tudi bližnjih 
tujih trgih. In kakšne rezultate smo dosegli? 

Od junija do avgusta smo v namestitvah na območju občine Tr-
žič zabeležili nekaj manj kot 10.000 tisoč, ki jih je ustvarilo 3.255 
gostov. Povprečno pa so pri nas bivali 2,94 dneva. V primerjavi 
z lanskim letom smo tako v poletnih mesecih zabeležili 32,6 % 
upad nočitev, izjemno pa nas veseli, da smo za skoraj 0,5 dneva 
uspeli dvigniti povprečno dobo bivanja. Kljub omejitvam poto-

vanj je razmerje nočitev med domačimi in tujimi gosti enako, so 
pa tuji gostje pri nas bivali kar 1,2 dneva dlje kot domači.  

Na območju celotne Slovenije so nočitve upadle za 48 %, delež noči-
tev tujih gostov je 43 %, povprečna doba bivanja pa znaš 2,55 dneva.  

Domači gostje so po zadnjih dostopnih podatkih FURSa z dne 
23. 8. 2020 v Tržiču vnovčili 730 turističnih bonov v vrednosti 
82.417,00 EUR, kar nas uvršča na osmo mesto na osmo mesto v 
absolutnem merilu, ne glede na velikost občine, med 18 gorenj-
skimi občinami. 
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V občini Tržič rekordna poletna promocijska kampanja Odkrij 
košček raja 2020 
GAŠPER GOLMAJER, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

Tržič s svojo ekskluzivno lokacijo ob avstrijski meji, blizu največ-
jega slovenskega letališča in v soseščini najbolj obljudenih bi-
serov v državi, kot so Bled, Bohinj, Ljubljana in Kranjska Gora, 
ponuja pravo oazo miru, ki s svojo lepoto naredi vtis tudi na zah-
tevnejšega obiskovalca. Zaradi koronavirusa, spremenjeni turis-
tični realnosti, smo na Občini Tržič pomladi letos ustvarili novo 
promocijsko kampanjo Odkrij košček raja. Pritegnila je izjemno 
pozornost in skoraj 5 milijonov prikazov.

Kampanja Odkrij košček raja nagovarja obiskovalce k unikatne-
mu odkrivanju manj poznanih kotičkov Slovenije, med katere 
zagotovo spada tudi Tržič z okolico. Kampanjo, ki je letos trajala 
preko 100 dni in se je osredotočila primarno na slovenski trg ter 
sosednje države in Beneluks, smo se odločili podaljšati, promo-
cijske aktivnosti pa smo prilagajali glede na aktualno stanje in 
potovalne omejitve. 

V celoviti kampanji smo dali poudarek socialnim omrežjem. 
Obis kovalce smo tedensko nagrajevali in posredno angažirali 
preko nagradne igre Odkrij koščke raja, v kateri se je predstavilo 
dvanajst tržiških ponudnikov namestitev in aktivnosti.

Obiskovalci lahko na Tržiškem odkrivajo košček raja lahkih nog 
naokrog, saj razkošjem poti po bližnjih hribih, mestnem jedru ali 
številnih vaseh ni videti konca.

Na Tržiškem je kar 30 trasiranih poti, košček raja na dveh kole-
sih pa lahko odkrivajo rekreativni in zahtevnejši kolesarji. 

Tisti, ki želijo Tržiško odkriti s ptičje perspektive, pa imajo na 
voljo kar tri izredno priljubljena vzletišča za najlepši razgled od 
Ljubljane do Triglava.   

Z rezultati smo izjemno zadovoljni, saj smo pritegnili 300 % več 
pozornosti potencialnih obiskovalcev, v primerjavi z lanskim 
letom. V številkah to pomeni skoraj 5 milijonov prikazov naše 
kampanje, 150 tisoč klikov, 4.727 všečkov, 696 delitev oglasov, 
377 komentarjev in 833 stalnih sledilcev. 
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Kronika PGD Bistrica pri Tržiču 
LUKA RENER, PREDSEDNIK PGD BISTRICA PRI TRŽIČU, FOTO: ARHIV PGD BISTRICA PRI TRŽIČU IN PETER BALANTIČ

Leto 2020 je posebno v več pogledih. Za naše društvo je to vsekakor praznovanje 90-letnice.

Vse se je začelo na mali šmaren, v pone-
deljek, 8. septembra 1930, v gostilniških 
prostorih pri Mašlinarju, ki jih je prijazno 
odstopil takratni lastnik Lovro Aljančič. 
Takrat so pobudo za ustanovitev Prosto-
voljnega gasilskega društva dali domači-
ni Peter Košir (Martink), Franc Mokorel 
(Mežnar) in Žana Mokorel (Kofčar). Ob 
ustanovitvi društvo ni imelo niti orodja 
niti svojih prostorov. Prvo gasilsko orodje 
(ročno brizgalno in nekaj cevi) so novo-
ustanovljenemu društvu velikodušno po-
sodili takratni lastniki Bombažne predil-
nice in tkalnice Tržič, že naslednje leto pa 
so člani društva v Ljubljani kupili motorno 
brizgalno in voz. Poleti leta 1932 so člani 
društva doživeli prvi ognjeni krst, ko so 
skupaj z drugimi gasilskimi društvi so-
delovali pri gašenju velikega požara, ki je 
nastal na Bornovi žagi.

Za spravilo orodja in opreme so čla-
ni društva sklenili zgraditi gasilski dom. 
Dela so bila zaključena leta 1934. Sredstva 
za izgradnjo doma so gasilci pridobivali s 
prirejanjem veselic in celo z uprizoritvijo 
nekaterih dramskih del. Seveda so finanč-
na sredstva prispevali tudi podporni člani 
in nekateri dobrotniki.

Leta 1955 je društvo slavilo 25-letni-
co obstoja. Ob tej priložnosti je bil razvit 
društveni prapor, ki ga je društvu poklo-
nila Tovarna obutve Peko Tržič. Društvo 
je tedaj štelo 75 članov, od teh je bilo 35 
operativnih. V tem letu se je društvo vklju-
čilo v novoustanovljeno Občinsko gasilsko 
zvezo Tržič.  Leta 1969 se je društvu izpol-
nila goreča želja - dobilo je novo motorno 
brizgalno Rosenbauer s kapaciteto 800 l /
min, ki je bila predana svojemu namenu v 
letu 1970, ko je društvo slavilo 40- letnico 

delovanja. V letu 1973 je društvo postalo 
bogatejše še za orodno vozilo IMV, ki so 
ga člani svojemu namenu predali v mese-
cu maju 1974. Dve leti za tem, leta 1976, 
je bila nabavljena in predana svojemu na-
menu tudi pionirska brizgalna in električ-
na sirena. V začetku tega leta so člani so-
delovali tudi pri gašenju večjega gozdnega 
požara na Planincah.

Jubilejno leto 1980 je bilo za GD Bistrica 
pomembno predvsem zato, ker se je v Ro-
čevnici začela gradnja novega gasilskega 
doma. Dela so bila zaključena naslednje 
leto, ko se je društvo tudi preselilo v nove 
prostore, ki so jih člani opremili sami, 
predvsem s prostovoljnim delom.

Glede na to, da se je Bistrica razvila v ur-
bano naselje z visokimi stanovanjskimi 
objekti je društvo leta 1981 dobilo prevoz-
no raztegljivo tridelno lestev, za potrebe 
reševanja iz višjih nadstropij. V letu 1986 
je društvo nabavilo novo orodno vozilo 
TAM 80, v letu 1999 pa sodobno gasilsko 
vozilo GVC 16/15. Ob tej priložnosti so čla-
ni društva organizirali slovesnost z gasil-
sko parado in odkritjem kipa sv. Florijana 
ter veselico na letnem kopališču.

Prav tako je bilo prelomno leto 2000, saj 
je bila operativna enota, na osnovi kate-
gorizacije PGD, s strani župana Občine 
Tržič, imenovana za osrednjo gasilsko 
enoto v občini Tržič. Posledica tega je bila 
sprememba alarmnega načrta, po katerem 
operativna enota PGD Bistrica pri Trži-
ču posreduje na vseh požarih oz. drugih 
nesrečah v občini Tržič. Delo poveljstva 
PGD je bilo usmerjeno predvsem v uspo-
sabljanje operativnih članov in dodatno 
izboljšavo tehnike ter opreme za osebno 
zaščito gasilcev. V letu 2005 so člani pri-
čeli z aktivnostmi o posodobitvi voznega 
parka, s pomočjo Občine Tržič, donatorjev 
in krajanov smo zbrali potrebna sredstva 
in  tako septembra 2006 predali svojemu 
namenu gasilsko vozilo GVC 24/50. Gasilci 
so za slovesnost pripravili gasilsko parado 
in skromno pogostitev za vse navzoče.

V letu 2011 so se pričela dogovarjanja o do-
bavi gasilskega vozila za potrebe gašenja 
in reševanja v predoru Ljubelj. Tako smo 
bili s strani Uprave za zaščito in reševanje 
izbrani za gasilsko enoto širšega pomena 
z nalogo gašenja in reševanja v predoru 
Ljubelj. Konec leta 2012 smo od Direkcije 
Republike Slovenije za infrastrukturo in s 
pomočjo Občine Tržič ter GZ Tržič preje-
li vozilo z gasilsko oznako GVC 16/25-T. 
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Oktober, mesec varstva pred požari 
Požarna varnost in prosti čas
MANCA AHAČIČ, VGČ I., PREDSEDNICA KOMISIJE ZA PREVENTIVO GZ TRŽIČ

Oktober je mesec varstva pred požari in 
nosilna tematika v letošnjem letu je KDOR 
ZA POŽARNO VARNOST POSKRBI, JE V 
PROSTEM ČASU BREZ SKRBI. 

Vsakodnevna praksa kaže, da prebival-
ci še vedno niso ozaveščeni, da tudi med 
preživljanjem prostega časa obstaja veliko 
nevarnosti, ki lahko povzročijo požar. 

Prosti čas lahko preživimo kjerkoli, vendar 
ne smemo pozabiti, da lahko tudi kadarkoli 
zagori. Da bo prosti čas minil brezskrbno, 
je pomembno, da se zavedamo preventiv-
nih ukrepov, s katerimi lahko preprečimo 
nastanek požara.

Pred odhodom na uživanje prostega časa, 
je potrebno ugasniti in iz električnega 
omrežja izklopiti gospodinjske naprave 
(likalnik, sušilnik, opekač, grelnik vode 
in podobno) in elektronske naprave (tele-
vizor, radio, računalnik in podobno).

Med odsotnostjo naj se ne polni električnih 
koles, skirojev, rolk, skuterjev in podobno.

Lahko vnetljive in gorljive snovi je pot-
rebno hraniti v zaprti prvotni embalaži, v 
primerno zračnem prostoru in ne v kleti, 
stran od ognja in vira toplote.

Plinsko jeklenko je potrebno zapreti, da se 
prepreči uhajanje plina in eksplozije. 

Pepelnike je potrebno izprazniti. V stano-
vanju se ne sme puščati prižganih cigaret.

Prav tako se ugasnejo vse luči in zaprejo 
vrata, da se upočasni širjenje požara.

Pomembna je tudi požarna varnost na 
poti, da se med vožnjo in na parkiriščih 
ne odmetava gorečih ali tlečih delcev. Da 
imamo v avtu nameščen gasilnik in če za-
gori v tunelu, ustrezno ukrepamo.

V hotelih, kampih, kočah, hostlih se je pot-
rebno  seznaniti z navodili, kaj storiti ob po-
žaru, ter z načrtom evakuacije, kje potekajo 
evakuacijske poti in kje je zborno mesto.

Zabave na prostem, kjer je odprti ogenj, 
morajo biti ves čas pod nadzorom odrasle 

osebe. Po končani zabavi je potrebno odpr-
ti ogenj popolnoma pogasiti. Pomembno je 
tudi upoštevati morebitno požarno ogro-
ženost naravnega okolja ter jakost vetra.

Med odsotnostjo je potrebno poskrbe-
ti tudi za osebe, ki se težje gibajo, slabše 
slišijo, vidijo, so pozabljive in podobno, da 
ne bodo ostale same doma.

Z upoštevanje požarno-varnostnih ukre-
pov, namestitvijo požarnih in CO javljal-
nikov ter gasilnikov veliko storimo sami 
za požarno varnost. 

NA POMOČ!

V vozilu se nahaja vsa potreba oprema za 
gašenje in reševanje ob prometnih nesre-
čah.

V letu 2014 smo zaradi pomanjkanja pros-
tora pričeli razmišljati o povečanju gasil-
skega doma. Ideja je bila prizidati še eno 
garažo ter obstoječe podaljšati za 2 metra. 
Dela so bila zaključena v letu 2018.

V letu 2016 so stekli tudi pogovori o naba-
vi še enega vozila. V avgustu 2017 smo se 

tako razveselili novega gasilskega vozila 
GVGP-2. Z našimi idejami in željami kako 
mora biti vozilo narejeno in kaj vse bi ime-
li v njem smo dobili vsestransko uporabno 
vozilo za gašenje na nedostopnem terenu 
in v ozkih mestnih ulicah, prav tako pa si z 
njim pomagamo tudi pri marsikateri teh-
nični intervenciji.

V vseh teh letih so člani društva sodelovali 
na intervencijah na področju celotne obči-

ne Tržič, se redno izobraževali ter udele-
ževali gasilskih tekmovanj na vseh nivojih 
in na teh tekmovanjih dosegali tudi lepe 
uspehe, kar pričajo priznanja in pokali, ki 
krasijo društvene prostore.

Društvo je skozi leta doživljalo vzpone in 
padce, vendar se lahko danes, ko praznu-
jemo 90 let, s ponosom ozremo nazaj, v 
prihodnost pa zremo samozavestno in op-
timistično.
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Študijski nasveti za brucke in bruce
PIA PRELEC  POLJANŠEK, STUDENT.SI, FOTO: PIA PRELEC POLJANŠEK

Pravijo, da so študentska leta najlepša. Da ti jih sam študij ne bo 
preveč grenil, smo pripravili nekaj osnovnih napotkov za čim 
uspešnejši skok v novo poglavje tvojega življenja.

DOSTOP DO INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Najprej poskrbi za nemoten dostop do spletnih učnih vsebin. Po-
stori, kar moraš, da vzpostaviš vse potrebno za dostop do infor-
macijskega sistema, spletne učilnice in drugih spletnih vsebin na 
svoji fakulteti.

TUTORSTVO
Na fakulteti so ti v pomoč tudi tutorji. To so praviloma tvoji sta-
rejši kolegi, ki so ti na voljo za različne nasvete o študiju in tudi za 
obštudijske dejavnosti. Obstaja več oblik oziroma zasnov tutor-
stva (npr. predmetno tutorstvo, tutorstvo za tuje študente …) in 
načeloma ima lahko vsaka fakulteta tutorstvo drugače organi-
zirano. Gotovo te bodo o tem obvestili že takoj na začetku, zato 
napni ušesa!

ŠTUDIJSKA LITERATURA
Poleg tutorskih nasvetov se do literature lahko dokoplješ tudi 
na različnih sejmih rabljene literature, ki jih zaslediš predvsem 
na Facebooku ali pa te bodo o tem obvestili že tutorji. Po navadi 
imajo določeno literaturo na voljo tudi bližnje fotokopirnice in 
ekipa portala Študent, ki je pripravila zemljevid fotokopirnic in 
je objavljen na strani XX. Morda lahko pobrskaš tudi na portalih, 
kot sta Bolha in Letgo.

INŠTRUKCIJE
Če ti kaj zagusti in se odločiš za inštrukcije, je te najbolje iskati s 
pomočjo tutorjev, oglasov na fakulteti ali pa na spletu (npr. D&S 
inštrukcije, Učni center Horizont, Go inštrukcije, Openproof in-
štrukcije …).

»SURVIVAL KIT« V PREDAVALNICAH
Glede na to, da so sedaj v digitalni obliki tudi tvoje ocene, je smi-
selno, da si zagotoviš dostop do računalnika. Če ne prej, ga boš 
potreboval za pripravo seminarskih nalog oziroma poročil. Pred 
uporabo prenosnega računalnika kot orodja za zapisovanje med 
predavanji pa vsekakor dobro razmisli. Gotovo bo učenje progra-
miranja med predavanjem lažje z računalnikom, a ponekod ga res 
ne potrebuješ. Prav tako se zna tu in tam najti kakšen »analogni« 
profesor, ki mu je ljubše videti študente z zvezki in pisali. Nikar 
pa ne pozabi tudi na neprijetno situacijo, v katero je lahko pos-
tavljen predavatelj, če so študentje skriti za svojimi računalniki, 
on pa predava samemu sebi. Ena izmed možnih oblik boljšega 
pomnjenja oziroma učenja je tudi zvočno snemanje predavanj, a 
se pred tem za dovoljenje in omejitve pozanimaj na fakulteti!

Tukaj so ti lahko v pomoč tudi naslednje mobilne aplikacije: 
StudyBlue, BenchPrep, Timetable, EasyBib, My Study Life, Cram, 
SimpleMind …

DODATNE KOMPETENCE IN NEFORMALNA ZNANJA
Fakultetna predavanja, vaje ter seminarji ti zagotovo ne bodo dali 
celostne priprave na življenje. Kot študent imaš številne ugod-
nosti tudi na različnih delavnicah neformalnih znanj, ki te bodo 
okrepila že v času študija in pomembno vplivala na tvojo karier-

no konkurenčnost. Neformalna izobraževanja oziroma delavnice 
po navadi izvajajo različni inštituti, zavodi, zbornice, podjetja in 
druge organizacije, ki svoje dogodke vse pogosteje objavljajo tudi 
na Facebooku. Kot je rekel že Benjamin Franklin: »Investicija v 
znanje izplača najvišje obresti.« Zato Facebook uporabi tudi za 
sledenje organizacijam, kot so: Nefiks, Ypsilon, Šolt …

Prav tako lahko dodatne kompetence pridobiš s sodelovanjem 
na različnih projektih v sklopu študija (npr. Po kreativni poti do 
znanja, Študentski inovativni projekti za družbeno korist …) ali 
izven njega (npr. prostovoljno delo …).

1 DAN ALI 24 UR – ORGANIZACIJA LASTNEGA ČASA
Prav neverjetno, kako je lahko percepcija časa različna od aktiv-
nosti, v katero si trenutno vpet. Gotovo se ti bo med študijem kdaj 
zgodilo, da se ti bo čas vlekel, kot da je vse skupaj en dolg pone-
deljek, ali pa obratno – nalogo boš oddal minuto pred zaprtjem 
spletne učilnice. Študijski urniki znajo biti dokaj »boleči«, zato je 
efektivna organizacija lastnega časa oziroma samega sebe vseka-
kor pomembna. Kje začeti? Pomagaš si lahko z naslednjim ogrod-
jem.

1. Postavi si prioritete.

2. Ravnaj se po svojem bioritmu in uvedi rutino.

3. Nalogam določi časovne roke in pomembnost oziroma nuj-
nost. Kar je pomembno, je redko nujno, in kar je nujno, je 
redko pomembno!

4. Planiraj vnaprej.

5. Uvedi tudi čas zase in/ali počitek. Tako ohranjaš dobro rav-
notežje med delom in počitkom in si kasneje pri delu tudi bolj 
učinkovit.

6. Določi si način merjenja ciljev in se občasno tudi nagradi za 
svoje dosežke.

7. Pomagaj si s sodobno tehnologijo in poišči aplikacijo, ki ti bo 
ustrezala. Ene izmed najbolj priljubljenih med študenti so 
My Study Life, Student Agenda in MyHomework, med najpo-
gosteje uporabljenimi pa Rescue Time, Remember the Milk, 
Wunderlist, Swipes, Focus Booster, Trello in Todoist.

SREČNO!
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Donacija Osnovni šoli Križe
ERNA MEGLIČ, RAVNATELJICA OŠ KRIŽE, FOTO: OŠ KRIŽE

V Osnovni šoli Križe smo, tako kot po vseh 
šolah v državi, poskrbeli za ustrezno higi-
eno, ki sledi smernicam NIJZ za prepreče-
vanje širjenja virusa COVID 19. Stroški za 
nakup razkužil so za javne zavode, kot smo 
šole, zelo veliki. V stiski spoznaš prijatelja, 
pravi pregovor. Na pomoč v naši stiski je 
prišlo lokalno podjetje Sanikom iz Križev, 

Tudi učence OŠ Križe povezuje šport
ŽIVA POGAČNIK, FOTO: KATJA KONJAR

Na Osnovni šoli Križe smo počastili nov 
državni praznik – dan slovenskega športa.

V sredo, 23. septembra smo učenci 2. in 
3. triade v izvedli pohodni športni dan. 

Sprejem prvošolcev v Osnovni šoli Križe
RAVNATELJICA ERNA MEGLIČ, PROF., FOTO: PETRA BERGANT

Najboljša učna krivulja je prijazen nasmeh. 
(Douglas Pagels)

Šolski svet znova oživi vsako jesen. Tudi 
letošnjo. Koronavirus nam tega ni prepre-
čil. Z vsemi prilagoditvami je prvič presto-
pilo šolski prag 37 prvošolk in prvošolcev, 

ki prinašajo novo svežino in toplino. Iz 
varnega vrtčevskega zavetja se naenkrat 
znajdejo pred »velikimi« vrati šole. Da 
vstop v svet uka le ne bi bil pretežak, se 
prav vsako leto zanje potrudimo na vseh 
osnovnih šolah. Tudi v OŠ Križe. Otroci so 

se lahko v torek, 1. septembra, ob 17. uri 
prepričali, da tudi v »veliki« šoli živijo 
pravljice. V ta čarobni svet jih je popeljala 
igrica Volk in sedem kozličkov, ki so jo za-
igrali učenci dramskega krožka naše šole. 

ki nam je doniralo 15 razkuževalcev. Veseli 
in navdušeni jih uporabljamo za razkuže-
vanje tipkovnic v računalnici, za razku-
ževanje knjig v knjižnici, za razkuževanje 
pošte in v učilnicah za razkuževanje pred-
metov (igrač, lego kock, družabnih iger).

Hvala podjetju za podporo.

Učenci 8. razredov smo se odpravili na 
Kriško goro. Naša pot se je začela pri za-
vetišču v Gozdu, od koder smo nadaljevali 
pot do koče na Kriški. Pot do vrha nam je 
vzela slabo uro, saj smo bili kar hitri. Pri 

koči smo si vzeli čas za prisluženi poči-
tek in seveda malico. Po dobri uri smo se 
odpravili nazaj vse do šole in tako se je 
zaključil eden najboljših športnih dni.
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KTŠ vabi k vpisu
ULA PINTARIČ, FOTO: ARHIV KTŠ 

Novo šolsko in študijsko leto je že v pol-
nem teku. Da je učenje lažje, ekipa Kluba 
tržiških študentov skrbi za pestro dogaja-
nje med študijam za študente in dijake v 
občini Tržič. 

Vsako leto organiziramo veliko dogodkov 
na različnih področjih, tako  se za vsakega 
študenta in dijaka najde kaj zanimivega. 
Več o dogodkih lahko spremljate na naši 
spletni strani www.klub-ts.si, FB strani: 
Klub tržiških študentov in Instagram pro-
filu: @kts_trzic

Vse dijake in študente vabimo k vpisi v klub 

in tako koristijo ugodnosti, kot so inštruk-
cije v Alteršoli, številne vadbe v Plesnem 
studiu Špela in društvu Kud Leyli, cenejše 
karte za fitnes Stegnar in Bios ter kupone 
za cenejšo prehrano v nekaterih tržiških 
restavracijah. Poleg tega imate ugodnosti 
pri vseh dogodkih, ki jih organizira klub. 

Članstvo je za vse študente in dijake brez-
plačno. Potrebno je le prinesti potrdilo o 
vpisu in izpolniti pristopno izjavo v našem 
klubu v času uradnih ur v torek in petek 
od 18h - 20h ali pa to opravite kar na naši 
spletni strani.

Tržiški predšolski otroci znova v naročju Vrtca Tržič
ANDREJA GIMPELJ KOVAČIČ, KRISTINA LINDAV, FOTO: DRAGANA JEVTIĆ

Šolsko leto smo v vrtcu pričeli pravzaprav 
zelo podobno kot prejšnja leta, le z upoš-
tevanjem dodatnih priporočil za zaščito 
našega zdravja. Uvajalno obdobje je tu; 
hočeš, nočeš se vrti tudi okoli nekaterih 
stisk pri otrocih in starših. Vse novo iz 
dneva v dan postaja bolj domače in skrb 
kmalu nadomesti pričakovanje lepih, za-
nimivih, poučnih dogodivščin. 

Vsekakor velja, da kdor pomoč išče, jo tudi 
dobi. Tako za starše kot tudi naše zaposle-
ne izvajamo brezplačne svetovalno-te-
rapevtske pogovore, za katere se lahko 
posamezniki ali družine dogovorijo prek 
e-naslova druzinskosvetovanje@vrtec-
-trzic.si. Toplo vabljeni, da to možnost 
izkoristite, ko začutite, da niste na želeni 
poti.

V novo šolsko leto smo zakorakali z op-
timizmom, saj imamo kar nekaj razlogov 
za to. Poleg polnih 32 oddelkov nadobud-

nežev, v vzgoji in varstvu naših naročij na 
osmih lokacijah, tudi nov sijaj enote De-
teljica, ki je bila deležna energetske sana-
cije, z zaključkom del v septembru. Poleg 

tega smo veseli manjših in večjih izboljšav 
tudi v drugih enotah. 

Obogatitvene dejavnosti našega programa 
so spomladi prejšnje šolsko leto usahnile, 
a se bomo potrudili, da bomo izkoristili že 
jesenski čas za uresničitev nekaterih, ki 
jih trenutna situacija dopušča, na primer 
obisk živalskega vrta, Kekčeve dežele in 
izvedbo krajših izletov, ogledov razstav 
ter raziskovanj bližnje okolice. Sicer pa v 
letnem delovnem načrtu vrtca za to šolsko 
leto visoko na lestvico ciljev postavljamo 
prav zdravje, preživljanje dobro izkoriš-
čenega časa na prostem, v objemu nara-
ve kot spodbude za rast in razvoj otrok v 
spretne misleče ljudi. Prvi četrtek v oktob-
ru bomo izvedli prvo od šestih srečanj za 
starše z naslovom Kakšen je moj odnos z 
otrokom?, v četrtek, 5. novembra, pa dru-
go z naslovom Dovoli mi, da naredim sam. 
Podrobnosti in več informacij o prijavi 
najdete na spletni strani Vrtca Tržič.

KTŠjev turnir odbojke na mivki 
ULA PINTARIČ, FOTO: ARHIV KTŠ

Klub tržiških študentov je celo poletje na-
šim članom nudil ob nedeljah brezplačen 
termin odbojke na mivki na piknik prosto-
ru Smuk. Tako smo bili ob koncu poletja 
dovolj pripravljeni za rekreativni turnir 
odbojke na mivki. 

Bistvo našega turnirja so bila druženja (v 
skladu z NIJZ priporočili) in smo tako ig-
rali sistem turnirja šampanjc. To pomeni, 
da se je vsak prijavil kot posameznik, mi 
pa smo z vsakim krogom izžrebali nove 
ekipe, na koncu pa so se v polfinalu in fi-
nalu pomerili tekmovalci z največ zbrani-

mi točkami, ki so jih prido-
bili skozi prejšnje igre. 

Na turnir se je prijavilo 30 
študentov in dijakov. Vse 
skupaj smo odigrali več kot 
30 tekem. Na koncu pa so 
bili zmagovalci Ažbe Ribič, 
Mark Jarc in Blaž Košenina.  

Če bodo trenutne razmere 
to dopuščale, pa bomo našo 
rekreacijo preselili v dvora-
no. Čestitke zmagovalcem!
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Slikarska zgodba: 
Raziskovanje Bosonogice in Obujčka, 1. DEL
AVTOR DEL: ANŽE BIZJAK

Se nadaljuje....
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Poziv Zdravstvenega doma Tržič javnosti
PRIM. DR. IZTOK TOMAZIN, DR. MED., SPEC. DRUŽINSKE IN URGENTNE MEDICINE, DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA TRŽIČ, FOTO: NIJZ

Glede na poslabšanje epidemiološkega 
stanja COVID-19 tako v občini Tržič kot v 
Sloveniji in glede na pričakovano dodat-
no poslabšanje v jesenskem času poziva-
mo občane Tržiča in kolektive v občini, da 
čim bolj upoštevajo v javnosti dobro znane 
zaščitne ukrepe, ki jih lahko najdete tudi v 
medijih in na straneh NIJZ:

 - Redno in pravilno nošenje mask v za-
prtih prostorih vključno s trgovinami. 
Maske so pomembne za vašo zaščito, 
še bolj pa za zaščito drugih pred vašo 
morebitno okuženostjo, zato je njihovo 
nošenje tudi znak korektnosti, dobro-
namernosti in spoštovanja do drugih.

 - Redno in pravilno umivanje rok, kadar 
pa umivanje ni možno, pride v poštev 
razkuževanje.

 - Vzdrževanje telesne distance vsaj  
1,5 metra. 

 - Izogibanje nepotrebnega druženja in 
gneče itd.

 - Skupaj z epidemiološko stroko priporo-
čamo uporabo aplikacije OstaniZdrav.

Bodite pozorni na bolezenske znake (vro-
čina, znaki prehlada, prebavne motnje). Če 
opazite karkoli sumljivega, se posvetuje z 

osebnim zdravnikom, v primeru njegove 
odsotnosti ali nedosegljivosti pa z nado-
mestnim ali dežurnim zdravnikom.

Vstop v Zdravstveni dom Tržič brez pred-
hodnega dogovora po telefonu ali e-pošti 

ni možen, razen v nujnih primerih. Zdrav-
stveni delavci poskušamo po telefonu ure-
jati čim več stvari, tako da zmanjšujemo 
možnost telesnih stikov in potencialne 
okužbe v prostorih zdravstvenega doma. 
Seveda v utemeljenih primerih še vedno 
priporočamo obisk zdravstvenega doma 
– po dogovoru z osebnim ali dežurnim 
zdravnikom.

Zaradi zelo velikega števila klicev smo po-
večali telefonsko dosegljivost ambulant in 
uvedli dodatni telefon za naročanje recep-
tov. Če kljub temu ne boste mogli priklica-
ti svoje ambulante ali naročiti receptov, za 
komunikacijo lahko uporabite e pošto ali 
ponovno poskušate s telefonom. Samo v 
res nujnih primerih, ki zahtevajo urgent-
no intervencijo, lahko pokličete 112. Več 
informacij je na naši internetni strani.

Rožnati oktober - svetovni mesec boja proti raku dojk
NATAŠA KAVAR, DIPL.MED.S., ZDRAVSTVENO-VZGOJNI CENTER ZD TRŽIČ, FOTO: EUROPADONNA.SI

Začenja se rožnati oktober - mesec, pos-
večen ozaveščanju o raku dojk, ki je najpo-
gostejša oblika raka pri ženskah. 

V Sloveniji vsako leto za rakom dojk zbo-
li več kot 1300 žensk in okoli deset moš-
kih, več kot 400 žensk in nekaj moških 
pa umre. To pomeni, da vsak dan nekje v 
Sloveniji več kot tri ženske izvedo za diag-
nozo, vsaj ena pa umre. To pa niso samo 
številke, to so  mame, hčere, žene, prija-
teljice, sodelavke, znanke. 

Kot simbol solidarnosti in boja proti raku 
dojk se je skozi leta uveljavila rožnata 
pentlja.

Tudi letošnji oktober je kot mednarodni 
mesec osveščanja o raku dojk, najpogos-
tejše oblike raka pri ženskah, obarvan v 
rožnato. 

Rak dojk je ozdravljiv, če je odkrit dovolj 
zgodaj. Zato je za zmanjševanje umrlji-
vosti pomembno predvsem osveščanje, 
zgodnje odkrivanje in takojšnje učinkovito  
in posameznici prilagojeno zdravljenje.

 Ob tem pa ne moremo mimo dejstva, da 
smo za svoje zdravje v prvi vrsti odgovorni 
sami. Na tem mestu je potrebno v ospredje 
postavili skrb za lastno zdravje, saj z zdra-
vim življenjskim slogom danes prispeva-
mo k svojemu zdravju v prihodnosti. 

Številne raziskave namreč kažejo pove-
zavo med zdravim načinom življenja in 
manjšim tveganjem za razvoj raka dojk. 
V skladu s temi raziskavami lahko preko-
merni telesni teži in pomanjkanju telesne 
aktivnosti pripišemo okoli 30 odstotkov 
vseh primerov raka dojk.

Torej: redno gibanje, zdrava in uravno-
težena prehrana ter ohranjanje primerne 
telesne teže predstavljajo tri preproste, 
vendar ključne odločitve za zdravje. Na 
tem mestu se, v skrbi za zdravje, svetuje  
izogibanje kajenju, pitju alkoholnih pijač, 
sončenju in stresu.

Za zgodnje odkrivanje raka dojk je zelo 
pomembno, da si ženske redno vsak mesec 
same pregledujejo dojke. Starejše od 50 let 
pa naj se odzovejo vabilu državnega pre-

sejalnega programa za raka dojk DORA in 
opravijo presejalno mamografijo.

Pri samopregledovanju dojk je treba 
skrbno pregledati in pretipati obe dojki 
in biti pozoren na zatrdline, spremembe 
v velikosti in obliki dojk ter barvi kože, 
uvlečenosti bradavice ali izcedek iz nje 
ali zatrdline. Pri spremembah se morate 
nujno posvetovati z izbranim  osebnim 
zdravnikom.

Več o samopregledovanju dojk si lahko 
pogledate na  https://europadonna.si/
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Tina Grum, Tržičanka, ki jo je življenjska pot peljala v tujino
MARIJA MRAVLJE, FOTO: ARHIV TINE GRUM

Tina Grum je doma v Bistrici pri Tržiču. 
Svojo pot je začela kot plesalka v Mladin-
skem gledališču Tržič. Zaključila je števil-
na usposabljanja skupinskih vadb v tujini. 
Že več kot 15 let se ukvarja  z vodenjem 
različnih vadb: pilates, zumba, joga. Zad-
njih šest let poučuje  v tujini, kjer tudi živi. 
Trenutno poučuje na učiteljskih tečajih,  
delavnicah in vodi redne ure joge v Indiji, v 
mestu Rishikeshu, in Osaki na Japonskem.

Pravkar ste se po dolgem času vrnili v 
Slovenijo. Kaj je bil vzrok za vašo od-
ločitev o odhodu v tujino? Kam vas je 
najprej zanesla pot?
Že od nekdaj sem si želela potovati. Slove-
nija je majhna in včasih zaprta za novosti. 
Ni ravno odprt in prijazen trg za mojo de-
javnost. Vsa moja usposabljanja so bila več 
ali manj v tujini. Bolj pogosto sem odhaja-
la na krajša izobraževanja izven Slovenije, 
bolj me je vleklo, da bi tam ostala. Potem 
je prišel dan D, ko sem se odločila, da je 
sedaj skrajni čas, da odidem ali pa poza-
bim na klic iz tujine in ostanem v Sloveni-
ji. Odločila sem se, da odidem. Zbrala sem 
pogum in najprej odšla v London, kjer sem 
takoj dobila službo. Res je, kar pravijo, ko 
zapreš ena vrata, se odprejo nova. Zatem 
sem odšla v Avstralijo. Po enem letu dela 
v Avstraliji sem dobila izjemno ponudbo 
za delo v Savdski Arabiji, v glavnem mestu 
Riadu. Začela sem kot inštruktor skupin-
skih vadb ter nadaljevala kot fitnessma-
nager v enem izmed fitnes centrov za 
ženske NuYu v lasti princese Sare. Izjemna 
izkušnja. Potem me je pot zanesla v Indijo 
in na Japonsko.

S čim se trenutno ukvarjate? 
Delam v Yoga Vini organizaciji. Yoga Vini 
je certificirana šola joge in ajurvede, ki 
ponuja  tečaje usposabljanja za učitelje 
joge. Njen glavni namen je vse več ljudi 
navdihniti, da s pomočjo joge in ajurvede 
poiščejo mir in srečo v sebi in je ne iščejo v 
zunanjem svetu. 

Imamo pet studiev v Osaki in Kjotu ter svoj 
mali ašram v Rishikeshu. Nudimo redne 
ure joge, delavnice in učiteljske tečaje. Jaz 
pomagam pri organizaciji tečajev in mar-
ketingu. Učim redne ure joge ter asistiram 
Yogi Viniju pri učiteljskih tečajih. Skrbim, 
da vse poteka, kot je treba.Odpiramo Yoga 
Vini studio v Ljubljani, kjer bo naša baza v 
Evropi. Trenutno pa z veseljem delim svo-
je znanje in izkušnje prav tu v Tržiču.

Kaj pogrešate v tujini?
Ko sem na Japonskem, pogrešam naravo, 
tišino, zdravo domačo indijsko kuhinjo. 

V Indiji ne pogrešam ničesar. Mogoče ob-
časno pride želja po morju in spanju brez 
komarjev, ampak hitro mine. Skočiš v 
Ganges, kupiš mrežo za komarje, pa je.  V 
Rishikeshu se počutim doma.

Kakšne so bivanjske razmere, v katerih 
bivate?
Na Japonskem živim v Osaki, v majhnem 
stanovanju v centru mesta, kar je velik 
privilegij, saj imam hiter dostop do pod-
zemne železnice in vlaka. Vse imam zelo 
blizu, vključno s trgovino in službo. Tu je 
življenje zelo hitro. Vse se vrti okoli dela. 
Ni resničnega uživanja življenja,  počasi se 
tega navadiš.  Japonska je zelo čista, mirna 
in varna država.

Indija je druga zgodba. Živim v Rishike-
shu, to je bolj na severu proti Pakistanu. 
Iz New Delhija je šest do osem ur vožnje s 
taksijem ali pa 50 minut z notranjim letom 
do Dehraduna. Od Dehraduna do Rishike-
sha je potem še 45 minut vožnje s taksi-
jem. Tu je reka Ganges, ki je še zelo čista. 
Živimo obdani z divjino. Smo se že srečali s 
klopotačo, tigrom, slonom, opicami, ni da 
ni (smeh). Rishikesh je mesto, ki velja za 
prestolnico joge na svetu. Tu je ogromno 
šol joge in ašramov. Življenje je že moder-
nejše, ker je ogromno turistov, je čistejše, 
varnejše. Veliko se gradi, tako da vsakič, 
ko pridem, je Rishikesh rahlo drugačen, 
kar me žalosti. 

Vsi imajo filtre za vodo,  da je hrana tu 
neo porečna in z lahkoto ješ in piješ pov-
sod. Jaz se nikoli ne cepim za tifus ali he-
patitis, tudi malarije v tem koncu ni. Sem 
pa lansko leto zbolela za dengo. Posebno 
doživetje je, ko greš prvič v bolnico v In-
diji, težko opišem. Me je pa presenetilo, da 
poleg normalnih zdravil dobiš predpisana 
tudi ajurvedska zdravila.

Meni je všeč prav to, da ni preveč pravil. 
Sam se odločaš, kaj je zate dobro, kaj ne.  
Ljudje živijo z naravo in verjamejo v njeno 
moč. 

Veliko ljudi si v Indijo ne upa, češ da je 
nevarno. Vas ni prav nič skrbelo?
Jaz se počutim varno. V Rishikeshu sploh, 
kot doma. Vedno odpotuješ z zdravo pa-
metjo. Izogibaš se predelov, ki jih odsve-
tujejo, spoštuješ njihovo kulturo. Ne spre-
hajaš se sam sredi noči po neobljudenih 
predelih. Indijci so zelo prijazni ljudje, 
vedno pripravljeni pomagati. Je pa res, da 
je Indija ogromna in so razlike med pod-
ročji in mesti. Veliko je težje dostopnih 
predelov, kjer je življenje drugačno, kot 
smo ga vajeni mi. Nikoli nisi čisto sam, ker 
vedno srečaš nekoga, ki tudi potuje. 

Menim, da nam strah ne sme preprečiti 
živeti življenja in izkusiti stvari brez pred-
sodkov.

Lahko opišete svoj življenjski slog v 
tujini. 
Na Japonskem se zbudim  ob 6.00. Dan 
začnem  s svojo jogijsko prakso in ajurved-
skimi rituali. Sledita tuš in zajtrk. Pregle-
dam pošto, uredim stvari na računalniku. 
Skuham kosilo, ki ga vedno vzamem s se-
boj na delo. Potem grem v studio. Z delom 
končam proti večeru in se vrnem domov. 
Na Japonskem je moj vsakdan več ali manj 
deloven. Ko imam prost dan, posprav-
ljam, nakupujem in se sproščam doma ali 
v mestu.

več na www.trzic.si
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Zavetišče za zapuščene živali za občino Tržič
ARHIV OBČINA TRŽIČ, FOTO: ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA

Javno službo zagotavljanja zavetišča za 
zapuščene živali na območju občine Tr-
žič odslej izvaja Zavetišče za zapuščene 
živali Ljubljana

Obveščamo vas, da od 1. 2. 2020 dalje izva-
ja javno službo zagotavljanja zavetišča za 
zapuščene živali na območju občine Tržič 
Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, 
Gmajnica 30, 1000 Ljubljana, http://zave-
tisce-ljubljana.si/.

Ob najdbi zapuščene živali na območju ob-
čine Tržič pokličite Zavetišče za zapušče-
ne živali Ljubljana na telefonsko številko 
+ 386 (0)1 256 02 79 ali jih obvestite po 
e-pošti, na naslov info@zavetisce-lju-
bljana.si. 

Potek telefonskega pogovora je sledeč. Po 
klicu se vključi avtomatski snemalnik po-
govora, nato pa pritisnite:

1 – za splošne informacije,

2 – za nujne klice.

Za nujne klice se štejejo prijave izgublje-
nih živali, prijave poškodovanih živali, 
prijave živali, ki ogrožajo okolico, klici 
uradnih oseb.

Ob najdbi zapuščene živali najprej preve-
rite ali je žival res zapuščena ali ni morda 
skrbnik živali v bližini. Preverite stanje ži-
vali tako, da ne ogrožate lastne varnosti in 
o morebitnih poškodbah ali bolezni takoj 
obvestite zavetišče. Zavetišče takoj obves-

tite tudi v primeru, ko žival ogroža oko-
lico (je nevarna). Če je zapuščena žival na 
zasebnem zemljišču, obvestite lastnika (ta 
obvesti zavetišče in dovoli ulov) oziroma 
uradnega veterinarja na 112.

Če žival ni bolna ali poškodovana in ne 
ogroža okolja, se ji približajte tako, da za-
gotovite lastno varnost ter preverite ali je 
na ovratnici (če jo ima) morebiti kontakt 
skrbnika. Če je skrbnik znan oziroma ga 
je mogoče ugotoviti, ga obvestite o najdbi 
živali in žival vrnite. Če lastnika ni mogoče 
ugotoviti ali ga obvestiti oziroma ne so-
deluje, žival odpeljite v zavetišče oziroma 
obvestite zavetišče.

Če se živali ne morete približati, poskusite 
preprečiti pobeg oziroma omejiti gibanje 
s priprtjem v primeren ograjen prostor in 
obvestite zavetišče. Pridržanje živali ozi-
roma spremljanje gibanja je nujno za us-
pešen ulov.

KAKO ŽIVAL PREPELJATI?

Hišno žival, ki ste jo našli zapuščeno, lah-
ko po predhodnem dogovoru z zavetiščem 
sami pripeljete, a le tako, da ne ogrožate 
lastne varnosti oziroma varnosti najdene 
živali. V primeru, da najdene hišne živali ne 
morete pripeljati, pokličite: 01/256 02 79.

ODZIVNI ČAS ZAVETIŠČA
Imetnik zavetišča mora poskrbeti za na-

mestitev zapuščene živali v roku 24 ur, 
za bolno ali poškodovano žival oziroma 
če žival ogroža okolico, pa je predpisan 
odzivni čas 4 ure, kar določa 11. člen Pra-
vilnika o pogojih zavetišča za zapuščene 
živali (Ur.l.RS št.45/2000). 

Prijavitelj najdene živali usmerja zaposle-
ne zavetišča in po svojih močeh pomaga 
pri ulovu živali tako, da ne ogroža lastne 
varnosti. 

Anonimnih prijav zavetišče ne obravnava. 
Na zasebnem zemljišču zavetišče ukrepa le 
z dovoljenjem lastnika oziroma po odloč-
bi uradnega veterinarja in/ali v spremstvu 
uradne osebe.

SPREJEM ZAPUŠČENE HIŠNE ŽIVALI 
V ZAVETIŠČE
Ob sprejemu zapuščene hišne živali naj-
ditelj izpolni sprejemni dokument zapuš-
čene živali. Identiteto izkazuje z osebnim 
dokumentom, resničnost podatkov pa po-
trdi z lastnoročnim podpisom.

Vse sprejete zapuščene živali se eviden-
tira, oskrbi in vrača znanemu oskrbniku 
oziroma namesti po protokolih Zavetišča 
Ljubljana in v skladu z veljavnimi predpisi.

Kontakt (Občina Tržič)

Željko Babić; tel.: 04 5971 534; zeljko.
babic@trzic.si 

NUJNI PRIMERI (poškodovana žival) – 
pokličite 112

Energetska samooskrba danes
PETER MALI, NEODVISNI ENERGETSKI SVETOVALEC MREŽE ENSVET

Aktualnost energetske samooskrbe – 
trend, potreba, varnost ?
Energetska samooskrba je aktualna v ko-
likor je ekonomsko zanimiva, v kolikor 
nam nudi večjo ali vsaj enako zanesljivost 
oskrbe in v kolikor je sama proizvodnja 
energije ekološko sprejemljiva. Na nivo-
ju skupnosti bodisi lokalne ali regionalne 
se zato danes izpostavlja trajnostni vidik 
oskrbe z energijo, se pravi ekonomično 

pridobivanje energije iz lastnih virov na 
način, ki čim manj obremenjuje okolje.   

Ali smo lahko samooskrbni in kako je to 
tehnično izvedljivo - pristopi k energet-
ski samooskrbi ?
Uporaba obnovljivih virov energije je poz-
nana (lesna biomasa, sončna energija…), 
naprave za učinkovito izrabo te energi-
je tudi (kotli na polena, pelete, sekance, 

sprejemniki sončne energije…), v zadnjih 
desetih letih se množično uveljavlja upo-
raba toplotnih črpalk za ogrevanje in pri-
pravo tople sanitarne vode, sončne celice 
(fotovoltaika) omogočajo proizvodnjo 
električne energije (s katero npr. lahko 
pokrivamo potrebe toplotne črpalke in os-
tale gospodinjske potrebe).

Pomemben vidik pri samooskrbi pa je 
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V spomin: Roza Pavlin Kihler (23. 8. 1920 - 24. 10. 2019)
DR. BOJAN KNIFIC, FOTO: CVETKA PAZLAR

Roza Pavlin Kihler se je rodila 23. avgus-
ta leta 1920 kot ena od devetih otrok. Do 
petega leta starosti je z brati in sestrami 
živela v Ljubnem na Gorenjskem, nato v 
rojstni vasi matere v Lomu pod Storžičem. 
Njen oče se je iz prve svetovne vojne vrnil 
skoraj gluh, nekaj časa ni mogel govoriti, 
za otroke je skrbela mati. Živeli so v rev-
ščini, otroci so služili kruh pri bogatih 
kmetih, pri sorodnikih in tujih ljudeh. Ot-
roci so bili pastirji in pestrne – Roza, ved-
no sem jo poznal kot Rozko – je večkrat 
»prosila kruhek«, kot je rada rekla sama. 
Pozneje so njena sestra in trije brati zače-
li delati v Bombažni predilnici in tkalnici 
v Tržiču, preselili so se na Ravne, kjer so 
skromno živeli v majhnem najemniškem 
stanovanju. Rozka se je kot petnajstletno 
dekle zaposlila v zdravilišču na Golniku, 
potem je delala v tovarni Medič/Miklavc v 
Ljubljani in za tem v Medvodah. 

Začela se je druga svetovna vojna, ki jo 
je zaznamovala za celo življenje. Nemci 
so Rozko aretirali, poslali v Begunje in jo 
potem odpeljali na prisilno delo v Krum-
pendorf v Avstrijo. Dobro je znala nemško, 
po spletu okoliščin so jo poslali v Celovec. 
Tam je prišla v stik z osvobodilno fron-
to, pobegnila v Dolino in od tam v Škofjo 
Loko, kjer se je aprila 1943 priključila Go-
renjskemu odredu. Ranjena je bila v kole-
no, potem pa je ozdravljeno Pavla Jerina 
sprejela kot bolničarko, bolničarski izpit 
je opravila z odliko. Bila je predana svoje-
mu delu, a so se stvari obrnile. Po krivem 
so jo obtožili in le previdnost in čista vest 
sta jo rešili, da je niso ubili. Zbežala je, a 
ujeli so jo Nemci, jo vklenjeno pripeljal v 
Idrijo in Ljubljano, nato s transportom v 
Drezden – Kingenberg. Zbežati ji je uspe-
lo tudi od tam. Mesec dni je tavala, prišla 
do Celovca, od tam na Jesenice in domov 
k materi v Tržič. Še isto noč je dobila zve-

zo s partizani. Končno je dočakala svobo-
do, a se je je veselila kratek čas. Ponovno 
je bila aretirana, tokat ne s strani Nem-
cev, in odpeljana v Ljubljanski zapor, kjer 
je bila na listi za usmrtitev. Brat njenega 
prijatelja jo je rešil gotove smrti, drug ji je 
pomagal s propustnico, da je odšla domov. 
A le za kratek čas. Ponovno so jo aretira-
li in poslali v Begunje, kjer je bila zaradi 
bega iz partizanske bolnice obsojena na 
smrt. Po dveh letih zapora v Begunjah je 
z vrhovnega vojaškega sodišča prejela 
pismo o pomilostitvi. Dobila je kazen šest 
let prisilnega dela in triletni odvzem dr-
žavljanskih pravic. Ob amnestiji je bila iz-
puščena. Delala je v Bombažni predilnici in 
tkalnici v Tržiču in dodatno na socialnem 
skrbstvu, bila je obiskovalka otrok – skrb-
niška svetovalka. Rada je rekla: »Dobro, da 
so me ljudje sprejeli drugačno, kot me je 
obsodil režim. Mnogi ljudje so vedeli, da 
ji je bila storjena krivica, da so jo obsodi-
li po krivem. Najbolje je to vedela sama, a 
tega ni razglašala. Povabili so jo v zvezo 
komunis tov, a se politično ni več želela 

udejstvovati. Ni želela privilegijev, ki bi ji 
pripadali zaradi partizanskega dela, želela 
si je mirnega življenja.

Celo svoje življenje je delala z ljudmi in 
za ljudi. Sodelovala je pri ustanavljanju 
in postavljanju prvega doma za ostarele 
v Tržiču, več desetletij je delala kot pro-
stovoljka Rdečega križa. Bila je izjemna 
ženska, v mnogih pogledih: razgledana, 
treznih misli in polna spoštovanja. Leta 
1953 je spoznala svojega moža Štefana 
Kihlerja, rodila sta se jima dva otroka: hči 
Cvetka in sin Branko, njen mož Štefan je 
imel iz prvega zakona še hčer Nado.

Z Rozko sva se prvič srečala leta 2014, ko 
sem zbiral spomine o nekdanjih načinih 
življenja v Tržiču. Težko je z besedami po-
vedati, kako iskreno in čutno je govorila o 
svojem otroštvu in mladih letih, po nekaj 
srečanjih tudi o svojem partizanskem živ-
ljenju in krutih izkušnjah. Z veliko skro-
mnostjo in ponižnostjo se je spominjala 
let, ki so minila, kakor se bomo tudi mi 
spominjali nje, ki nam je odkrivala življe-
nje, kakršno je bilo in se ne bo več vrnilo. 
Tudi Rozka se ne bo več vrnila. Naj ji bo 
zemlja, v kateri bo počivala, lahka, in naj 
ostane v našem večnem spominu. V naših 
spominih  bo ostala kot ženska, ki se je 
neustrašno spoprijemala z izzivi in kljub 
mnogim krivicam, ki jih nikdar ni mogoče 
popraviti, s pomirjeno dušo delala, da bi 
bilo na svetu lepo. Lepo ljudem, ki so trpeli 
zaradi mnogih tegob življenja, lepo nam, 
ki nismo izkusili pomanjkanj in grozot 
vojnih razmer, lepo ljudem, ki imajo čisto 
vest, in lepo ljudem, ki jih okoliščine sili-
jo, da delajo drugače, kot bi si želeli in bi 
bilo prav. Rozka je znala prisluhniti vsem, 
znala je razumeti, znala je pomagati tudi 
takrat, ko navadni smrtniki tega ne zmo-
remo.

poleg proizvodnje energije na eni strani 
- energetsko učinkovita raba energije na 
drugi strani. Nizkoenergijska gradnja (ali 
obnova v nizkoenergijskem standardu), 
vgradnja sodobnih generatorjev toplote in 
ostalih energetsko učinkovitih sistemov v 
objektih je način, da optimiramo oz. mini-
miziramo rabo energije in na ta način tudi 
lažje in ceneje dosežemo samooskrbo.

Ekonomika projektov, podpora države in 
trendi v gospodarstvu 

Ekonomika posameznega projekta je od-
visna od trenutnih razmer na trgu, pome-
ni od cene energentov in vgrajene opreme. 
Cene energentov se spreminjajo in so pre-
cej odvisne od splošnih gospodarskih raz-

mer, cena opreme seveda zavisi od kvali-
tete in množičnosti uporabe. Energetske 
investicije so večinoma dolgoročne in 
temu ustrezno se tudi ekonomičnost na-
ložb računa na daljši rok. K lažjemu odlo-
čanju za investicije lahko pripomore tudi 
država z denarnimi spodbudami.

Eko sklad (Slovenski okoljski javni sklad) 
podpira zgoraj opisane ukrepe (tudi v luči 
samooskrbe) - razpisi subvencij za občane 
so bili predstavljeni v avgustovski števil-
ki. Subvencije za energetsko učinkovito 
gradnjo in naprave so na voljo tako za no-
vogradnje kot za obnovo stavb. 

Po drugi strani pa tudi predvsem energet-
ska podjetja sledijo tem trendom in obli-

kujejo razne možnosti oz. poslovne mo-
dele za lastno proizvodnjo oz. samooskrbo 
z energijo (izgradnja sončnih elektrarn 
na ključ in paketi 'net metering', sonč-
ne elektrarne + električna vozila – paket 
e-mobilnosti, paketi sončna elektrarna + 
toplotna črpalka, itd).

Več in bolj podrobne informacije o zgo-
raj predstavljenih temah lahko dobite v 
Energetsko svetovalnih pisarnah mreže 
ENSVET. Svetovanje je neodvisno in brez-
plačno. V Tržiču ESP deluje v prostorih ob-
čine (Trg svobode 18), vsako sredo od 15.30 
do 17h (potrebna je predhodna najava na 
telefon št. 04 597 15 33 ali preko spletne 
strani s pomočjo elektronske pošte).
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Oktober 2020
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 

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

Razstave
 1. 10. – 25. 10. 
Galerija Atrij
Fantazija v lesu
Peter Guček in Tržiški muzej

 29. 10. – 29. 11. 
Galerija Atrij
Tradicionalna pregledna razstava  
Foto kluba Tržič
Foto klub Tržič in Tržiški muzej

Cel oktober
Ljudska univerza Tržič
Prijave: Začetni tečaj francoščine
Ljudska univerza Tržič

Dogodki
 četrtek, 1. 10. 
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Galerija Atrij
Odprtje razstave: Fantazija v lesu
Peter Guček in Tržiški muzej

19.00 Planinsko društvo Tržič
Začetek alpinistične in Gorniške šole 
2020/2021
Alpinistični odsek Tržič in CheraHiking

 četrtek, 2. 10. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
Delavnica: Zdrav življenjski slog
Ljudska univerza Tržič

18.00 dvorana Krajevne skupnosti Brezje pri 
Tržiču
Ponovitev koncerta: Prišle so nove 
novice
Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke

iz Tržiča
Rožnovensko romanje
Skupina prijateljev rožnovenske poti

 nedelja, 4. 10. 
6.00 iz Tržiča
Pohod: Košutnikov turn (2133 m)  
s severne strani
CheraHiking

11.00 Gozd
Polaganje venca ob obletnici požiga vasi 
Gozd
Združenje borcev  NOB Tržič

 ponedeljek, 5. 10. 
18.00 Ljudska univerza Tržič
Začetni tečaj nemščine
Ljudska univerza Tržič

 torek, 6. 10. 
9.00 Ljudska univerza Tržič
Študijski krožek: Veščine življenja
Ljudska univerza Tržič

 sreda, 7. 10. 
9.00 Ljudska univerza Tržič
Hatha joga (začetna)
Ljudska univerza Tržič

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
KOBI – branje za otroke z učnim  
pripomočkom
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Splet – Ljudska univerza Tržič
Spletno predavanje:  
Začetek poslovne poti
Ljudska univerza Tržič

 četrtek, 8. 10. 
9.00 Ljudska univerza Tržič
Začetni tečaj angleščine za upokojence
Ljudska univerza Tržič

9.30 Ljudska univerza Tržič
Začetni tečaj ruščine za upokojence
Ljudska univerza Tržič

10.00 Ljudska univerza Tržič
Nadaljevalni tečaj angleščine za  
upokojence
Ljudska univerza Tržič

17.00 Splet - Ljudska univerza Tržič
Spletno predavanje: Dvig zavedanja z 
Bogdanom Rahtanom
Ljudska univerza Tržič

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic: Miškino gledališče –  
Žabica Brokolina in polž Sladkosned
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 petek, 9. 10. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
Delavnica: Dejavniki tveganja za zdravje
Ljudska univerza Tržič

20.00 Kulturni dom Križe
Premiera: Zabavni večer s Čehovim ali 
posodi mi vendar pištolo
Kulturno društvo Kruh Križe

 sobota, 10. 10. 
8.00 Atrij Občine Tržič
Oktobrski tržni dan
Jure Markič s. p. in Občina Tržič

10.00 – 17.00 lokacija bo določena naknadno
Gledališka delavnica z Majo Gal  
Štromar: KORONSKO HURONSKI  
DIALOGI
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna 
izpostava Tržič

20.00 Kulturni dom Križe
Zabavni večer s Čehovim ali posodi mi 
vendar pištolo
Kulturno društvo Kruh Križe

 nedelja, 11. 10. 
20.00 Kulturni dom Križe
Zabavni večer s Čehovim ali posodi mi 
vendar pištolo
Kulturno društvo Kruh Križe

iz Tržiča
Pohod v spomin Majde Haler:  
Ljubelj - Zelenica
Planinsko društvo Tržič

 ponedeljek, 12. 10. 
17.00 Ljudska univerza Tržič
Začetni tečaj angleščine
Ljudska univerza Tržič

17.00 Splet - Ljudska univerza Tržič
Spletno predavanje: Dvig zavedanja z 
Bogdanom Rahtanom
Ljudska univerza Tržič

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Beremo s tačkami pomagačkami
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 13. 10. 
9.30 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Digitalno=normalno=realno (celodnevni 
dogodek)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ljudska univerza Tržič
Tečaj: Računalništvo za upokojence
Ljudska univerza Tržič
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 sreda, 14. 10. 
9.00 Ljudska univerza Tržič
Delavnica: Sreča je stvar odločitve
Ljudska univerza Tržič
9.00 Zdravstveni dom Tržiič
Delavnica: tehnike sporočanja
Zdravstveni dom Tržič

16.00 Ljudska univerza Tržič
Tečaj: Podjetniška akademija za  
osnovnošolce
Ljudska univerza Tržič

17.00 Splet - Ljudska univerza Tržič
Spletno predavanje: Dvig zavedanja z 
Bogdanom Rahtanom
Ljudska univerza Tržič

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
KOBI – branje za otroke z učnim  
pripomočkom
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Ljudska univerza Tržič
Študijski krožek: Beremo z …
Ljudska univerza Tržič

 četrtek, 15. 10 
15.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov Društva slepih in  
slabovidnih
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17.00 Splet – Ljudska univerza Tržič
Spletno predavanje: Neverbalna  
poslovna komunikacija in bonton
Ljudska univerza Tržič

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 petek, 16. 10. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
Delavnica: Telesna dejavnost – gibanje 
Ljudska univerza Tržič

 torek, 19. 10. 
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predstavitev knjige Kolesar z avtorjem 
Markom Radmilovičem
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 20. 10. 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Dan dobrih praks  
(predstavitev bibliotekarske stroke)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sreda, 21. 10. 
17.30 Zdravstveni dom Tržiič
Delavnica: tehnike sporočanja
Zdravstveni dom Tržič

17.00 Splet – Ljudska univerza Tržič
Spletno predavanje: Vrste in oblike 
poslovanja
Ljudska univerza Tržič

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
KOBI – branje z učnim pripomočkom
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Glasbena šola Tržič
Javni nastop učencev glasbene šole
Glasbena šola Tržič

18.00 Župnija Križe
Priprava za botre za vso občino Tržič

 četrtek, 22. 10. 
17.00 Ljudska univerza Tržič
Začetni tečaj ruščine
Ljudska univerza Tržič

17.00 Splet – Ljudska univerza Tržič
Podjetniški večer: Matej Meglič, podjetje 
Elevonx
Ljudska univerza Tržič

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic s PGD Tržič
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Galerija Paviljon
Odprtje razstave: Lučka Koščak
Tržiški muzej

iz Tržiča
Tržiška planinska pot –  
4-dnevni treking
CheraHiking

 petek, 23. 10. 
Ljudska univerza Tržič
Delavnica: Tehnike sproščanja
Ljudska univerza Tržič

 ponedeljek, 26. 10. 
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Potopisno predavanje: Čez Južno  
Ameriko s kolesom (Aleše Juvanc)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 27. 10. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
Ustvarjalna delavnica: Žični bonsai
Ljudska univerza Tržič

 sreda, 28. 10. 
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
KOBI – branje za otroke z učnim  
pripomočkom
Ljudska univerza Tržič

 četrtek, 29. 10. 
15.30 Ljudska univerza Tržič
Ustvarjalna delavnica: Delavnica z glino
Ljudska univerza Tržič

17.00 Splet -  Ljudska univerza Tržič
Spletno predavanje: Kako kreiramo 
marketinške materiale?
Ljudska univerza Tržič

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Galerija Atrij
Odprtje razstave: Tradicionalna  
pregledna razstava Foto kluba Tržič
Foto klub Tržič in Tržiški muzej

 sobota, 31. 10. 
Občinski odbor in krajevna organizacija zveze 
borcev za vrednote NOB
Komemoracije po krajevnih skupnostih:
- Bistrica, pri gasilskem domu, ob 16. uri
- Kovor, pri cerkvi, ob 15.45 uri
- Križe, pri OŠ Križe, ob 15. uri
- Retnje, pri grobišču talcev, ob 15.30 uri
- Leše, pri OŠ Leše, ob 10. uri
- Lom pod Storžičem, pri cerkvi, ob 10. uri
- Podljubelj, pri domu krajanov, ob 16. uri

 nedelja 1. 11. 
10.00 pokopališče Tržič
Polaganje venca ob dnevu spomina  
na mrtve
Združenje NOB Tržič, Občina Tržič

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

2. 10. 2020, ob 20. uri Koncert: Adi Smolar Loški pub, Škofja Loka Organizator prireditve:
Agencija Koncerti
Kontakt: 
agencijakoncerti@gmail.com

3. 10. 2020, ob 10. uri Otroški glasbeni abonma: 
Peter Klepec

Sokolski dom Škofja Loka Organizator prireditve:
Zavod 973, Sokolski dom Škofja 
Loka
Kontakt:
04 511 23 35
info@sokolskidom.si 

3. 10. 2020, ob 20. uri Koncert: Vidra NI riba #6: 
TRETJI KANU

Bife bazen Železniki – terasa Organizator prireditve:
Kulturno društvo Rov
Kontakt:
Robert Prezelj, 041 434 664
robert@prezelj.biz
www.rov-drustvo.si 
https://www.facebook.com/ 
DrustvoRovZelezniki

4. 10., 10. 10., 18. 10., 
25. 10. 2020, ob 16. in 
ob 17. uri

Polurne otroške predstave v 
Pravljični deželi Gorajte

Adrenalinski park Gorajte, 
Virmaše

Organizator prireditve:
Društvo Oddih Gorajte
Kontakt: 
Danica Kordež
041 214 858
nika.komerc@gmail.com
www.pravljicnadezela-gorajte.si 

9. 10. 2020, ob 16. uri 16. festival lepopisja v Žički 
Kartuziji

Žička kartuzija Organizator prireditve:
Splošna knjižnica Slovenske Konjice,
TIC Slovenske Konjice
Kontakt:
TIC Slovenske Konjice
03 759 31 10
info@tickonjice.si
www.tic.konjice.si  

9. 10. 2020, ob 18. uri Večer v živo: Bruno Šimleša, 
Ljubezen in osebna rast

Dom kulture Slovenske Konjice Organizator prireditve:
Večer in Splošna knjižnica Slovenske 
Konjice
Kontakt:
Splošna knjižnica Slovenske Konjice
03 758 04 33
info@knjiznicakonjice.si
www.knjiznica-slovenskekonjice.si

Zanimivi dogodki v članicah združenja zgodovinskih mest Slovenije
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Začetek gledališke sezone s spominom na Slavka Bohinca
DAVID AHAČIČ, FOTO: KD KRUH KRIŽE

Gledališka skupina KD Kruh Križe napoveduje premiero nove 
predstave, ki jo bo ob prvi obletnici smrti ustanovitelja društva 
Slavka Bohinca posvetila njegovemu spominu. Premiera bo v 
petek, 9. oktobra, ob 19. uri v kulturni dvorani v Križah, sledili 
ji bosta še predstavi v soboto in nedeljo ob isti uri. 

Slavko Bohinc je vse od ustanovitve društva leta 2002 spodbu-
jal in vodil razvoj naših dejavnosti na številnih področjih, gle-
dališče mu je bilo še posebej pri srcu. Neutrudno je povezoval 
člane skupin različnih generacij, raziskoval nove ideje, snoval 
in postavljal scenske elemente, skrbel za organizacijo gosto-
vanj in oglaševanje, kasneje pa tudi odlično zaigral v mnogih 
predstavah. Njegova zadnja vloga cesarja Janeza v lanskoletni 
predstavi Martin Krpan nam bo ostala v živem spominu. Obo-
ževal je žlahtno komedijo – najraje v povezavi z izročilom in 
dediščino, zato se je ob našem repertoarju porodila tudi ideja o 
festivalu komedije, Vikendu smeha, ki smo ga letos izvedli že 
15. Slavkovi hudomušnosti se ne bomo izneverili, zato postav-
ljamo na oder humoristično delo, izbor dramskih del Antona 
Pavloviča Čehova pod naslovom Zabavni večer s Čehovom ali 
Posodi mi vendar pištolo!

Gre za izvedbo skečev O škodljivosti tobaka, Tragik po sili in 
Medved z avtorskimi medigrami, skozi katere bomo pokukali 

v avtorjevo življenje in njegov odnos do življenja, ustvarjanja, 
domovine. Anton Pavlovič Čehov (1860-1904) ni bil le eden 
najbolj priljubljenih ruskih pripovednikov, pač pa predvsem 
precizen opazovalec in komentator življenja običajnih ljudi v 
drugi polovici 19. stoletja ter vztrajen prenovitelj ruskega gle-
dališča. Poleg velikih dramskih besedil njegovo zapuščino ses-
tavljajo tudi krajša dela, nekakšne dramske skice, v katerih se 
šaljivo poigrava s slogom, a tudi skozi nekoliko grenek smeh 
se njegovim junakom uspe dotakniti src gledalcev.

V predstavi bodo nastopili Tereza Gosar, Draga Heijden Bajt, 
Jana Kus, Alenka Golmajer Terziev, David Ahačič, Lojze Markič 
in Roman Teran.

Izvedbo prireditev bomo prilagodili aktualnim javnozdrav-
stvenim razmeram in navodilom NIJZ. Število sedežev bo 
omejeno, zato je obvezna vnaprejšnja rezervacija vstopnic 
na tel.: 041-204-952 (David) ali na e-naslov: david.ahacic@
gmail.com. 

Prijazno vabljeni!

Martin Krpan, 2019
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VABILO
DELAVNICE O FINANČNEM OPISMENJEVANJU ZA RANLJIVE 

CILJNE SKUPINE
(PROJEKT SOFINANCIRA OBČINA TRŽIČ)

Center za socialno delo Gorenjska, 
enota Tržič, vas vabi na predavanja 
in delavnice s področja finančnega 
opismenjevanja v dveh jesenskih ci-
klusih po tri delavnice. Prvi je name-
njen posameznikom, drugi pa parom 
oziroma družinam. Delavnice bodo 
ob četrtkih na vsakih 14 dni v traja-
nju 60 minut. Namenjene so osebam 
z nizkimi dohodki (prejemnikom de-
narne socialne pomoči, varstvenega 
dodatka, upokojencem ter drugim).

Predavala bo predavateljica z izkuš-
njami s področja financ in ekonomije 
gospa Irena Stojc, dipl. ekonomistka, 
zaposlena na CSD Gorenjska, enota 
Tržič.

Predavanja z delavnicami bodo po-
tekala v sejni sobi na sedežu enote 
CSD Gorenjska v Tržiču, Usnjarska 
ulica 3, ob četrtkih od 11. do 12. ure 
v terminih:

1. ciklus predavanj za samske osebe:

1. 10. 2020, 15. 10. 2020, 29. 10. 2020 
(zaključek)

2. ciklus predavanj za pare in dru-
žine:

12. 11. 2020, 26. 11. 2020, 10. 12. 2020 
(zaključek)

TEME DELAVNIC: Finančna pisme-
nost, osebni finančni načrt, kredit/
posojilo, dolgovi in posledice, var-
čevanje, načrtovanje večjih nakupov.

SPOZNALI BOMO: Kaj je finančna 
pis menost in kako vpliva na naše 
življenje, kako preživeti z nizkimi 
dohodki, kdaj se odločiti za kredit ter 
kako privarčevati?

Vse delavnice so brezplačne, pred-
hodne prijave zbiramo po e-pošti:  
gpcsd.trzic@gov.si, anka.veternik@
gov.si ali po telefonu 04/5971-200 
in 081 811 051. 

Vljudno vabljeni.

VABILO
CSD TRŽIČ

DELAVNICE ZA KREPITEV DRUŽINE
(PROJEKT SOFINANCIRA OBČINA TRŽIČ)

Center za socialno delo Gorenjska, 
enota Tržič, je v spomladanskem 
času začel z realizacijo projekta or-
ganizacije ciklusa vzgojno-izobra-
ževalnih delavnic za krepitev dru-
žine za starše predšolskih otrok. 
Projekt je bil sofinanciran s stra-
ni Občine Tržič, v okviru izvajanja 
socialne preventive enote Tržič. 
Pri projektu so sodelovali zunanji 
strokovnjaki s področja zdravstva  
Nataša Kavar, socialnega varstva 
Anja Grilc in Drago Sukić ter vzgoje 
in izobraževanja predšolskih otrok  
ga. Nataša Brzin. Notranji izvajal-
ci iz CSD Gorenjska, ki so oblikovali 
vsebinsko zasnovo projekta, so bili 
strokovni delavci enote Tržič.

Delavnice so trajale po 90 minut, 
temeljile so na teoretičnih znanjih 
in na izkustvenem delu v skupini. 
Skupaj se je izvedlo pet delavnic od 
prvotno predvidenih sedmih delav-
nic, dve sta odpadli oz. se preobli-
kovali zaradi uvedbe epidemioloških 
ukrepov za omejitev širjenja okužbe 
s koronavirusom. Vsebinsko so se 
vrstile po naslovnih temah: Fizio-

loške potrebe predšolskega otroka, 
Razvojne potrebe otroka ter pomen 
postavljanja meja in uvajanj delov-
nih navad, Vpliv družinskega nasilja 
na razvoj predšolskega otroka, Vpliv 
odvisnosti, duševnih bolezni star-
šev na predšolske otroke in pomen 
varnosti ter Finančno opismenjeva-
nje. Delavnice so bile toplo sprejete 
s strani udeležencev, predavatelji so 
bili pohvaljeni, podanih je bilo vrsto 
predlogov za izvedbo novih delavnic 
v prihodnje.

V jesenskem ciklusu izvajamo nove 
tematsko zanimive delavnice, tokrat 
namenjene  staršem šolskih otrok. 

Delavnice so na sporedu V SEJNI 
SOBI na sedežu enote CSD Gorenjska 
v Tržiču, Usnjarska ulica 3, od sredi-
ne septembra vsako sredo na štiri-
najst dni od 15:30 ure do 17. ure. 

V oktobru in novembru bodo pote-
kale še sledeče delavnice:

 - 14. 10. 2020: Vpliv odvisnosti in 
duševnih težav staršev na otroke, 
predavatelj Drago Sukić

 - 28. 10. 2020: Vzgoja šolskih otrok 
brez nasilja, predavateljica Anja 
Grilc

 - 11. 11. 2020: Finančna pismenost v 
družini, predavateljica Irena Stojc 

 - zaključek 25. 11. 2020 podelitev 
potrdil o udeležbi in zahvalo za 
sodelovanje

Veseli bomo, če se nam boste pri-
družili, delavnice so vsebinsko sa-
mostojne, lahko se udeležite posa-
mezne delavnice, ki vas tematsko 
zanima. V temu negotovemu času 
širjenja okužb s koronavirusom in 
uvedbami karanten ter pouka na 
daljavo, so otroci postali še posebej 
občutljivi in dovzetni za spremembe 
v okolju. Delavnice so priložnost za 
pogovor in izmenjavo mnenj s stro-
kovnjaki. Vse delavnice so brezplač-
ne, predhodne prijave zbiramo 
po e-pošti: gpcsd.trzic@gov.si,  
anka.veternik@gov.si ali po telefonu 
04/5971-200 in 081 811 051. 

Vljudno vabljeni.

br
ez

pl
ač

n
a 

ob
ja

va
br

ez
pl

ač
n

a 
ob

ja
va



33

oktober 2020

obvestila, vabila

br
ez

pl
ač

n
a 

ob
ja

va
br

ez
pl

ač
n

a 
ob

ja
va



34

oktober 2020

Postani del ekipe turističnih vodnikov na območju Občine Tržič

Termin tečaja: 19. – 30. 10. 2020 (v popoldanskih urah)
Lokacija: sejna soba Občine Tržič in teren
Cena tečaja: 40 €, rok za prijavo: 15. 10. 2020

Prijave in informacije na telefon:  04 597 15 36, 051 627 057 
ali e-naslov: informacije@trzic.si

TURISTIČNEGA

  VODNIKA
TEČAJ ZA

obvestila, vabila

br
ez

pl
ač

n
a 

ob
ja

va



35

oktober 2020

oglasi

ELEKTRIČNI MOTOR BENCINSKI/DIZELSKI MOTOR 

ZA 11.790 €*

  *Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 ACTIVE 1,2 PureTech 75 in ogrevanje prednji sedežev - mesečno odplačevanje; 
maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 11.790 EUR; mesečni obrok je 129 EUR pri 
pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 19.08.2020 
znaša 8,49% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,0%; financirana vrednost 8.253 EUR; skupni znesek za 
plačilo 14.085 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil 
Peugeot. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 0 do 4,9 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 113 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0459 g/km. Emisije trdnih 
delcev: od 0 do 0,00072 g/km. Število delcev: od 0 do 4,20. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 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.

NOVI PEUGEOT 208
ODDOLGOČASI PRIHODNOST 

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 6660
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OGLAŠEVANJE V TRŽIČANU

E - mail: bojan.rauh@specom.si ali 040 202 384
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040 623 535

www.plesnistudiospela.si   ∙   info@plesnistudiospela.si

LOKACIJA:
Dvorana DONA

(poleg trgovine HOFER)
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