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uvodnik

Na naslovnici: Umetniško delo učenke OŠ Tržič,  
Aline Jakimovske (foto in mentorica: Darja Zupan)

»Ljudje so tisti, ki kraj ožive, mu dajo smisel in dušo.«
DOMINIKA AHAČIČ, FOTO: OSEBNI ARHIV DOMINIKE AHAČIČ

Ko me kdo vpraša, kje sem doma, in po
vem, da prihajam iz Loma pod Storžičem, 
le redki vedo, kje zares je to. Če se komu že 
svita, me ponavadi locira na drugo stran 
Storžiča, tam nekje v okolico Preddvora. 
Takim še nekako poskušam razložiti, da 
za Storžičem še ni Avstrija, ampak Tržič 
in blizu njega moja domača idilična gor
ska vasica. 

Tistim, ki na Gorenjskem poznajo le Bled in Kranjsko Goro, pa rečem 
kar, da sem blizu štrukljev s Kofc. Te poznajo tudi tisti, ki na Kofcah 
še nikoli niso bili. 

Čeprav Lom ni tako popularen kot »naj planinska koča«, iz leta v 
leto v svojo neokrnjeno naravo sramežljivo privablja vse več obi
skovalcev.

V resnici niso pomembni štruklji oziroma narava, ampak predvsem 
ljudje. »Prav ljudje so tisti, ki kraj ožive, mu dajo smisel in dušo, 
skratka vsebino življenja,« je zapisal Janez Slapar v knjigi Takole 
je bilo včasih u Vom, kjer lepo opiše tudi Lomljane. Baje smo »pre

prosti, malce grobi, kot je groba narava, ki nas obdaja, po srcu pa 
usmiljeni, dobrosrčni in prijazni ... pridni in iznajdljivi, malce vorhni 
sicer, vendar skrbni in delovni«.

Nekaj izmed omenjenih lastnosti zagotovo krasi tudi lomske gasil
ce, ki letos obeležujejo že 100 let delovanja. Ker vstopamo v oktober, 
mesec požarne varnosti, smo jim namenili središče tokratnega Tr
žičana, v katerem vas čaka še obilo drugih zanimivih zgodb.

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

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

FOTOGRAFIJE
Fotografije za objavo v Tržičanu naj bodo čim boljše kva
litete. To pomeni, da ne oddajajte pomanjšanih fotogra
fij ali fotografij, ki jih samodejno zmanjša vaš odjemalec 
elektronske pošte.

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

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

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

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič

Odgovorna urednica: Maja Tekavec

Pomočnica odgovorne urednice: Dominika Ahačič

Člani uredništva: Tanja Ahačič, Petra Hladnik, Jože Klofutar, 
Erna Meglič, Marija Mravlje in Janja Nemc.

Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino leteh ter za 
avtorske pravice fotografij. Uredništvo si pridržuje pravico 
do krajšanja člankov v skladu z uredniško politiko.

Lektoriranje, tisk in prelom: Specom d.o.o.

Naslov uredništva: Občinsko glasilo »Tržičan«,  
Trg svobode 18, 4290 Tržič, urednistvo.trzican@gmail.com 

tel. 04 59 71 536

www.trzic.si/trzican

Glasilo »Tržičan« je brezplačno 

Trženje oglasnega prostora: bojan.rauh@specom.si ali  
040 202 384

Naklada: 5.980 izvodov

Javno glasilo »Tržičan« je vpisano v razvid medijev, ki ga 
vodi Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 353. 

ISSN 1581  4831

Naslednji Tržičan izide 2. novembra 2021. 
Datum za oddajo prispevkov je 15. oktober 2021.  
Po tem roku članki ne bodo obravnavani.
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župan z nami

SPOŠTOVANE OBČANKE, DRAGI OBČANI.

Epidemija še vedno kaže svojo moč in pušča velike posledice 
na celotni svetovni, slovenski, pa tudi naši tržiški skupnosti. 
Verjamem v znanstveno utemeljena pričakovanja strokov
njakov, da bo po vrhu v letošnjem letu do poletja v naslednjem 
letu epidemija izzvenela. K temu koncu nam zelo pomaga po
večevanje precepljenosti in števila prebolelih, ki po stiku z 
virusom razvijejo odpornost. Neznank v epidemiji je še vedno 
veliko, a povsem jasno je, kako bolezen in njen prenos lahko 
učinkovito preprečimo. Tu se spoznanja in dognanja v osnov
nih postavkah v zadnjem stoletju niso kaj bistveno spremeni
la. Število precepljenih narašča. Tržičani smo v tem nad slo
venskim povprečjem. Cepilne ekipe odhajajo tudi na teren in 
se prilagajajo ljudem. Še vedno zagovarjam in trdno stojim na 
stališču, da je cepljenje prostovoljna in osebna odločitev. Vsi 
skupaj moramo storiti prav vse, da tudi z drugimi ukrepi pre
prečujemo širitev virusa. Želim si in apeliram na vse, da tudi 
številni različni pogledi in dojemanja epidemije niso razlog 
za delitve, nasprotovanja in prepire med nami, občani Tržiča. 
Žal se na državni ravni še vedno slabo komunicira z javnostjo. 
Ostanimo prijatelji in razumni ljudje. Smisel življenja in naši 
s prihodnostjo povezani osebni ter skupni cilji so in morajo 
biti večji, prijaznejši, svetlejši od trenutne tegobe.

Z organizacijo naše tradicionalne Šuštarske nedelje smo po
novno dokazali, da se za razliko od vseh tistih, ki so priredi
tve vseslovensko množično odpovedovali, s trdim delom da 
in zmore, če se želi in je volja. Ocenjujem jo kot uspešno in 
prelomno. Tako, ki je trdno začrtala pot od svetovnega, kra
marsko komercialnega k slovenskotržiškemu in etnološ
kemu. Hvala prav vsem, ki ste bili del te zgodbe. Pričaku
jem aktivno in srčno vključenost še dodatnih ponudnikov iz 
mestnega jed ra in celotne občine v to našo skupno tradicio
nalno zgodbo. Ponosen sem na naše muzealce, razstavljavce, 
vse obiskovalce, plesalce FS Karavanke in tržiške gasilce, ki 
so v skupno zgodbo dodali svoj presežek. Z dejavnostjo druš
tev zmoremo še več dogajanja. Šuštarska nedelja ne more biti 
več taka, kot je nekdaj bila. Čas je šel in gre naprej. Organi
zirati jo moramo najprej zaradi sebe, šele nato zaradi vedno 
dobrodošlih obiskovalcev od vsepovsod.

Šolsko leto smo uspešno, varno in lepo začeli. Številne naše 
nove pridobitve,  v katere smo vložili obilico skupnega dela 
in sredstev, uspešno služijo svojemu namenu. Lepo število 
na novo vpisanih v vrtec in osnovne šole ponovno dokazuje, 
da smo živa in vitalna skupnost. Naj bosta dobro znanje in 
otroški smeh plačilo staršem in zaposlenim v vseh ustanovah 
ter občini ustanoviteljici. To je najlepša nagrada za srčno op
ravljeno delo in trud.

Ponudba na stojnicah je in mora biti tako kot ponudba domače hrane in 
pijače še bistveno večja (FOTO: arhiv Občine Tržič).

Rastemo v znanju (FOTO: arhiv OŠ Bistrica).

Jesen poleg šole prinaša tudi številna nova gradbišča in prido
bitve. Brezposelnost je na zgodovinsko najnižji ravni. Uspeš
no smo zaključili razpis za pomoč gospodarstvu, ki res vidno 
in lepo napreduje.  Sedaj je potrebno poskrbeti za višjo doda
no vrednost in plače zaposlenih. Obnovljena koča na Kofcah 
je postala naj planinska koča. Čestitam osebju, lastnikom in 
obiskovalcem. Veliko priznanje pomeni tudi veliko odgovor
nost do bivanja in gibanja v naravnem okolju. Okolje ima svo
je omejitve. Prepričan sem, da jih zmoremo dojeti, razumeti, 
urediti in spoštovati. To nam bo prineslo še več zadovoljstva, 
napredka, medsebojnega razumevanja in veselja. 

Koča na Kofcah z novo podobo (FOTO: arhiv Občine Tržič).

Trdno verjamem, da si Tržičani vse zapisano zaslužimo. To 
tudi znamo, želimo in zmoremo. Srečno.
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DOBRIH 85 TISOČAKOV ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA IN 
GOSPODARSTVA V OBČINI TRŽIČ
Tudi letos Občina Tržič namenja proračunska sredstva za razvoj 
podjetništva in gospodarstva. Na letošnji javni razpis, katerega 
predmet je dodelitev sredstev za spodbujanje začetnih investicij 
in investicij v razširjanje dejavnosti za razvoj, je v roku prispelo 
17 vlog. Sredstva v skupni višini 85.499,32 evra so bila z odločbo 
dodeljena 11 vlagateljem. 

Upravičenci bodo sredstva med drugim porabili za posodobitev 
spletne trgovine, nakup novih strojev in opreme, ureditev novih 
prostorov, investicije v nepatentirano tehnično znanje, v digita
lizacijo podjetja …

ZBRALA: SAŠA PIVK AVSEC

NA GORENJSKI PLAŽI USPEL KONCERT OB ZAKLJUČKU 
POLETNE SEZONE
Zadnji sobotni večer v avgustu je bil v amfiteatru Gorenjske plaže 
nabit s pozitivno energijo, za katero so poskrbele kar tri glasbene 
skupine in dobrovoljni obiskovalci.

Občina Tržič je ob zaključku poletne sezone pripravila še en odli
čen glasbeni koncert na Gorenjski plaži. Like The Rolling Stones, 
Rok'n'Band in Kingstoni so poskrbeli za dobršen odmerek pozi
tivne energije, ki jo ljudje v teh časih še kako potrebujemo. Slišali 
smo vse največje hite vseh treh skupin, za posebno presenečenje 
pa je poskrbel smučarski skakalec Žiga Jelar, ki se je na odru pri
družil Rok'n'Bandu in z njim na bas kitari odigral njihovo Niko. 
Vsi nastopajoči so bili navdušeni nad prireditvenim prostorom in 
obiskovalci, ki so jih nagradili z dobrim obiskom.

iz dela občinske uprave

Skupni podpis pogodbe z upravičenimi prejemniki in županom 
(FOTO: arhiv Občine Tržič). Gorenjska plaža je odličen prireditveni prostor (FOTO: Media butik).
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trn v peti

Slovenija se začne v Tržiču
TOMAŽ TROHA, FOTO: ARHIV TOMAŽA TROHE

Vašo pozornost želim pridobiti z be
sedami: identiteta, turizem, zaslužek; 
ampak – ali je to Tržič? Hvale vreden 
je »Razvojni načrt občine Tržič 2030«, 
ki pa nima inovativnih predlogov. Kot 
primer smo nedavno brali novico »V 
Prevaljah odprli Muzej bralne značke«. 
Domiselno! 

In Tržič? Sloveniji se predstavlja kot 
des tinacija zelenega turizma, a to 
za preživetje ni dovolj. Potrebujemo 
edinst veno turističnošportnoeduka
tivno prepoznavnost, ki ne bo zgolj va
bila. Trenutno se nimamo s čim zasid
rati na tovrsten zemljevid Slovenije. Ne 
pozabimo, domači turist je najboljši in 
kako drugače začeti kot pri vzgoji mla
dih in pri tem, kar nas vse druži: narava, 
šport in slovenski olimpijci.

V Ljubljani že imamo Muzej športa, am
pak ker je Tržič ponosen tudi na »svoje« 
olimpijce, si zaslužimo narediti drzen 
korak in zasnovati »Slovenski olimpijski 
muzej«, kjer bi poleg slovenskih vrhun
skih dosežkov na OI predstavili para

olimpijske junake, svetovne prvake, kakor 
tudi ekstremiste, ki brez konkurence os
vajajo srca ljubiteljev športa vsega sveta: 
Artnik, Strel, Krničar ...

Slovenija ne potrebuje še enega muzeja 
s kopico vitrin … Potrebuje sodoben mu
zej, ki bo omogočal tudi razvoj motorike 
mladih in hkrati večal samospoštovanje 
nas, zvestih navijačev majhnega naroda z 
velikimi športnimi rezultati. EU podpira s 
subvencijami razvoj športnoedukativnih 
destinacij. Izkoristimo ponujeno roko!

Potrebujemo točko, na kateri se bodo 
odvijale avdiovideomotorične delav
nice, kjer se bodo obiskovalci preizkuša
li na skrbno pripravljenih napravah, ki 
improvizirajo telesne sposobnosti naših 
najboljših športnih junakov in jih hkra
ti predstavljajo. To bi bil sijajen objekt za 
preživljanje športnih dni VSE slovenske 
mladine in hkrati turistična točka za dru
žine in mlade po srcu. 

Ne pozabimo: SLOVENIJA SE ZAČNE V  
TRŽIČU!

JANA BABŠEK, DIREKTORICA TRŽIŠKEGA MUZEJA IN ŽUPAN BORUT SAJOVIC, FOTO: ARHIV TRŽIŠKEGA MUZEJA

Spoštovani!

Razveseljivo je, da razmišljate o zani
mivih turističnih produktih za Tržič, ki 
bi povečali interes za obisk mesta. 

Muzeji so prav gotovo ena izmed točk, 
kamor prihajajo turisti. Primer je ve
ličastni olimpijski muzej je v Lozani v 
Švici, ki pokriva ves svet. Obisk muzeja 
je izjemno velik. V njem je predstavlje
na zgodovina olimpionizma od njego
vih začetkov v antični Grčiji do danes. 
Muzeji so institucije, kjer ima osrednje 
mesto predmet, so varuhi premične de
diščine, tako da tudi v Lozani ni telo
vadnih zmogljivosti in drugih športnih 
dejavnosti, kar pa ne zmanjša zanimi
vosti obiska, če obiskovalca te tematike 
seveda nagovarjajo.  

Da bi imeli v Tržiču slovenski olim
pijski muzej, bi to pomenilo, da bi se 
uvrščal med nacionalne muzeje, saj bi 
pokrival območje vse Slovenije in bi ga 
v celoti financirala država. Torej bi se 
morali obrniti na Ministrstvo za kul
turo in Ministrstvo za šolstvo in šport. 
Obe instituciji bi najbrž presodili, če 
obstaja konsenz, da se tak muzej usta
novi za Slovenijo in da se ustanovi prav 
v Tržiču. 

V Tržiču pa sicer obstaja uspešen lokal
ni muzej, ki ga večinsko financira Občina 
Tržič, za stalne razstave pa je pridobil fi
nanciranje Ministrstva za kulturo. Sestav
ljen je iz številnih enot, obrtne razstave, 
smučarskega muzeja, etnografske raz
stave v Kurnikovi hiši, razstave o koncen
tracijskem taborišču na Ljubelju. Muzej 
je prejemnik dveh Valvasorjevih nagrad 
in nominiran med 15 najboljših slovan
skih muzejev (nagrada Živa) in za nagrado 
Evropske komisije (EMYA) in je prepozna
ven v krogu ljubiteljev muzejev. Občina 
Tržič bo tudi v prihodnje podpirala razvoj 
muzealstva v okviru Tržiškega muzeja, 
katerega ustanoviteljica je. Obisk muzeja 
je velik in se vsako leto povečuje. Obsta
jajo načrti za prihodnje delovanje muzeja. 
Želimo povečati smučarski muzej, saj se
danji prostori ne zadoščajo za prikaz vseh 
dosežkov slovenskih alpskih smučarjev in 
drugih zimskih športnikov. Na pristojnih 
ministrstvih poskušamo najti razume
vanje za ta projekt in predvsem finančna 
sredstva. Muzej ima načrte za razvoj tudi 
na drugih vsebinah, ki so povezane s kra
jevnimi tradicijami in presegajo lokalni 
pomen. 

Obstaja pa tudi možnost odprtja zaseb
nega muzeja, ki bi se financiral iz lastnih 
prihodkov, oz. s strani donatorjev, v Slo

veniji je več tovrstnih muzejev, ki dobro 
delujejo. Ti so lahko tudi hibridne vrste, 
lahko povezujejo muzejsko, športno 
dejavnost in zabavno industrijo, kot vi 
predlagate. Za take pobude smo na Ob
čini Tržič odprti in lahko pomagamo pri 
iskanju ustreznih prostorov (podjet
je Voje, BPT si prizadeva odpreti mu
zejski del) in povezovanju z različnimi  
deležniki. 

Podelitev Valvasorjeve nagrade za enkratne 
dosežke v muzealstvu 17. 9. 2021 v Velenju. 
Nagrado so prevzeli nekateri izmed članov 
strokovne skupine, z leve: Anže Bizjak, Vilja 
Lukan, Jana Babšek in dr. Bojan Knific.
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Utrip angelske nedelje 2021
PIJA JAPELJ

Na angelsko nedeljo, prvo nedeljo v septembru, tržiške ulice oži
vijo. Tržič je leta 1492 dobil trške pravice za prodajo vina, živine 
in železnih izdelkov. Tako so se v mestu tedensko in tudi letno 
vrstili sejmi, med katerimi je bil najpomembnejši sejem prav 
na angelsko nedeljo. S tradicijo Šuštarske nedelje je povezana 
šega »frejšpreh´nga«, kjer so v Tržiču sprejemali čevljarske va
jence med pomočnike. Od tod tudi povezava angelske nedelje s 
čevljarst vom. 

Ponudba izdelkov se je skozi leta spreminjala. Letos so obisko
valci na stojnicah lahko izbirali med izdelki z najmanj 70 odstot
ki produktov lastne proizvodnje ali slovenskega porekla. Med 
ponudniki so se torej znašli obrtniki, rokodelci in podjetniki, ki 
ohranjajo tradicijo in obrtniška ter rokodelska znanja ali pa raz
vijajo svoje lastne ideje in izdelke.

spremljamo, poročamo

Odprtje Šuštarske nedelje 2021 je pospremil Pihalni orkester 
Tržič. Po pozdravu župana mag. Boruta Sajovica je obiskoval
ce nagovorila Mateja Hafner Dolenc iz Združenja zgodovinskih 
mest Slovenije, ki letos obeležuje dvajseto obletnico delovanja.  
(FOTO: Stane Perko)

Člani KD Folklorna skupina Karavanke so se v vlogi modelov 
sprehodili po modni pisti in predstavili zgodovino obuvanja. 
Osrednji del revije z naslovom Nekdanji in današnji sloves tr
žiških čevljarjev je bila predstavitev obutve, ki jo izdelujejo so
dobni tržiški čevljarji. (FOTO: Franci Pogačnik)

Otroci so z Alteršolo izdelovali usnjena knjižna kazala. Program 
je popestril še čarodej Toni, ki je v predstavo aktivno vklju
čil mlade čarodeje. V njihovem nastopu so uživali tudi odrasli.  
(FOTO: Franci Pogačnik)

Svoje mesto na Šuštarski nedelji vsako leto prav zagotovo zase
dajo čevlji in njihovi izdelovalci. Prikaz izdelave čevljev po sta
rem je na prireditvi izvajal Tone Strlič. (FOTO: Franci Pogačnik)

Za bogat zabavni program sta poskrbeli glasbeni skupini Calypso 
in Prifarski muzikanti, ki so napolnili tržnico do zadnjega kotič
ka, ki je bil temu namenjen. (FOTO: Stane Perko)

Da želodčki niso ostali prazni in ob prepevanju z glasbenimi sku
pinami grla niso ostala suha, so ob zabavnem odru poskrbeli po
nudniki kulinaričnih dobrot. (FOTO: Stane Perko)
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spremljamo, poročamo

Novo vodstvo Društva invalidov Tržič
DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ, FOTO: DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ

Volilni zbor DI Tržič je skladno s 26. čle
nom Statuta DI Tržič in na podlagi 2. redne 
seje izvršnega odbora društva zaradi ome
jevalnih ukrepov Vlade RS v zvezi z epide
mijo COVID19 in izteka mandata organov 
ter predsednice društva potekal kores
pondenčno, v obliki dopisne seje v času 
od 9. 6. 2021 do 18. 6. 2021. Invalidom – 
 rednim članom društva je bilo omogočeno, 
da preko dopisne seje oddajo svoj glas.

Na podlagi predloga za izvolitev predsed
nika društva za mandatno obdobje 2021–
2025 je bil soglasno izvoljen BOHINC 
JOŽE, stanujoč v Križah, Pod Slemenom 6. 
Dosedanji predsednici MESAREK MARTI 
pa se v društvu zahvaljujemo za dolgolet
no (4 mandate) uspešno vodenje društva.

Zahvala gre tudi vsem poverjenikom na 
terenu, aktivnim članom organov društva 
za vztrajnost in konstruktivno delovanje v 
okviru društva.

Še naprej se bomo v društvu trudili za za
dovoljevanje posebnih potreb invalidov 
in nekaterih specifičnih storitev. Morali 
se bomo sproti prilagajati okoliščinam in 
skupaj bomo zmogli.

Uradne ure v društvu  ostajajo vsak torek  
,od 15. do 17. ure in vsak petek od 9. do 
11. ure. V društvu vas v torek, 5. oktobra 
2021, med 14. in 17. uro lepo vabimo še na 
DAN ODPRTIH VRAT, kjer si boste lahko 
ogledali razstavo ročnih izdelkov naših 
članov.

Srečanje gorenjskih turističnih delavcev
MIRJAM PAVLIČ, FOTO: ARHIV MIRJAM PAVLIČ

Na letošnjem že 50. srečanju gorenjskih 
turističnih delavcev, ki je bilo avgusta v 
Žireh, so bila v kulturnem programu po
deljena tudi priznanja, ki jih vsako leto 
namenjamo: turističnim društvom, ki v 
tem letu praznujejo okroglo obletnico, 
dolgoletnim prizadevnim članom turistič
nih društev in pa krajem, ki so lepo urejeni 
in s svojo urejenostjo prispevajo k razvoju 
turizma na Gorenjskem v sklopu projekta 
»Moja dežela – lepa in gostoljubna«. V tej 
kategoriji je bil za leto 2020 izbran tudi  
Tržič, kot kraj z nešteto možnosti za obisk 
izletnikov in ljubiteljev lepe narave na Go
renjskem. Kot dolgoletni turistični delavec 
pa je bil za prejemnika priznanja izbran 
Peter Miklič.

Minilo je tudi 20 let, odkar teče akcija 
Vrnimo gorenjski nagelj na okna in bal
kone. Komisija je izmed prijavljenih kan

didatov izbrala še tri nagrajence za pre
jemnike priznanja za najlepše gorenjske 
nageljne.

Čajanka na vrtu
ROMANA ULČAR, FOTO: ARHIV DPU TRŽIČ

V petek, 3. 9. 2021, smo se stanovalci in 
zaposleni Doma Petra Uzarja družili na 
čajanki, ki smo jo organizirali na urejenem 
domskem vrtu. Priprave na čajanko so po
tekale že ves teden – stanovalci so na bi
valnih enotah pripravljali slastno pecivo, 
dišalo je tudi iz domske kuhinje, ljubitelji 
petja so ogrevali glasilke, vsem pa nam je 
bilo skupno, da smo se čajanke zelo vese
lili. 

Poleg uživanja v palačinkah z marmelado, 
čaju, kavici in pecivu je dogajanje popestril 
dobrodelni srečelov. Ves pretekli teden je 
bilo možno na recepciji doma kupiti sreč
ko, pri čemer je bila vsaka srečka dobitna, 

izkupiček od prodanih srečk bomo name
nili za izlet naših stanovalcev. Nagrade so 
bile skrbno pripravljene in nadvse upo
rabne.

Stanovalci in zaposleni smo se lahko po
merili v prstometu in zavrteli ob zvokih 
harmonike. Vreme nam je bilo zares nak
lonjeno – toplo sonce je poskrbelo, da se 
nikomur ni nikamor mudilo. Čas je ob pri
jetnem klepetu hitro minil.

V Domu Petra Uzarja si želimo in si bomo 
prizadevali za več takih in podobnih do
godkov, ki krepijo našo skupnost in nas 
dodatno povežejo.
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Digitalno = realno = normalno 2021
ALEŠ AHČIN, FOTO: ARHIV KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA

Digitalizaciji se v prihodnosti ne bomo 
mogli izogniti. Čeprav se sveta elektron
skih naprav in digitalnega okolja morda 
bojimo in moramo v njuno spoznavanje 
vložiti veliko napora, nam v resnici, ko ju 
obvladamo, precej olajšata življenje. 

Republika Slovenija si je za cilj zadala, da 
postane peta država v Evropi na področju 
digitalizacije. Tudi Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja s svojim projektom DIGITALNO 
= REALNO = NORMALNO ta cilj podpira in 
prispeva k hitrejši poti v digitalizacijo. Le
tos že tretjič pripravljamo v slovenskem 
merilu izvirni celodnevni dogodek, ki bo 
potekal v torek, 5. 10. 2021. 

Triglav Lab in simulator varne vožnje 
bosta z nami že od 11.00 naprej na Balosu 4 
v veliki dvorani. Lahko boste testirali svoje 
(vrhunsko) vozniško znanje in spretnosti, 
za preizkus je potrebna predhodna prijava 
na siktrz@trz.sik.si ali na telefonsko šte
vilko 04 5923 883. Od 14.00 do 18.00 bodo 
z nami še Universal Robots s kolaborativ

ni roboti – koboti  (izkusite rokovanje z 
indus trijskim robotom – kobotom, mu na 
intuitiven in interaktiven način določite gi
banje ter spoznajte strojni oziroma robot
ski vid in dotik) ter ElevonX in OneDrone z 
brezpilotnimi letalniki – droni (pogledali 
si boste različne tipe brezpilotnih letalni
kov, videli, kako so sestavljeni, in spoznali, 
kako delujejo). 

Dogodek smo razširili tudi na tehniški dan 
Osnovne šole Bistrica in Osnovne šole 
Križe, na katerem bodo sodelovala pod
jetja 505 VR, Notr.si, SIMATHLON, Kobi, 
Biblos, Inštrukcije – Grega Cimperman, 
Otroška AKADEMIJA, FabLab Maribor, Ele
vonX, OneDrone, predstavljene bodo tudi 
aplikacije za obogateno resničnost, eknji
ge ter AR knjige z obogateno resničnostjo. 
Tako bomo povezali šole in njihove učence 
s podjetji in podjetniki. Učenci bodo dobili 
informacijo, katera znanja bodo ključna v 
naslednjih letih in spoznali poklice prihod
nosti, kot je na primer poklic pilota drona. 

P(OSTANI) ASERTIVEN – spoštujmo sebe IN druge
MONIKA VALJAVEC, FOTO: ARHIV ALTERŠOLE

Kaj je novega v Alteršoli? Najprej nekaj 
»starega«, a vseeno pomembnega. Na po
budo Občine Tržič smo se z veseljem odz
vali povabilu k sodelovanju pri okrasitvi 
tržiškega mostu ob dnevu državnosti. To 
smo storili v okviru programa Kompeten
ce za življenje, ki ga z mladimi že več let 
izvajamo v obliki vikend delavnic, preple
tenih s treningi komunikacijskih in soci
alnih veščin, ter ostalih preventivnih pro
gramov v prostorih KS Bistrica. Tekom leta 
smo v Alteršoli z mladimi veliko časa na
menili spoznavanju različnih osebnostnih 
lastnosti in vrednot. Slednje smo posku
šali preko Zdravljice obuditi in upodobiti 
prav na mostu, ki že sam po sebi združuje 
in povezuje. Glavno sporočilo, ki smo ga s 
celotno okrasitvijo želeli prikazati, pa je, 
naj naslednje vrednote postanejo brezčas
ne: prijateljstvo, sožitje, razumevanje, 
medsebojno spoštovanje in strpnost! 

Uspešno poletno alter sezono smo na
gradili z morskim izletom. V jesenskem 
času pa se že ogrevamo za nov projekt 
P(OSTANI) ASERTIVEN. V Alteršoli želi
mo mlade čim bolj spodbujati k učinkoviti 
komunikaciji z drugimi, s pomočjo katere 
se lahko izražajo jasno, samozavestno, a 
na spoštljiv način. Asertivnost je namreč 
ena izmed ključnih in osnovnih komu
nikacijskih veščin, pri kateri zastopamo 
svoja stališča, a se hkrati zavedamo sogo

vornikovih pravic. Potrebujemo jo zato, da 
jasno izražamo svoje misli, svoja stališ
ča, da bolje rešujemo konflikte in imamo 
dobre medosebne odnose – pri delu, v šoli 
ali doma. Na Paradi učenja v Kranju smo 
tako predstavili naše izobraževalne pro
grame za mlade in udeležence s pomočjo 
različnih interaktivnih metod spodbujali k 
(še bolj) asertivni komunikaciji, mišljenju, 
vedenju. V okviru Tednov vseživljenjskega 
učenja pa smo vse zainteresirane povabili 

Dogodek je namenjen vsej zainteresirani 
širši javnosti, podjetjem, obrtnikom, dru
gim zainteresiranim ustanovam, učencem, 
učiteljem, dijakom, študentom. Vsem. Pos
krbeli bomo za vznemirljivost in seveda za 
varnost.  

Obiščite nas in stopite v prihodnost. 

k udeležbi na eno izmed naših delavnic za 
mlade v KS Bistrici, kjer so se lahko preiz
kusili v treningu asertivnosti. 

V oktobru smo v okrepljeni obliki spet na 
voljo za izvajanje inštrukcij in učne pomo
či. Za več informacij nam pišite na info@
altersola.si ali pokličite 040 659 670 (Mo
nika). Več o naših programih in aktivnos
tih pa lahko spremljate na Facebook pro
filu Alteršola.

spremljamo, poročamo
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Počitniško dogajanje v Mladinskem centru Tržič
PETRA ŽALIK, STROKOVNA DELAVKA V PROGRAMU, FOTO: ARHIV MC TRŽIČ

Mladinski center Tržič je socialnovarstveni preventivni program 
Centra za socialno delo Gorenjska, Enote Tržič, ki nudi pomoč ot
rokom, mladostnikom, mladim in njihovim staršem, ki se v svo
jem življenju so očajo z različnimi težavami 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 otroci in mladi, stari od 6 do 26 let, ki živijo v 
občini Tržič.

Kot vsako leto smo bili tudi letos med poletnimi počitnicami ak
tivni. Dopoldne smo imeli športne aktivnosti, po kosilu smo imeli 
ustvarjalne, izobraževalne in kulinarične delavnice, ki smo jih pri
lagajali glede na tematiko dneva: imeli smo dan narave, dan ptic, 
eko dan, ko smo izvedli tudi manjšo čistilno akcijo pri tržiškem 
gradu, imeli smo morski dan in dan zdravja. Spoznavali smo Slo
venijo, Afriko, Južno Ameriko in Antarktiko. Usvajali smo veščine 
kiparstva, se spoznali s svetovnimi umetniki in odkrivali zanimi
vosti o živalih.

Julija smo imeli pohod do Dovžanove soteske, kjer smo se tudi 
osvežili v prijetno hladni reki, šli smo do Tominčevega slapu, 
obis kali smo tudi Tržiški muzej in se na učili izdelave mlinčkov, po 
katerih smo nato spustili vodo.

Avgusta smo imeli pohod do Hudega gradu, obiskali smo Dom  
Petra Uzarja in skupaj s stanovalci naredili sadno kupo. Z avtobu
som smo se odpeljali do Bleda, kjer smo se sprehodili okoli jezera, 
nato pa še zaplavali v njem. Predzadnji dan počitnic smo imeli tra
dicionalni Paintball turnir v Radovljici.

Organizirali smo tudi MC zabavo in se poveselili ob različnih igrah, 
odlični glasbi in prigrizkih, ki smo jih sami pripravili. Zadnji dan 
počitnic smo imeli športnodružabne igre, privoščili smo si sla
doled in si ogledali zabavno komedijo.

Od 18. 8. do 20. 8. 2021 smo bili na taboru na Gradišču, ki so ga orga
nizirali Mavrični bojevniki, zavod za pomoč otrokom z motnjo po
zornosti in hiperaktivnostjo ADHD. Bilo je zabavno, aktivno, sproš
čeno in predvsem razgibano. Preizkusili smo se lahko v različnih 
igrah, zabavnih pustolovščinah in nepozabnih dogodivščinah: od 
metanja sekire v tarčo, »rabutanja« koruze, učenja priprave ognja, 
streljanja s puško, iskanja arheoloških ostankov s pomočjo detek
torja kovin do gladiatorskih iger, plezalnih spretnosti in izdelave 
zapestnic ter obeskov. 

Letos smo prejeli dve donaciji od trgovine Lidl Slovenija in Leny, 
izdelovanje konfekcije in trgovina d.o.o. Za donaciji, ki sta pripo
mogli k uresničitvi naših aktivnosti in izletov, se iskreno zahva
ljujemo. 

Naj bo vstop v novo šolsko leto čim bolj sproščen, zvedav in 
predvsem prijetna izkušnja tako za otroke kot za njihove starše 
oziroma skrbnike.

Zbiranje šolskih potrebščin za OŠ Tržič
JAKA JANKOVEC, PREDSEDNIK LO SDM TRŽIČ, FOTO: ARHIV JAKA JANKOVCA

Virus je še vedno med nami, spremenil nam je potek življenja, kar 
nekaj ljudi se je znašlo v finančni stiski. Zagotovo pa nas ta epide
mija uči, da moramo stopiti izven svojih okvirjev in se ozreti oko
li nas. Po gledati moramo na družbo, ki nas obkroža, biti moramo 
solidarni drug z drugim, posameznika ne smemo prepuščati uso
di, ampak mu moramo pomagati, da se z našo podporo izvleče iz 
težav. Zato smo v SDM Tržič prišli na idejo, da v mesecu avgustu 
izpeljemo dobrodelno akcijo »Zbiranje šolskih potrebščin za OŠ 
Tržič«. 

Brez kakršnihkoli pričakovanj smo pričeli zbirati potrebščine. Za
gotovo pa drži tisti rek, ki pravi: »Prijaznost prijaznost najde.« 
Odziv lokalne skupnosti je bil neverjeten, zbrali smo večje število 
šolskih potrebščin. 

V petek, 27. 8. 2021, smo jih v razdelitev predali podravnateljici OŠ 
Tržič ge. Mojci Bečan. Veseli smo, da bodo šle potrebščine v prave 
roke in bomo s tem otrokom narisali nasmeh na obraz, obenem pa 
tudi omogočili lažje šolanje z novimi potrebščinami.

Dodal bi še, da sem izredno ponosen na vse občane Tržiča, kot tudi 
na vse ostale iz drugih občin, ki so se odzvali in prispevali po svojih 
močeh. Vsem sem zelo hvaležen. Otroci so naša prihodnost in prav 
je, da kot solidarna skupnost vsem otrokom vsaj poskusimo omo
gočiti enake pogoje za izobraževanje.

Skupaj smo močnejši! Ob tej priložnosti bi rad izpostavil še to, da 
je bila letošnja akcija zbiranja šolskih potrebščin izjemno uspeš na, 
zato jo bomo v prihodnjem letu razširili tudi na preostali dve šoli 
v občini Tržič.

Še enkrat hvala za vsak Vaš prispevek.
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Že drugo Valvasorjevo odličje za Tržiški muzej
JANA BABŠEK, DIREKTORICA, FOTO: ARHIV TRŽIŠKEGA MUZEJA

Slovensko muzejsko društvo je 17. sep
tembra jubilejno, že petdesetič zapored, 
podeljevalo Valvasorjeva odličja, najvišje 
nagrade za muzejsko dejavnost v Sloveni
ji, ki jih podeljuje stroka. 

Med nagrajenci je bil tudi Tržiški muzej, 
ki je že drugič prejel Valvasorjevo nagrado 
za enkratne dosežke. Prvič so nam nag
rado podelili leta 2018 za stalno razstavo 
»Bogastvo tržiških obrti«, drugič pa je 
muzej nagrado prejel za stalno razstavo 
»Koncentracijsko taborišče Ljubelj/Maut
hausen 1943–1945«. Strokovno skupino, 
ki je zasnovala in izvedla ta projekt, so se
stavljali: vodja projekta in avtorica vsebin 
Jana Babšek, Vilja Lukan, ki je pripravila 
gradivo in vsebine za dokumentarni film, 
Boštjan Meglič in Anže Bizjak, konserva
torja/restavratorja predmetov za stalno 
razstavo, muzejski svetovalec dr. Bojan 
Knific, svetovalka in raziskovalka zgodo
vine koncentracijskih taborišč dr. Monika 
Kokalj Kočevar, oblikovalka Mojca Turk in 
Tadej Pišek iz Kulturnega zavoda Godot 
kot režiser dokumentarnega filma. 

Komisija za podeljevanje Valvasorjevih 
odličij je svojo odločitev za podeljeno na
grado obrazložila z naslednjimi besedami: 

»Tržiški muzej s stalno razstavo s spoštlji
vim odnosom in muzejskim pristopom 
ohranja materialno in nematerialno de
diščino 2. svetovne vojne. Koncentracijsko 
nacistično taborišče Ljubelj je bilo zgraje
no leta 1943 na obeh straneh ljubeljskega 
prelaza kot zunanje taborišče uničeval
nega taborišča Mauthausen. Postavlje
no je bilo iz vojaških razlogov za gradnjo 
strateško pomembne cestne povezave 

nacistične Nemčije z zasedenimi južnimi 
ozemlji. Do konca vojne je moralo približ
no 1800 jetnikov skopati predor Ljubelj. 

Širše območje nekdanjega taborišča je od 
leta 1999 razglašeno za kulturni spome
nik državnega pomena. V letu 2020 so bili 
pred vstopom na avtentično območje ta
borišča postavljeni informativni panoji z 
osnovnimi informacijami o tragičnih voj
nih dogodkih v šestih jezikih, ki vstopno 
točko tako še vidneje označujejo. V bližnji 
stavbi, nekdanji vojaški karavli, pa je bila 
v skromnih kletnih prostorih postavljena 
vsebinsko in oblikovno povsem nova stal
na razstava. Osrednji del sodobne, inte
raktivno zasnovane razstave je posvečen 
nekdanjemu taborišču, tako njegovemu 
južnemu kot severnemu delu, na sloven
ski in avstrijski strani ter jetnikom ter 
njihovim usodam. Prikazana sta sistem 

terorja v brezpravnem sistemu taborišča 
in gradnja predora Ljubelj, pomemben del 
razstave pa je tudi predstavitev, kakšna je 
bila pomoč domačinov iz Tržiča taborišč
nikom.

Avtorji razstave so premišljeno in tehtno 
zastavili koncept, dobro so izkoristili klet
ni prostor, ki je bil na voljo, in ga povezali 
z in situ ohranjenim območjem taborišča. 
Zahtevna vsebina težkega obdobja zgodo
vine je vsebinsko in oblikovno domišljena, 
na občuten način je ponujena obiskovalcu, 
ki ga nagovori in vključi prek zgodb posa
meznikov, pričevanj, filma in ohranjenih 
predmetov, med njimi še zlasti z zgod
bo ob oknu iz taboriščne barake. Pri tem 
so posebna odlika razstave kratki teksti 
in moč njihove sporočilnosti. Razstava je 
tako posvečena preživelim in preminulim 
taboriščnikom, postavljena je njim v spo
min, mlajšim generacijam pa v spomin in 
razmislek, da se preprečijo podobne raz
mere v prihodnje. Ob pripravi projekta so 
avtorji sodelovali tudi z raziskovalci zgo
dovine taborišča na avstrijski strani. Raz
stavni elementi se obiskovalcev dotaknejo 
tudi na čustveni ravni in ob pedagoških 
programih spodbudijo razmislek o pred
stavljeni temi s primerjavo današnjih raz
mer v družbi. Z ilustracijami so domišlje
no prikazane vrednote človekovih pravic 
in svoboščin in tako nevsiljivo ponujene v 
razmislek predvsem mlajšim obiskoval
cem. 

Stalna razstava obravnava eno najtež
jih obdobij v človeški zgodovini, izjemo 
dragocena je sporočilnost razstave, po
membna prav za današnji čas, saj razstava 
opozarja, kaj so vzroki za nastanek skraj
nih zgodovinskih dogodkov, ter vzpodbuja 
strpnost, razumevanje in težnjo po demo
kraciji. Ob razstavi je izšel tudi katalog, ki 
nadgrajuje vsebine stalne razstave.«

Del strokovne skupine, z leve: Jana Babšek, Vilja Lukan, Anže Bizjak, Boštjan Meglič in dr. Bojan 
Knific (foto: Suzana Kokalj), na fotografiji manjkajo Mojca Turk, oblikovalka in Tadej Pišek, režiser 
dokumentarnega filma ter dr. Monika Kokalj Kočevar.

Pogled v prostore nove stalne razstave na Ljubelju (foto: Suzana Kokalj)
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Prata, sovata pa tenstan krompir
DR. BOJAN KNIFIC, FOTO: ŠTEFAN KODOROVIČ

Pred letošnjo Šuštarsko nedeljo je bila v Galeriji Atrij Občine Tr
žič odprta razstava, ki je predstavljala drobce iz bogate tržiške 
kulinarične dediščine. Nekaj vsebin je bilo povezanih s kulina
rično dediščino tržiških čevljarjev in z več kot polstoletno tradi
cijo Šuštarske nedelje, v okviru katere se je uveljavljal tržišk oz. 
šuštarsk kosiv, v ponudbi gostincev so svoje mesto dobile tržiške 
bržole. Odprtje so popestrile pevke Kulturnega društva Folklorna 
skupina Karavanke, in sicer z izborom ljudskih pesmi iz Tržiča in 
od drugod, ki pretežno hudomušno opisujejo nekdanjo hrano in 
pijačo. 

Kulinarična dediščina Tržičanov in okoličanov je pestra, s tem se 
verjetno lahko strinjamo vsi, ki se z njo srečujemo. Zaznamuje jo 
geografska pestrost območja s polji, ki so dajala drugačne pridel
ke na nižje ležečih kot na višje ležečih kmetijah. Razvita pašna 
živinoreja je v poletnih mesecih narekovala prehranjevalne na
vade v planinah. Na prehrano Tržičanov je vplival položaj »bisera 
med gorami« ob trgovski poti, ki je povezovala Jadran z osrednjo 
Evropo. Tržani so hitro sprejemali novosti, ki so prihajale iz tujih 
okolij. Med rokodelci so se razvile posebnosti, povezane s šegami. 
Na prehrano ljudi so nekdaj bistveno bolj kot danes vplivali letni 
časi in koledarsko leto. Jedi so pripravljali iz živil, ki jih je bilo 
mogoče pridelati, v trgu tudi iz živil, ki jih je bilo mogoče kupiti. 
Pridelkom so s skrbnim hranjenjem in predelavo podaljševali rok 
uporabe, a je bil ta zelo omejen.

Razstava je predstavila Tržičanom marsikaj dobro znanega, kot 
se je izkazalo, pa so se srečali tudi z manj poznanimi jedmi. Ni 
jih prav veliko, ki poznajo špehovnik, žuro, matuzo, curce, češplovc, 
krompirjovc, luštrov sok, krompir z jesham, gluhe štrukle, nadvane, 
godlo, kruhovko, cvrčo, fidəl in podobne jedi, ki bi jih bilo vredno 
oživljati – tako v svojem domačem okolju, še bolj pa na turistič
nih dogodkih, na katerih bi bilo prav, da gostinci ponujajo pred
vsem jedi »iz tržiških piskrov«.

Na razstavi si je bilo mogoče ogledati videoposnetka s prikazom 
priprave drobnjakovih štrukeljcev in tržiških bržol. Te nedvomno 
veljajo za prepoznavno tržiško jed, o kateri bi bilo vredno vedeti 
več, kot vemo. Recepti zanje so bili objavljeni že v starih kuhar

skih knjigah, na primer v kuharicah Magdalene Pleiweis (1902) 
in Marije Remec (1915), pa tudi v knjigi Janeza Bogataja Okusiti 
Slovenijo (2007), kjer so zbrane najbolj reprezentativne sloven
ske jedi. Moramo se zavedati, da gre za jed, na katero smo Trži
čani lahko ponosni. V zapisih, ki se navezujejo neposredno na Tr
žič, bržole prvič srečamo leta 1856 v pesmi Vojteha Kurnika, leta 
1861 pa v Kmetijskih in rokodelskih novicah. Leto za tem je opis 
že konkreten – pisec navaja koštrunovo meso in šetraj. Prvotno 
beseda bržola ni označevala govejega zrezka, pripravljenega iz 
zgornjega dela govejega hrbta. Etimološko gledano se je beseda 
bržola razvila iz izraza za žerjavico. Beseda pražiti je pomenila 
obdelovati s toploto, tudi pêči, žareti.

Za konec pa le še en zgovoren dobro poldrugo stoletje star zapis 
iz Tržiča iz leta 1862: »Kaj smo jmele za južno? Ana skleda po
haneh pišet je peršva na mizo. /…/ Teržčane še niso vseh kljunov  
pokepile, še vam jeh je Krancam doste ostavo. Res, res, tujce na 
vedo, kaj je prava teržiška jed /…/. Beržole, s kaštrunovga debelga 
mesa narejene, v koze  s šetrajam tenstane,  to je ta prava teržiška 
rihta za božičvanje in mešelvanje. «
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55 let Folklorne skupine Karavanke
SAŠA MEGLIČ, FOTO: ŠTEFAN KODOROVIČ

V letošnjem letu Folklorna skupina Kara
vanke praznuje 55 let delovanja. V nor
malnih pogojih bi folklorniki jubilej obe
ležili z letnim koncertom ob številni in 
spodbudni publiki, kar Tržičani zagotovo 
ste, vendar nam je vsem poznana situacija 
žal to preprečila.

Jubilejno leto smo in še bomo obeležili z 
drugimi dogodki in projekti. Spomladi je 
zaživela popolnoma nova spletna stran 
Folklorne skupine Karavanke, sodelovali 
smo na mednarodnem mehiškem efe
stivalu, izdali smo zgoščenko z naslovom 
Kako razvijati plesnost pri otrocih in odras
lih, ki bo služila kot izobraževalno gradi
vo vodjem folklornih skupin v Sloveniji, 

v sodelovanju s Tržiškim muzejem in tr
žiškimi čevljarji smo na šuštarsko nedeljo 
izvedli modno revijo Nekdanji in današnji 
sloves tržiških čevljarjev, pripravili pa smo 
tudi fotografsko razstavo Ko iz majhnega 
zraste veliko. 

Odprtje razstave smo obeležili s kulturnim 
programom na parkirišču podjetja Melom. 
Na ogled bo do 15. 10. 2021 na stopnišču 
na Balosu 4, kjer imamo svoje prostore. 
Razstavo smo posvetili članom Folklorne 
skupine Karavanke, saj so prav oni tisti, ki 
so zaslužni za vse uspehe skupine v zad
njih letih. Na odprtju razstave smo podelili 
tudi številna društvena, Kurnikova in Ma
roltova priznanja.

kultura

TO NI SELFI, Avtoportreti članov KUD Načeta paleta
ANDREJKA BELHAR POLANC, FOTO: ARHIV KUD NAČETA PALETA

Dandanes je ustvarjanje avtoportretov 
najbolj razširjena oblika vsakdanjega 
razvedrila za številne ljudi, ki s svojimi 
mobilnimi telefoni delajo sebke (ang. sel
fies) ob vsaki priložnosti. Te podobe so v 
veliki meri idealizirane, korigirane, po
lepšane in nenazadnje popačene. V tem 
pogledu je naša razstava zanimiva pri
merjava. Zasnova izpostavlja raznolikost 
članov društva ter njihove različne pris
tope, znanje in veščine. Avtoportret kot 
osnovni motiv ustvarjalca je odličen izziv 
za vsakega izmed nas. Od vsakega avtorja 
je bilo odvisno, na kakšen način in katere 
svoje značilnosti je upodobil. Ali je to ob
raz, izraz, silhueta, figura, osebnost ali pa 
posebnost, ki vsakega izmed nas naredi 
edinstvenega.

Glede tehnike in izvedbe si nismo postavi
li nobenih omejitev. To je bila lahko risba, 

V letošnjem letu je pred nami še kar ne
kaj izzivov. Izdali bomo knjižico, v kateri 
bomo strnili kolaže naših članov z nji
hovimi zgodbami in anekdotami, posneli 
zgoščenko o pokrivanju slovenskih žena, 
pripravljamo družabno igro na temo slo
venskega ljudskega izročila, ob koncu leta 
pa nas čaka že tradicionalno in težko pri
čakovano koledovanje po tržiških vaseh.

Folklorniki se ne predamo niti v težkih 
časih in s ponosom lahko rečem, da sem 
hvaležna za ekipo, kakršno imam ob sebi 
– aktivno, ustvarjalno, predvsem pa kole
gialno.

Prejemniki priznanj.
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Pretnarjeva nagrada 2021
MARINKA KENK-TOMAZIN, FOTO: BERNHARD EICHINGER

V torek, 14. septembra, je v Velenju na Li
rikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija 
2021 prejel mednarodno Pretnarjevo nag
rado (že osemnajsto) mednarodni posred
nik poezije Aleš Šteger.  

Aleš Šteger (1973, Ptuj, živi v Ljubljani) je 
slovenski pisatelj, esejist, kritik, preva
jalec (iz nemškega in španskega jezika), 
književni urednik, popotnik, predvsem 
pa uveljavljeni pesnik mednarodnih raz
sežnosti. Njegova poezija je prevedena v 
številne tuje jezike. 

Je (so)ustanovitelj in večletni umetniški 
vodja Dnevov poezije in vina na Ptuju (prej 
v Medani), pomembnega mednarodnega 
pesniškega festivala in osrednjega v slo
venskem prostoru, na katerem že vrsto let 
povezuje/združuje pesnike in umetnike 
z vsega sveta. Vpet je tudi v mednarod
ni literarni festival Fabula, mednarodno 
pesniško platformo Versopolis idr. Ne 
nazadnje že vrsto let enkrat letno na iz
branem kraju po svetu izvede pisateljski 
performans »Na kraju zapisano«, kjer 
pos kuša v enem dnevu »brez pripomočkov 
zapisati tisto, kar ga navdihne na nevral
gični točki določenega mesta«. 

Šteger ni le eden najbolj prevajanih slo
venskih pesnikov 21. stoletja, ampak tudi 
človek številnih mednarodnih književnih 

stikov, povezovanj in posredovanj. Mdr. je 
nosilec častnega naziva Chevalier dans le 
ordre des Arts et des Lettres (»vitez reda 
umetnosti in leposlovja«), ki ga podeljuje 
Republika Francija, in redni član berlinske 
Akademije umetnosti.

»Z nagrado oz. častnim naslovom‚ am
basador poezije, slovenske književnosti 
in jezika‘ mdr. izkazujemo priznanje za
služnim informatorjem in posrednikom 
aktualnih vprašanj slovenistike doma in 
po svetu, pomembnemu delu zaslužnejših 
slovenskih lektorjev in učiteljev sloven
ščine po svetu ter tistim, ki mednarodno 
širijo vednost o slovenski, evropski in sve
tovni poeziji 21. stoletja, njenih ustvar
jalcih, prevajalcih, strokovnih interpretih 
ipd. … z letom 2021 prvič poudarjamo ‚am
basadorstvo poezije‘ po svetu, tj. medna
rodno povezovanje njenih ustvarjalcev s 
slovenskim prostorom (jezikom in kultu
ro) ter iz slovenskega prostora po svetu; 
kar je bilo mdr. tudi poslanstvo T. Pret
narja, po katerem se imenuje nagrada oz. 
častni naslov.« (Iz utemeljitve, ki jo je po
dal Strokovnoumetniški sosvet za izbor 
lavreatov Lirikonfesta 2021, Ivo Stropnik, 
vodja festivala in dr. Zoran Pevec, selektor 
festivala.)

Sprejem Pretnarjevega nagrajenca 2021 
bomo pripravili kmalu tudi v Tržiču. 

slika, fotografija, kolaž ... ali pa besedna 
upodobitev avtorja. 

Ker smo želeli avtoportrete povezati v 
celoto, smo vsakega pospremili s črno
belo fotografijo avtorja. Tako lahko tudi 
gledalci in obiskovalci primerjajo nastala 
dela z originalom. Kontrast med fotogra
fijo in delom avtorja je dodana vrednost 
razstave. 

Skupinska razstava je izjemno pomembna 
za člane društva, saj jim ponudi priložnost 
za predstavitev, ki je kot posamezniki v 
večini primerov nimajo. 

Odprtje razstave je potekalo 20. 8. 2021 
v Galeriji Paviljon NOB. V glasbenokul
turnem programu, ki je potekal pred ga
lerijo, sta s svojo poezijo sodelovala tudi 
naša člana, Jelena Dolenc in Mark Mandy. 
Premierno je nastopila skupina Komuna
lika (Metallica tribute band) in za njo še 
funkska zasedba Smetnaki. Program je 
povezoval Joe Joe O'Reily, razstavo pa je 
slovesno odprl župan mag. Borut Sajovic.

Na razstavi so sodelovali: Maruša Kline, 
Bojan Toporiš, Klavdija Bogataj, Jelena 
Dolenc, Jerneja Mihevc, Jošt Belhar, Sašo 

Bogataj, Mark Mandy, Andrejka Belhar 
Polanc, Nina Šterman, Luna Moona, Sara 
Muschet, Nali Belhar in Klemen Meglič.

Zahvaljujemo se Tržiškemu muzeju in KS 
Tržič – mesto za galerijski prostor, Zvezi 

kulturnih organizacij Tržič in Občini Tržič 
za podporo v okviru javnega razpisa za so
financiranje programov ljubiteljske kultu
re ter vsem, ki ste nas obiskali.
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TRŽIČANI PO SVETU

Dr. Jure Rozman, pianist, iz Bistrice na Florido in po svetu
TANJA AHAČIČ, FOTO: ARHIV DR. JURETA ROZMANA

Klavir je le velik predmet, dokler se ga ne 
dotaknejo čudežne roke, da izvabijo glas
bo, ki boža ušesa in dušo. Take roke ima  
dr. Jure Rozman (roj. 1978). Otroštvo je 
preživel v Bistrici in na Brezjah pri Tržiču.

Glasba mu je bila položena v zibelko, ob 
prvih zvokih se je njegovo telo zazibalo 
v ritmu melodije. Njegov ded Jurij Bocak, 
Džuko, je bil pianist, igral je različne in
štrumente v ansamblih in bil ravnatelj 
glasbene šole. Mladi Jure je sanjaril o nas
topih, koncertih. Sanje so se mu uresniči
le, a pot do tja je zahtevala veliko, veliko 
resnega dela. Tega pa se ni bal.

Dr. Jure Rozman, že zgodaj ste zapus
tili Slovenijo zaradi študija. Najprej ste 
se odpravili v Salzburg in nato v ZDA. 
Kako je potekal študij na znameniti 
Univerzi Mozarteum in kasneje še ma
gisterij in doktorat?
Prav res sem bil še mlad. Ko pomislim na 
tiste čase, sem kar začuden, da sem se tako 
dobro znašel v širnem svetu in bil zmožen 
istočasno opravljati zelo zahteven študij, 
ohranjati koncertno dejavnost in kasneje 
tudi vzgajati družino. Za te izkušnje sem 
zelo hvaležen, saj so me, poleg otroštva v 
Sloveniji, vzgojile v to, kar sem.

Pred koronskim časom ste veliko kon
certirali kot solist po Evropi, svetu in 
gostovali pri znamenitih orkestrih. 
Kako se sprostite pred nastopom?
Žal zaradi korone že kar dolgo nisem imel 
priložnosti občinstvu predstaviti svojega 
dela, tako da že kar pozabljam, kakšni so 
občutki pred in med nastopanjem. Vem 

pa to: če med nastopom morda izgledam 
sproščen, je to verjetno samo vtis, saj se 
po toliko letih še vedno vsakič znova zave
dam, da sem na odru čisto sam. Ta zavest 
me pošteno preseneti in prestraši. 

Snemali ste tudi za Radio Slovenija. Ali 
vodite evidenco o solističnih nastopih, 
gostovanjih in snemanjih?
Portfolio nastopov seveda ohranjam, a se 
jih je toliko nakopičilo, da že kar manjka 
prostora. Zadnja leta je evidenca bolj di
gitalna in zaradi tega lažje dostopna in 
deljiva. 

Ste docent na Broward Collegeu v Fort 
Lauderdaleu na Floridi, vodite tudi 
klavirski studio. Kdo so vaši študenti? 
Kako je potekal študij pred korono in 
med njo?
Kot profesor na univerzi tu na Floridi v 
glavnem poučujem pianiste študentskih 
let, in sicer v študiju klavirja, komorne 
glasbe in glasbene teorije. Med korono 
smo se preselili na Zoom in se, po mojem 
mnenju, kar dobro prilagodili novim nači
nom poučevanja. Ponosen sem na dosežke 
svojih študentov. Veliko mi pomeni tudi 
poseben naziv Endowed Chair.

Ne vemo, kakšne omejitve nas čakajo, 
a vseeno povejte, ali načrtujete nove 
koncerte in turneje?
Priznam, da v življenju brez stresa vadenja 
in koncertiranja najdem veliko miru, kot 
ga že dolgo nisem. Za naprej bi rad našel 
lepo ravnotežje med delom, svojimi dra
gimi in prostim časom. 

Kako preživljate prosti čas? Še berete 
slovenske knjige?
Prosti čas je zame nekaj novega, tako da se 
še vedno učim, kaj so moje strasti in ne
uresničene želje. Zadnje čase več potujem, 
berem (seveda tudi v slovenščini!), kole
sarim, se ukvarjam z jogo in podobno. V 
drugi polovici življenja bi poleg glasbe rad 
našel še kak drug smisel življenja.

Ali vaši otroci govorijo slovensko?
Moj sin razume in govori slovensko bolj 
pasivno, saj ob študiju nima veliko časa 
preživeti v Sloveniji, čeprav ima Slovenijo 
in njene ljudi zelo rad. 

Ali pogrešate govejo juho in potico?
Kot vegetarijancu mi sicer za govejo juho 
ni kaj preveč mar, o potici pa seveda po
gosto sanjam! Ja, goveja juha, nedeljsko 
kosilo doma. Priznam, domotožje je pri
sotno. Veliko potujem in včasih se mi zdi, 
kot da je cel svet moj dom.

Dr. Jure Rozman, želimo vam veliko 
uspešnih koncertov po svetu in še kak
šnega v Sloveniji in v Tržiču.
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Predstavitev knjige Bosi. Obuti. Sezuti.
VALERIJA RANT TIŠLER, FOTO: ARHIV KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA

Glede na tradicijo v Tržiču, ki je tesno po
vezana s čevljarstvom, smo v ponedeljek, 
6. 9. 2021, v knjižnici predstavljali knjigo 
Bosi. Obuti. Sezuti. 

Knjiga je izšla ob postavitvi zbirke v Slo
venskem etnografskem muzeju in prinaša 
zgodovinski pregled obuvanja na sloven
skem. V pogovoru z avtorico Janjo Žagar 
smo iskali odgovore na vprašanje: »Ali so 
moji čevlji res zgolj oblačilo mojih nog, kot 
se zdi na prvi pogled?«

Ob tem dogodku smo sodelovali z OŠ Tržič 
in Vrtcem Tržič, katerih učenci in otroci 
so prispevali likovne izdelke. Leti so bili 
razstavljeni na prireditvi.

Razstavo so si v naslednjih dneh prišli 
ogledat učenci izbirnega predmeta likovno 
snovanje iz OŠ Tržič in skupina vrtčevskih 
otrok.  

Za likovne izdelke smo pripravili dve 
powerpoint predstavitvi, ki smo si ju ogle
dali na dogodku in nato posredovali na 
vpogled sodelujočima OŠ Tržič in  Vrtcu 
Tržič. Z baletnima točkama sta večer obo
gatili učenki Baletne šole Stevens iz Med
vod, prav tako Tržičanki.

Mentorica Darja Zupan je ob tem sode
lovanju zapisala: »Na OŠ Tržič smo se z 
veseljem odzvali in se vnaprej veselimo 
prihodnjih dogodkov v sodelovanju s knjiž
nico. V Tržiču še vedno čutimo tradicijo čev

ljarstva, pa čeprav skozi risbo. Podpiram 
vsako sodelovanje v našem kraju.« Tudi v 
knjižnici smo veseli sodelovanja z lokal
no skupnostjo, saj s svojimi izdelki bogati 
dogodke v knjižnici.
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Spet v šolo
VILI GRDIČ, FOTO: ARHIV ZDRUŽENJA ŠOFERJEV AVTOMEHANIKOV TRŽIČ

Prostovoljci Združenja šoferjev in avtome
hanikov (ZŠAM) Tržič smo z delom začeli že 
zadnji teden avgusta, saj je bilo treba prip
raviti prometnopreventivne akcije, ki obi
čajno potekajo že takoj v začetku šolskega 
leta. Tako smo 1. septembra dežurali na kri
žiščih v okolici tržiških šol, nadzirali promet 
in najmlajšim pomagali čez cesto. Letos smo 
pokrivali križišča treh šol: OŠ Tržič, OŠ Bi
strica in podružnična OŠ Kovor. V Tržiču smo 
dežurali na vrhu Trga svobode (pred cerkvi
jo sv. Andreja) in v Kovorju na Glavni cesti. 
V Bistrici smo bili na treh lokacijah, in sicer 
pred kro žiščem, na križišču pred šolo in pri 
vrtcu, kjer je največja gneča. Nepričakovanih 
zapletov ni bilo, promet je potekal normalno.

Izvedli smo tudi akcijo Pešbus, pri kateri 
na začetku šolskega leta učence prve tri
ade varno pripeljemo do šole. V Bistrici 
je Pešbus potekal od 6. do 17. septembra. 
Otroke smo vodili po dveh poteh: prva je 
potekala od Loke in druga z Begunjske 
ceste (območje nekdanjega kamnoloma). 

V Tržiču pa smo akcijo izvajali od 20. do 24. 
septembra, in sicer iz naselij Slap in Ravne.

Tako vozniki osebnih avtomobilov kot tudi 
učenci pri Pešbusu so se vzorno vedli, tako 
da sta obe akciji potekali nemoteno in bili 
tudi letos uspešni.

Študentski utrip
SARA DOLES, FOTO: OSEBNI ARHIV SARE DOLES

Stanje, v katerem smo se znašli študen
ti, bi najbolje opisala beseda negotovost. 
Že pred to izredno situacijo so nas težila 
vprašanja o prihodnosti, nastala kriza pa 
je povsem na novo in nepredstavljivo zap
letla naše življenje. 

Prvi letnik faksa sem opravljala na daljavo. 
Ne poznam sošolcev, prav tako pa skoraj 
ne vem, kako izgleda moja fakulteta. Ko 
socialnemu bitju vzameš možnost socia
lizacije, so posledice naravnost grozovite. 
Sama vem, da so sprejeti ukrepi name in 
na ljudi okoli mene močno vplivali. 

Želim si, da bi ljudje čim prej spoznali, da 
tak način reševanja epidemije ni sprejem
ljiv. Ravno nasprotno – je sporen. Primer: 
policijska ura. Želim si, da bi lahko napi
sala polno optimističen članek o svojem 
poletju, pa žal v teh razmerah tega ne mo
rem. Lahko pa se zahvalim svojim prija
teljem, da mi krajšajo te utesnjujoče dele 
življenja in jih naredijo znosne. 

Že od malega nam v šoli govorijo, da je 
znanje moč, da naj beremo knjige in se 
izobražujemo. Pretresljivo, kako je vse to 
čez noč postalo nepomembno. Konec kon
cev bi samo rada obiskala knjižnico brez 
bizarnih pogojev.

ANA DOLŽAN,  
FOTO: OSEBNI ARHIV ANE DOLŽAN

Sem študentka medicine in 1. oktobra zač
nem z drugim letnikom študija. 

Počitnice med prvim in drugim letnikom 
so zares prehitro minile, čeprav sem jih 
večji del preživela v Ljubljani, kjer sem v 
UKC opravljala študentsko delo. Kljub delu 
se je še vedno našel čas za klepet ob kavi, 
oddihe v naravi in kratek dopust.

Čeprav ob prostih dneh najraje »po
tegnem« spanec, se še vedno veselim pri
četka novega študijskega leta in vseh izzi
vov, ki jih bo to prineslo s seboj. V mislih 
na to si seveda najbolj želim pouka v živo, 
ki sem ga tako zelo pogrešala tekom leta. 
Kot nekateri tudi jaz težje sledim pouku 
doma kot v šoli. 

Še najbolj si želim, da bodo razmere omo
gočale nemoteno delovanje raznoraznih 
projektov, ki jih nudi fakulteta, saj so ti 
enkratna priložnost učenja novih veščin in 
spoznavanja novih kolegov in kolegic.

ŠTEFAN TERZIEV, FOTO: OSEBNI ARHIV ŠTEFANA 
TERZIEVA

Počitnice so bile letos zelo delavne in tudi 
zelo družabne. Treba je bilo izkoristi
ti razmere pred zaprtjem za malo zabave 
in zaslužka. Seveda pa sem pogrešal lju
bljansko študentsko življenje, čeprav sem 
ga imel ravno tri tedne. Najbolj se veselim 
ponovnih srečanj z ljudmi, saj se ravno 
med študijem vsi koncentrirajo v Ljublja
ni. Morda se malo veselim tudi zanimive 
snovi. Če bo Bog dal, bom obiskoval drugi 
letnik študija zgodovine na Filozofski fa
kulteti. Želim pa si, da bi študiral na fakul
teti in ne doma, kjer je vedno preglasno.
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OŠ Križe in projekt Dnevi evropske kulturne dediščine
ANAMARIJA ŠOBER, FOTO: URŠKA BAJŽELJ

Učenci OŠ Križe so si v okviru projekta 
Dnevi evropske kulturne dediščine v dru
gem tednu septembra ogledali kar ne
kaj kulturnih ustanov. Najmlajši, učenci  
1. raz redov, so z učiteljicami obiskali Knji
žnico dr. Toneta Pretnarja v Tržiču ter 
razstavo Lile Prap, 2. razred si je ogledal 
Kurnikovo hišo, kjer so pekli žemljice. 
Učenci 3. razredov so obiskali Tržiški mu
zej ter Germovko, 4. razred se je podal v 
Slovenski šolski muzej v Ljubljano, kjer so 
doživeli pravo učno uro iz leta 1907, učen
ci 5. razredov pa so si ogledali naše mesto 
Tržič in Tržiški muzej. Na ogled Plečniko

ve Ljubljane in Narodnega muzeja so odšli 
učenci 6. razreda. 7. razred se je potepal 
po Pivki, kjer so si ogledali Park vojaške 
zgodovine in grad Prem. Učenci 8. razreda 
so imeli kar dva kulturno obarvana dne
va. Naprej so odšli proti Štajerski, kjer so 
si ogledali Rimsko nekropolo v Šempetru, 
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slo
venije v Žalcu in Stari grad v Celju. Drugi 
dan pa so preživeli na Gorenjskem. Ogle
dali so si mesto Kranj in Tavčarjev dvorec 
Visoko. Učenci 9. razreda pa so si ogledali 
Cankarjevo spominsko hišo na Vrhniki ter 
Trubarjevo domačijo na Rašici.

Hura, šola!
BETI POTOČNIK, FOTO: BETI POTOČNIK

Prvi september je tu in učenci so se vrnili 
v šolske klopi. Živžav po hodnikih, sreča
nje s sošolci, spoznavanje novih učiteljev, 
misli o novem šolskem letu …

Vse to je šola.

Prvič pa je v Osnovno šolo Križe stopilo 
tudi 53 prvošolcev. Najprej so si ogleda
li predstavo našega dramskega krožka z 
naslovom O petelinčku, ki ni znal kikirika
ti. Nato so spoznali svoji učiteljici Veroni
ko Pintar in Urško Bajželj, nagovorila sta 
jih ravnateljica Erna Meglič in župan Borut 
Sajovic.

Starši prvošolcev pa so dobili osnovne in
formacije in ponosno opazovali svoje male 
šolarje.

Tudi Vrtec Tržič raste
MOJCA JANC, FOTO: ARHIV VRTCA TRŽIČ

Tako kot rastejo otroci, raste tudi naš vr
tec. V petek popoldan, 3. 9. 2021, je bila v 
Kovorju otvoritev novih prostorov vrtca. 
Zbrane so nagovorili predsednik KS Ko
vor Franci Smolej, ravnateljica Vrtca Tržič  

Tatjana Blaži in župan Borut Sajovic. Na 
odru so se pogumno predstavili tudi naj
mlajši s starši in vzgojiteljicami, katerim 
so nove igralnice namenjene. S pesmijo 
in skeči so program dopolnili učenci po

družnične šole v Kovorju in člani skupine 
Avantura, ki deluje pri kulturnem društvu.

Uradni del otvoritve se je nadaljeval s pri
jetnim druženjem ob pogovoru, igri otrok 
in tudi ob dobri hrani. Že nekaj let smo po
grešali več prostora, saj je bilo vedno več 
želja po vključevanju otrok v naš vrtec. V 
sodelovanju s KS Kovor in Občino Tržič 
so v nekdanji trgovini nastale garderobe, 
umivalnica ter dve lepi in sončni igralnici. 
Eno od igralnic so že prve dni septembra 
napolnili otroški glasovi, petje vzgojite
ljic in radovedni pogledi novinčkov. Do 
novega leta se bo prvemu oddelku otrok 
pridružil še eden. Z novimi vrtčevskimi 
prostori niso pridobili samo otroci, am
pak zagotovo tudi lokalna skupnost, ki jo 
bodo dodatno poživeli otroški smeh, igra 
in otroško raziskovanje sveta okoli njih.  
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Kronika PGD Lom pod Storžičem
EVA MEGLIČ, FOTO: ARHIV PGD LOM

Gasilsko društvo Lom pod Storžičem je bilo 
ustanovljeno leta 1921 kot takratna »Bram
ba«. Štelo je 20 članov. Ustanovni člani so 
bili Primožič Jože  Zabrnek (predsednik), 
Godnov Franc  Odričar (poveljnik), Meglič 
Ignac  Nacek (tajnik), Tišler Vinko  Ku
šter, Meglič Franc  Pavšelj, Rozman Jurij 
 Žitnik, Meglič Anton  Klemešek, Kle
menc Peter  Rubida, Meglič Andrej  Bla
žun, Slapar Jakob  Grogoren, Peharc Miha 
 Robež, Perne Jože  Jere, Roblek Franc 
 Končar, Soklič Franc  Mežnar, Tišler Ja
nez  Kušterc, Tišler Alojz  Fronov, Roblek 
Miha  Ropoš, Primožič Janez  Miklavž, 
Soklič Janez  Gazu, Zupan Franc  Jožovc.

Do leta 1932 se društvo ni dosti spremeni
lo, le članstvo se je nekoliko povečalo, za 
gašenje pa so uporabljali ročno brizgalno 
znamke Livarna Ljubljana. Primer lete 
lahko vidite na simbolični sliki, kajti naša 
ročna brizgalna se na žalost ni ohranila. V 
letu 1938 pa je društvo nabavilo novo mo
torno brizgalno znamke ILOV, ki so jo upo
rabljali do leta 1971.

V času druge svetovne vojne tudi našemu 
društvu ni bilo prizaneseno. Vojna je od
trgala nekaj članov, ki se nikoli več niso 
vrnili med gasilske vrste, vendar pa društ
vo kljub vojni ni prenehalo delovati. Ravno 
nasprotno, po vojni se je društvo pomla
dilo.

Po letu 1950 je društvo začelo misliti na 
nove prostore. Začeli so zbirati denar in 
material ter potrebno dokumentacijo. Za
čel se je izkop pri starem domu, vendar pa 
lokacija ni povsem odgovarjala, zato so 
gasilski dom začeli graditi na mestu, kjer 
ga vidimo še danes. Gradnja doma se je za
čela leta 1960.

Leta 1961 je društvo razvilo svoj prapor in 
imelo veliko veselico, zbrani izkupiček je 
bil namenjen gradnji doma. Gasilski dom 
je društvo gradilo osem let s pomočjo vseh 
krajanov ter Občinske gasilske zveze Tr
žič. 1. maja 1969 je bil gasilski dom zgrajen 
in dan v uporabo svojemu namenu. V tem 
domu so dobile prostor vse organizacije v 
vasi.

Leta 1971 je društvo kupilo novo motor
no brizgalno znamke Rosenbauer in že na 
dan prevzema je leta doživela svoj ognje
ni krst. V letu 1973 je društvo nabavilo tudi 
manjšo motorno brizgalno znamke To
mos, ki je bila namenjena predvsem gaše
nju gozdnih požarov. Leta 1974 je društ vo 
začelo zbirati sredstva za prvi avtomobil 
in ga s pomočjo Občinske gasilske zve
ze Tržič, Krajevne skupnosti Lom in vseh 
krajanov v istem letu tudi nabavilo. Zgra
jen je bil protipožarni bazen pri Španu na 
Potarjah, prav tako s pomočjo Gasilske 
zveze Tržič, Gasilskega društva Lom pod 
Storžičem ter krajanov Potarjev.

Leta 1981 je društvo praznovalo 60letni
co delovanja. Ob tej slovesnosti je razvilo 
pionirski prapor. Takrat je društvo štelo 32 
članov in 14 pionirjev. 

Leta 1983 je bila podana pobuda za grad
njo protipožarnega bazena pri Pavšeljnu. 
Graditi se je začel leta 1984 in bil dokon
čan leta 1989, v javno uporabo pa predan 
leta 1991. 

Prelomno leto je bilo leto 1985, ko je 
društ vo s pomočjo Požarne skupnosti Tr
žič ter krajanov Loma kupilo nov orod
ni avto TAM 80. V uporabo je bil izročen 
naslednje leto poleti in je dolga leta dob
ro služil svojemu namenu. Leta 1991 je bil 
obnovljen zunanji izgled gasilskega doma 
ter notranjega prostora. Zaradi stiske s 
prostorom se je pričelo zbiranje doku
mentacije za adaptacijo gasilskih garaž, 
saj so bile obstoječe garaže prenatrpane in 
premalo prostorne. 

V jubilejnem letu 1991, ko je društvo praz
novalo 70letnico delovanja, je društvo 
štelo 34 članov, 6 članic, 6 pionirjev in 12 
pionirk. 

Kasneje se je ob bližajoči se 80letni
ci delovanja, ki jo je društvo praznovalo 
leta 2001, porajala ideja, da bi se v gasil
skem domu postavil kip sv. Florijana. Člani 
društva so navezali stik s kiparjem Vinkom 
Ribnikarjem, ki je kasneje kip tudi izdelal. 
V stolpu gasilskega doma je bila narejena 
vitrina, kamor so kip po njegovem bla
goslovu na slovesnosti ob 80letnici tudi 
postavili. Tam ga najdemo še danes. Vsa
ko leto, običajno na nedeljo bližje godu sv. 
Florijana, organiziramo tudi sveto mašo v 
čast sv. Florijanu, kamor že tradicionalno 
odnesemo tudi zgoraj omenjeni kip. Ude
ležijo se je gasilci in gasilke v svečanih 
uniformah in delovnih oblekah.

Ob 85letnici društva, leta 2006, je društ
vo razvilo nov prapor.

V letu 2010 je društvo s pomočjo Gasil
ske zveze Tržič in Občine Tržič nabavilo 
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novo sodobno vozilo z gasilsko oznako  
GVV1, saj je bilo prejšnje vozilo že dotra
jano, društvo pa je potrebovalo sodob
nejše, bolj opremljeno vozilo. Novo vozi
lo je močno olajšalo gašenje požarov, saj 
vsebuje zalogovnik vode z visokotlačno 
črpalko in potrebno osnovno opremo. To 
nam je v veliko pomoč pri gašenju začet
nih požarov.

Leta 2011 je društvo praznovalo svo
jo 90letnico. Ob tem jubileju so člani 
društva organizirali slovesnost z gasilsko 
parado, v uporabo pa prevzeli tudi gasil
sko vozilo z oznako GVM. Kupljeno je bilo 
z lastnimi sredstvi, saj je bila potreba po 
njem prevelika, da bi lahko čakali na na
bavo vozila po razporedu, ki sta ga naredili 
Gasilska zveza Tržič in Občina Tržič. 

V naslednjih letih je zaradi pomanjkanja 
prostora dozorela ideja, da bi se prostori 
nad gasilskimi garažami, ki so bili do se
daj nefunkcionalni, uredili v funkcionalne 
večnamenske prostore. Vendar pa reali
zacija tega projekta ne bi bila možna brez 
tako zagnanega vodstva, ki je skrbelo, da 
so dela potekala tekoče. Prav tako ne bi 
šlo brez finančne pomoči Občine Tržič in 
krajanov Loma ter seveda članov, veščih 
tega dela, ki so kljub mnogim obveznos
tim s številnimi prostovoljnimi delovni
mi urami pripomogli k uresničitvi tega 
projekta. Tako so prostori počasi dobivali 
svojo funkcionalnost in služijo namenu. 
Načrtovano je bilo, da bi nove prostore na
menu predali na slovesnosti ob 100letni
ci društva, vendar je epidemija covida19 
načrte onemogočila.

V maju 2019 se je PGD Lom posodobila še z 
eno novo pridobitvijo, in sicer z novo mo
torno črpalko Rosenbauer Fox 4.

V vseh teh letih so se člani društva red
no izobraževali ter udeleževali gasilskih 
tekmovanj na vseh nivojih in v vseh sta
rostnih skupinah. Na teh tekmovanjih so 
dosegli lepe uspehe, čemur pričajo tudi 
številna priznanja in pokali.

Danes društvo šteje 11 pionirjev, 26 mla
dincev, 16 pripravnikov, 29 operativcev, 
28 članov organizacije, 13 veteranov ter 32 
podpornih članov.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, 
ki so na kakršenkoli način pripomogli k 
stoletnemu delovanju društva in se pri
poročamo tudi za naprej. Obenem pa v ga
silske vrste z veseljem sprejmemo vse, ki 
se spogledujejo z željo postati gasilec ali 
gasilka. Vabimo jih, da se nam pridružijo v 
gasilskih vrstah.

Društvo je v svoji 100letni zgodovini do
živelo marsikaj. Veseli nas, da v vseh teh 
letih ni zmanjkalo idej in želja po nadgra
jevanju, zato lahko v prihodnost zremo 
samozavestno in optimistično. 
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Glasbena šola 2021/22
FRANCI PODLIPNIK, RAVNATELJ GŠ TRŽIČ, FOTO: ARHIV GŠ TRŽIČ

Pouk v Glasbeni šoli Tržič je v šolskem letu 
2021/22 že v polnem razmahu, zato je čas, 
da se ozremo na prehojeno pot v preteklem 
in pričakovanja v novem šolskem letu.

Glasbena šola Tržič nudi osnovno glasbeno 
izobrazbo in možnost muziciranja otrok že 
72. leto. V letošnjem šolskem letu imamo 
vpisanih 186 učencev na individualni pouk 
inštrumenta ali petja, poleg njih pa še 16 
učencev v oddelku glasbene pripravnice in 
6 otrok v predšolski glasbeni vzgoji.

Lansko šolsko leto je bilo kljub izrednim 
razmeram zaradi epidemije covida19 za 
našo šolo uspešno. Čeprav smo večji del 
šolskega leta izvajali pouk na daljavo, nam 
ga je uspelo realizirati v celoti. Dejstvo 
je, da je tak način pouka za naše učence 
predstavljal velik izziv in dodaten napor 
pri osvajanju glasbenih osnov, saj so va
jeni individualnega pouka inštrumenta ali 
pet ja z učiteljem v živo. Zaradi ukrepov žal 
nismo mogli izvajati nastopov v živo, zato 
smo z učenci pripravljali spletne nastope 
in jih objavljali na naši spletni strani in Fa
cebooku. Zelo smo bili zadovoljni z odzivi 
na naš spletni Božičnonovoletni koncert, 
ki je požel veliko navdušenje med občani. 
Med osnovnošolci in otroci iz vrtcev je re
klamni film »Gosak Pero v glasbeni šoli« 
spodbudil veliko zanimanje za glasbeno 
izobraževanje. Žal zaradi omejenega vpisa 
vseh prijavljenih kandidatov nismo mogli 
sprejeti.

Ne glede na vse omejitve so se naši naj
boljši učenci redno udeleževali tekmovanj 
mladih glasbenikov na državnem in med
narodnem nivoju, ki so bila organizirana v 
živo ali po spletu.  Njihovi odlični rezultati 
nas navdajajo s ponosom in navdihujejo za 
nadaljnje odlično delo.

Za uspešno delo in razvoj šole pa morajo 
biti izpolnjeni tudi prostorski pogoji, ki so 
bili s pridobitvijo dodatnih učilnic v pri
tličju stavbe na Šolski ulici 2 za nas izpol
njeni v začetku leta. S tem se nam je ures
ničila dolgoletna želja po večjem številu 
učilnic in boljšimi pogoji dela in učenja.

Zaposleni v Glasbeni šoli Tržič srčno upa
mo, da bo letošnje šolsko leto potekalo 
normalno, brez zapiranja šole, saj bomo 
le tako lahko nudili našim učencem mak
simalno kvaliteten individualen in sku
pinski pouk, ki skupaj z vajami komornih 
skupin in orkestrov ter nastopanjem na 
javnih in internih nastopih zaokrožuje ce
lovito glasbeno šolanje.

Vljudno vabljeni k ogledu naše spletne in 
Facebook strani, kjer vas bomo seznanjali 
z aktualnim dogajanjem. Vsem učenkam 
in učencem želim zdravja ter uspešno šol
sko leto.

Nova sezona plesa in športa v Plesnem Studiu Špela
ŠPELA MANDELC, FOTO: ARHIV PLESNEGA STUDIA ŠPELA

Septembra se v Plesnem Studiu Špela ne
prestano nekaj dogaja. Letos smo že ta
koj na začetku meseca začeli plesati na 
različnih plesnih tečajih, se rekreirati na 
športnih vadbah, mlajši tekmovalci pa so 
začeli trenirati za državno prvenstvo, ki 
je bilo letos izjemoma konec septembra. Z 
vsemi tekmovalci pa smo se odpravili na 
evropsko prvenstvo na Poljskem, kjer smo 
s solisti, pari in malimi skupinami dosegli 
več uvrstitev med najboljših 15 v Evropi.

Letos začenjamo s tečajema MINI JAZZ 
(612 let) in JAZZ BALET (13+ let) za ple
salke in plesalce. Seveda pa ostajajo PLE
SNI VRTEC, MINI POP in HIP HOP za vse 
ostale, željne plesa.

Za željne športa pa bosta z vami spet 
ZUMBA in FIT JOGA. Lahko pa brezplač
no preizkusite tudi intervalno vadbo HIIT, 
PILATES, JUTRANJO VADBO ali ŠPELA MIX 
– ne bo vam žal!

Ja, kljub temu da se je sezona že začela, še 
vedno sprejemamo NOVE ČLANE na vseh 
tečajih in vadbah. Pridite jih brezplačno 

preizkusit v naše moderne dvorane pod 
vodstvom odličnih trenerjev in super po
goji za trening. 
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KS Sebenje gre v hribe 2021 – Križ, Stenar in Bovški Gamsovec
ANA GRADIŠAR, FOTO: ARHIV ANE GRADIŠAR

Osmo leto zapored smo zadnji vikend avgusta preživeli v hribih. 
Kljub neobetavni vremenski napovedi smo se v soboto zjutraj 
zbrali ter se odpeljali v dolino Vrat. Pohod smo zastavili pogum
no, vendar so nas že po dobrih dveh urah hoje pozdravile dežne 
kaplje. Bivak IV ob poti nam je bil zatočišče, kjer smo povedrili 
ter počakali, da preneha deževati. Nato smo pot pogumno nada
ljevali proti Križu. Mati narava pa je imela kmalu za nas priprav
ljeno naslednje presenečenje. Snežinke v avgustu; tega človek ne 
doživi ravno vsak dan. Kot otroci smo jih zvedavo opazovali in se 
jih potihoma vsak zase razveselili. Smo se pa tudi zavedali, kako 
je pomembno, da so kapa in rokavice obvezna oprema za obisk 
visokogorja. Snežinke so kmalu pojenjale in začelo se je kazati 
nebo, sprva še sivo, kasneje pa v daljavi že modro. V takem vre
menu smo po šestih urah hoje osvojili naš vrh, 2410 m visok Križ. 
Veseli, da nismo obupali že na začetku in da smo vztrajali, smo si 
na vrhu ponosno in zadovoljno čestitali. Po kratkem postanku je 
sledil spust do Pogačnikovega doma na Kriških podih, kjer nas je 
pozdravilo sonce. Preostanek sončnega dneva smo namenili za
služenemu počitku ter druženju. 

Zjutraj smo se zbudili v sončno in mrzlo jutro. Vedeli smo, da je 
pred nami dan, ki obeta. Po zajtrku smo se povzpeli na 2501 m 
visok Stenar in se nato spustili nazaj do Dovških vratc. Nato smo 

pot nadaljevali čez 2392 m visok Bovški Gamsovec do Luknje in se 
v poznih popoldanskih urah vrnili nazaj v dolino Vrat.

Pogumna odločitev, da smo se kljub neobetavni vremenski na
povedi odločili, da gremo v hribe, se je izplačala. Preživeli smo 
čudovita dneva v hribih in v dobri družbi ter ponovno ustvarili 
prijetne spomine. 

Tek po Poti treh zvonov
ALENKA GOLMAJER TERZIEV, FOTO: VILI VOGELNIK

Na prvo soboto v septembru je bil na igrišču Pod kostanjčki te
kaški praznik. V lepem sončnem vremenu se je na štartno mesto 
postavilo 45 otrok in 61 odraslih tekačev. Otroci so tekli glede na 
starost po 300 oz. 600 m dolgi progi na igrišču. Odrasli tekači so 
premagali 9 km dolgo Pot treh zvonov. 

Tek šteje za tržiško rekreativno tekmovanje v tekih. Absolut
na zmagovalca teka sta bila Karmen Klančnik Pobežin in Uroš 
Rozman, najhitrejša domačina sta bila Marijana Štrukelj in Žiga 
Koprivnik, glasno pa smo zaploskali tudi najbolj izkušenima 
udeležencema na teku, Nevenki Petrovski in Janezu Ambrožu.

Kar pa je najvažneje: vsi tekači so zadovoljni in brez poškodb pri
tekli skozi cilj.

Po teku sta sledili otroška zabava s poslikanimi rokami na napih
ljivih igralih in že tradicionalna pogostitev za tekače z odličnim 
bogračem in slastnimi palačinkami. Rezultati teka so objavljeni 
na uradnem Facebook profilu Tek po Poti treh zvonov.



22

oktober 2021

šport

Državni prvak Anže Peharc
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV ANŽETA PEHARCA

Slovenski športni plezalec Anže Peharc si je na svetovnem 
prvenst vu v balvanskem plezanju priplezal šesto mesto. Tržičan 
se je v Moskvi kljub močno oguljeni koži na blazinicah in povitih 
prstih boril do konca in tako dosegel svojo najboljšo uvrstitev na 
svetovnih prvenstvih.

Intervju smo opravili pred odhodom v Moskvo na svetovno prvenstvo.

Kako si se spopadel s trenutnim zdravstvenim stanjem, 
koronavirusom? Kako je to vplivalo na treninge in tekmo
vanja? Kakšne so bile prilagoditve? Se pozna tudi na sami 
telesni in psihični pripravljenosti?
Koronavirus je definitivno spremenil mojo vsakoletno sezono. 
Tekem je bilo zelo malo in tudi sami pogoji za treniranje so bili 
okrnjeni. Ne glede na to pa sem imel srečo, da so bile omejitve za 
vrhunske športnike kar dobro prilagojene in sem tako lahko dokaj 
normalno treniral v Kranju.

Nisem se preveč obremenjeval s pomanjkanjem tekem, vendar 
sem raje izkoristil ta čas za treninge. Posvetil sem se vsem svo
jim večjim šibkostim. Moja trenutna pripravljenost je definitivno 
najboljša do sedaj. Mislim, da se za to pripravljenost lahko zah
valim tudi pomanjkanju tekem, saj mi je to res omogočilo veliko 
dodatnih treningov. Sami treningi so potekali tako kot v časih 
pred koronakrizo, razlika je bila le v tem, da je bilo manj repre
zentančnih treningov.

Če pogledam nazaj na pretekli dve leti, bi rekel, da mi je celotna 
zdravstvena situacija omogočila dodaten čas za treninge (zaradi 
odpadlih tekem). Sam pa sem bil zelo motiviran za trening in iz
boljšanje svojih šibkih točk.

Kar se tiče psihične pripravljenosti, mi je bilo na začetku malo 
težje kot ponavadi. Po dolgem tekmovalnem premoru nisem toč
no vedel, kam spadam. Bil sem kar malo nervozen, saj sem imel 
zadnjo sezono res odlično in sem seveda letos želel rezultate še 
izboljšati.

Tako sem imel letos na prvi tekmi zares ponesrečen nastop, saj 
si nisem še povsem zaupal, kar se je seveda poznalo na samem 
plezanju.

Kako si spremljal letošnje dosežke plezalcev na olimpijadi?
Moram reči, da sem komaj čakal prvi olimpijski nastop v šport
nem plezanju. Vedel sem, da bo to šport, ki ga bo zanimivo gle
dati, ampak nisem pričakoval, da bo tako zanimiv. Med samim 
gledanjem sem si bolj kot kadarkoli želel biti del tega dogodka 
in sem tako še bolj motiviran za uvrstitev na olimpijskih igrah v 
Parizu 2024.

Prav tako pa bi za nastope rad čestital obema slovenskima pred
stavnicama, Janji Garnbret in Mii Krampl. In še posebej »kapo 
dol« Janji za zmago. Res sem užival v spremljanju in komentira
nju ženskega finala.

Kakšno leto je za tabo, kar se tiče dosežkov v plezanju?
Leto je bilo zaenkrat uspešno z dvakratno uvrstitvijo v polfina
le svetovnega pokala in nastopom v finalu, kjer sem končal na  
5. mestu. Postal pa sem tudi državni prvak. Vse seveda v moji pa
radni disciplini, balvanskem plezanju.

Kljub temu pa mislim, da bi lahko te rezultate še izboljšal, saj sem 
odlično pripravljen. Manjka mi le malo zaupanja vase.

Ženski rokometni klub Tržič v novo sezono
IZIDOR BITEŽNIK, FOTO: IZIDOR BITEŽNIK

V našem klubu se zavedamo, da je otroke čedalje težje pritegniti 
k športu. Elektronske naprave jim namreč jemljejo vse več časa, 
hkrati so starši vedno bolj obremenjeni. Zato bomo še bolj dejavni 
pri motiviranju punc za igranje rokometa.

Cilj našega kluba in vseh, ki delamo v klubu, je, da otroci vzljubijo 
šport. Ob tem je zelo vzpodbuden podatek, da v občini Tržič, ki 
ima približno 15.000 prebivalcev, v klubu trenira 60 punc. Vseka
kor je veliko pomembnih razlogov, da se mladi začnejo ukvarjati s 
športom. Med najbolj pomembnimi v rokometu pa so učenje raz
ličnih načinov gibanja z žogo, moč, natančnost, sodelovanje in 
medsebojna pomoč, hitrost, vztrajnost ... Te vrline pa lahko zelo 
dobro unovčijo kasneje v življenju.

Želja ŽRK Tržič je, da veliko punc navdušimo za igranje mini ro
kometa, zato bomo dejavnost izvajali na vseh treh osnovnih šo
lah, če bodo razmere to dopuščale. V primeru velikega zanimanja 
pa bomo zagotovili treninge tudi na podružničnih šolah. V sezoni 
2021/22 bomo tekmovali tudi v državnem prvenstvu v štirih ka
tegorijah.

Radi bi se tudi zahvalili za pomoč vsem (Občini Tržič, ravnate
ljem vseh osnovnih šol, staršem igralk, donatorjem, sponzorjem, 
trenerjem ...), ki so v času pandemije pomagali klubu, da je v zah
tevnih časih lahko nemoteno deloval. Verjamemo, da bo tako tudi 
v prihodnje.

Za konec naj vsa dekleta še enkrat povabimo v našo sredino. Vse 
informacije dobite na 051 441 800 (Magda). Se vidimo!
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En lep pastirski pozdrav z Lešanske planine
ŠPELA MODIC, MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO BLOŠKI PRSTKI, FOTO: ARHIV DRUŠTVA BLOŠKI PRSTKI

»Na Lešansk pvanin se j pasva krave, k je letos rada dava.« Po letih 
pomankanja ponudbe mlečnih izdelkov se je v Lešanski planini 
ponovno pasla krava mlekarica, kar je pogoj za pridelavo, pre
delavo in prodajo mlečnih izdelkov, dišečih po gorskih travah in 
cvetju ter pridobljenih z ročno molžo na planini.

Pastir Cveto Bohinjec  Tavčar iz Agrarne skupnosti (AS) Leše in 
Medgeneracijsko društvo Bloški prstki (MDBP) se že drugo se
zono trudijo z obujanjem tradicije planšarstva, prenosom znanja 
med generacijami in trajnostnim upravljanjem s planino. Želijo 
ohraniti poletno pašo krav na visokogorskih pašnikih na način, 
kot se je to počelo nekdaj.

Cveto, predsednik AS Leše, se je odločil, da bo prevzel vajeti in 
pastirsko palico na planini, ko so se pričeli soočati z bornim na
borom ustreznih pastirjev, zaraščanjem in manjšanjem obsega 
pašnikov, števila pašne živali in slabim obiskom planincev. K 
sodelovanju je povabil Medgeneracijsko društvo Bloški prstki, 
ki je ponudilo podporo pri administrativnem vodenju projekta 
oživljanja planine, pridobivanju prostovoljcev, organizaciji pri
reditev in aktivnostih ter spodbujanju planincev, da ponovno v 
večjem številu obiščejo Lešansko planino.

Poleg pastirja, ki skrbi za 18 govedi in pašnike, je na planini pri
sotna tudi majer'ca, njegova žena Tončka Bohinjec. Na planšariji 
skrbi za molžo krave, gospodinjstvo, zahtevnega pastirja in treti
neke ter ostala planšarska opravila. Pravi, da je zavezana delova
nju po načelu čim manj oz. nič odpadkov (zero waste). Doda tudi, 
da čisto brez embalaže ne gre, če pa si pozoren, varčen, načrtuješ 
v naprej, kot so naše mame, jo večkrat uporabiš, pa se da storiti 
marsikaj, da se naravo bolj obvaruje.

V času šolskih počitnic se jima pridružijo trije pastirski priprav
niki (tretinjeki) in občasen pomočnik Igor Borštnar. Pastirju po
magajo pri paši, gospodinjskih opravilih, sirarjenju in skrbijo za 
redke obiskovalce. Preko dela se uvajajo v pastirsko življenje in 
poznavanje tradicionalnega planšarstva na tem skoraj pozablje
nem kosu gorskega raja, ki ponuja lepe razglede v dolino.

Cveto pravi, da se ravno pomanjkljivosti Lešanske planine zad
nji dve leti obračajo v njene prednosti in je zanemarjenost in od
maknjenost planine lahko dobra osnova za ohranjanje planšarske 
tradicije. Ohranjanje pristne tržiške govorice, ki jo pastir uporab
lja pri sporazumevanju tako v vsakodnevnem govoru kot na so
cialnem omrežju, v zadnjem času dobiva celo posnemovalce. Na 
Facebook strani Lešanska Dobrča njegove objave in šaljive pri
gode s planine spremlja že več tisoč sledilcev, ki jim je obujanje 

narečja blizu. To Cveto vidi le kot potrditev, spodbudo in ljubezen 
do domačega tržiškega govora, ki ga je vredno ohranjati in ceniti.

Pašna sezona se z vrnitvijo krav v dolino 19. septembra zaklju
či. Kasneje v jesenskem času  se MDBP in AS Leše pod okriljem 
Slovenske filantropije še pripravljata na izvedbo projekta korpo
rativnega prostovoljstva. V okviru projekta bo več prostovoljcev, 
ki so zaposleni v enem izmed slovenskih podjetij, en delovni dan 
izvedlo družbenokoristno akcijo. V akciji bodo očistili planinske 
pašnike kamenja, odpadkov in vejevja ali odstranjevali strupene 
rastline, ki ogrožajo pašne živali.

Ko povprašam, če se drugo pomlad spet srečamo na razgledni Le
šanski planini, Cveto pove, da mu majer'ca veli, letos kot pastirju 
še zadnjič veselo zaukati v dolino, nato pa pastirsko palico zatak
niti v kot in predati ključe pastirskega stanu mlajšim rodovom. 
Na koncu pa doda, da še ni čisto odločen, če jo bo ubogal.

Kofce ponovno naj planinska koča
DOMINIKA AHAČIČ, FOTO: PETER PODOBNIK

Sedma sezona izbora Naj planinska koča, ki ga pripravlja por
tal Siol v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije, je prinesla 
starega zmagovalca. V kategoriji planinskih koč so bralci por
tala že drugič po letu 2019 največ glasov namenili Planinskemu 
domu na Kofcah (1488 m).

Po tem, ko so pred nekaj leti prenovili zunanjo teraso in točilni 
plut, je letos Planinski dom na Kofcah dobil popolnoma novo 
zunanjo podobo. Ponaša se z novo streho, fasado in bolj zmog
ljivo sončno elektrarno. Kljub obnovitvenim delom je gosto
ljubna številčna ekipa ponovno navdušila obiskovalce s prijaz
nostjo, domačnostjo in seveda štruklji, ki slovijo daleč naokoli. 
Čestitamo! Pogled na Kofce
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Prodaja kmetijskih pridelkov na kmetiji
MATJAŽ MEGLIČ, KMET. INŽ., FOTO: ARHIV KGZS ZAVODA KRANJ, IZPOSTAVE TRŽIČ

Domače je pri naših potrošnikih vse bolj 
uveljavljen izraz, ki pomeni, da smo kupili 
nekaj, kar izhaja neposredno s kmetij in je 
pridelano na okolju prijazen način. Mnogi 
se dandanes oskrbujejo z osnovnimi pri
delki neposredno na kmetijah. Ti izdelki 
so ponavadi pridelani na ekološki način in 
so boljšega okusa. Če je prav, so tudi boljše 
kvalitete. Tako na kmetijah lahko kupimo 
mleko, mlečne proizvode, meso, klobase, 
salame, jajca, vrtnine, sadje in še marsi
kaj. Zadeve so tudi zakonsko urejene tako, 
da pri nakupu manjših količin pridelkov 
iz osnovne kmetijske dejavnosti nimamo 
problemov. Kmetije, ki prodajajo pridelke 
na domu, se morajo ob oddaji zbirne vloge 
za subvencije registrirati pri Upravi RS za 
varno hrano. Naša zakonodaja kmetijam 
omogoča prodajo vseh osnovnih kme
tijskih pridelkov v manjšem obsegu brez 
obveznosti. Zaplete pa se lahko pri pro
daji pridelkov, ki so že predelani. Zaradi 
postopkov bi morale kmetije imeti tako 
že registrirano dejavnost. Na primer: na 
kmetiji se lahko prodajata mleko in sku
ta, kislo mleko pa ne. Enako velja pri sad
ju. Jabolka se lahko prodajajo, sok pa ne. 
Prav tako je zakol perutnine in kuncev za 
namen prodaje prepovedan in je potrebno 

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

Igra otrok ob dograjeni meščanski šoli 
v Tržiču z napisoma »LE IZOBRAZBA JE 
NARODOVO VSTAJENJE« in »VIR MOD
ROSTI, BLAGINJE IN SREČE«, 1923.

V Tržiču je meščanska šola začela delo
vati 25. septembra 1919, in sicer v pros
torih, ki so bili zgrajeni v letih 1912 in 
1913 za potrebe tedanje nemške ljudske 
šole. Pred 98 leti so šolski stavbi (da
nes Balos 4) zaradi povečanja potreb 
dogradili drugo nadstropje. Slavnostna 
blagoslovitev dograjenega poslopja je 
potekala 16. septembra 1923. Šola je do
bila risalnico, fizikalno sobo, sodobno 
oprem ljeno telovadnico, mizarsko de
lavnico za fante, gospodinjsko kuhinjo 
za dekleta, kopalnico z dvema tušema, 
pralnico in stanovanji za ravnatelja in 
učitelja.

V časniku Jutro je bilo 8. septembra leta 
1923 najavljeno, da bo Tržič obhajal svoj 
»največji narodni praznik« – odprtje 
novega poslopja meščanske šole. Poleg 
napisov na dveh pročeljih, ki so razvid
na s fotografije, je na tretjem pisalo 
»BOGU SRCE, NARODU DELO IN SILO«, 
na četrtem »REVNIH DOTA JE ZNANJE«. 

registrirati klavnico. Enako je s prodajo 
mesa. Potrebno je pridobiti dovoljenje za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti.

Pri prodaji na kmetijah, kjer niso zavezan
ci za DDV, ni potrebno izdajati računov, v 
nasprotnem primeru pa. Za zdravstveno 
ustreznost pridelkov jamčijo kmetje sami. 
V ta namen občasno dajejo svoje pridelke v 

analizo, kjer jim potrdijo njihovo ustrez
nost. Prodaja na kmetijah je torej prilož
nost za kmetije, da izboljšajo svoj eko
nomski položaj. Za kupce pa je priložnost, 
da se oskrbijo z domačimi pridelki. Več 
informacij seveda dobite pri naših sveto
valkah za razvoj dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah.

V časniku so vabili na blagoslovitev dog
rajene stavbe in spremljevalne dogodke. 
15. septembra 1923 so v sokolskem domu 
uprizorili igro Deseti brat, glasbeniki so se 
združili v salonski orkester, na dan bla
goslovitve je ob meščanski šoli potekala 

»mladinska in narodna veselica«. Iz za
pisa časnikarja: »Naše ženstvo tekmuje 
že sedaj, da osladi obiskovalcem vsaj en 
dan, drugi zopet skrbe za otroške atrak
cije in igre, tretji pa pripravljajo denar, 
da se šola opremi z modernimi učili.«
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Župnik župnije Tržič, Tomaž Prelovšek
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV ŽUPNIJE TRŽIČ

Vsako leto avgusta v Katoliški cerkvi potekajo 
premestitve duhovnikov. O tem, kako pote
kajo premestitve, zakaj do njih sploh pride 
in kako je biti župnik v Tržiču, je odgovarjal 
župnik župnije Tržič, g. Tomaž Prelovšek.

Leta 2015 ste prevzeli vajeti župni
je Tržič. Ko se ozrete nazaj v vsa leta 
vodenja župnije, na kaj ste še posebej 
ponosni, katere ideje in načrte ste us
peli uresničiti s pomočjo župljanov? 
Kaj vas še čaka?
Z veseljem se spominjam tistega ponedelj
ka, ko sem prvič maševal v polni tržiški 
cerkvi, in prisrčnega sprejema na trgu 
pred cerkvijo. Mislim, da so po šestih letih 
že dobili odgovor tisti, ki so se takrat spra
ševali: »Bogve, kakšen bo?« 

Pri duhovnikovem delu težko »merimo« 
uspeh. Mislim, da obnovljeni zidovi in 
strehe niso poglavitni pokazatelj duhov
nikovega uspeha, tudi število opravljenih 
obredov ne, pa tudi pohvale lepih pridig 
ne. Duhovniki smo poklicani in poslani 
vsem ljudem pomagati, da vstopijo v živ, 
oseben in osrečujoč odnos z Bogom, ki 
nam ga je Jezus Kristus razodel kot Očeta. 
Graditi živo Cerkev, ki ni narejena iz kam
nov, ampak je skupnost ljudi, ki jih pove
zuje Sveti Duh v občestvo ljubezni – to je 
nikoli dokončan življenjski »projekt«, pri 
katerem vse nas čaka še veliko dela.

Kako sicer sodelujete s tržiškimi  
farani?
Prepričan sem, da »lepa beseda lepo mes
to najde«. Sodelovanje s farani iz obeh do
lin, pa tudi z Občino prispeva k ohranja
nju naše kulturne dediščine. Sodelovanje 
s Kulturnim društvom Ignacij Hladnik je 
»rodilo« kar nekaj izvrstnih glasbenih ve
čerov. Z župnijskim svetom se trudimo, da 
bi poživili adventno pripravo na Jezusovo 
rojstvo. Družine, ki se odzovejo, za eno 
noč v svojem domu ponudijo gostoljubje 
Marijini podobi, ki v predbožičnem času 
kot romarica potuje po župniji od hiše do 
hiše. Sodelovanje s šolo marsikateri druži

ni olajša »družinsko logistiko«. Zagotovo 
pa je možnosti še veliko.

Kako je z vpisom otrok v veroučna leta?
Pogled v veroučno statistiko ni spodbuden 
in odraža žalostno resničnost – izumira
mo. Ponekod je še nekaj »žerjavice« pod 
pepelom starih »navad in običajev«, tu 
in tam v posameznih družinah še plapo
la ogenj vere, kar me navdaja z upanjem. 
Prenos vere iz ene generacije v drugo se ne 
vrši v učilnici, ampak v družini, v življe
nju. Za odraščajočega mladostnika pa je še 
posebno pomenljiv zgled očetove vere. Ne 
moralizem, ampak vera, ki raste iz molitve 
in bogoslužja in se kaže v lepih odnosih v 
vsakdanjem življenju.

Avgusta potekajo premestitve duhov
nikov. Kako se vse začne? Od kod pride 
ideja, da bi bilo nekoga pametno pre
mestiti, da zapuščate župnijo in odha
jate drugam? Kako poteka postopek?
Dejavnikov, ki vplivajo na premestitve 
duhovnikov, je več: pripravljenost za nove 
izzive, bolezen, utrujenost, smrt. Tudi du
hovniki se staramo. Povprečna starost du
hovnikov v naši škofiji je 60,6 leta, največji 
delež (27 %) jih je v starostni skupini med 
66 in 75 let. Vsak duhovnik lahko škofu v 
začetku leta izrazi željo po premes titvi. 
Včasih pride pobuda tudi od škofa, pra
viloma pa ves postopek poteka v soglasju 
med škofom in duhovniki.

Kljub strateškemu pogledu in veri pri
de tudi do človeških dejavnikov, ko na 
primer duhovnik reče oz. rečete »Ne 
grem!« ali pa župljani rečejo »Ne damo 
ga!«. Kako dalje?
Razumljivo je, da se v daljšem obdobju 
sobivanja ljudje navežemo drug na dru
gega, da se z nekom bolje »ujamemo« kot 
z drugim. Ker smo duhovniki različni, zna 
nekdo bolje nagovoriti in pritegniti mla
de, drugi starejše, spet drugi srednjo ge
neracijo … Tudi zato so v župniji potrebne 
menjave duhovnikov, da ima v teku svo

jega življenja vsak človek možnost, da je 
v skupnosti Cerkve po duhovniku osebno 
nagovorjen. Seveda smo vsi najprej ljud
je. Ne le z dobrimi, ampak tudi s slabimi 
last nostmi. Toda naši egoizmi in indivi
dualizmi v življenje skupnosti ne prinaša
jo blagoslova.

Spremembe so doletele tudi tržiško 
dekanijo. Kaj je novega?
Samostojne tržiške dekanije od 1. sep
tembra letos ni več, saj je pridružena de
kaniji Kranj. V resnici to niti ni nekaj nove
ga. Pred nekaj desetletji je velika dekanija 
Kranj poleg sedanjega obsega vključevala 
tudi župnije sedanje šenčurske dekanije. 
Namen dekanije je v povezovanju duhov
nikov nekega področja, da v povezanosti s 
škofom načrtujejo svoje pastoralno delo. 
Ker so dnevne migracije danes veliko več
je kot nekoč (služba, šola, nakupovanje, 
interesne dejavnosti itd.), za vernike po 
župnijah ta sprememba v organiziranosti 
dekanije ne predstavlja bistvenih spre
memb. Veliko večje spremembe, ki pa bodo 
posegle v življenje vernikov, so pogojene s 
pomanjkanjem duhovnikov. V župnijah na 
ozemlju tržiške občine trenutno deluje pet 
duhovnikov. Čez nekaj let bosta le še eden 
ali dva. O tej spremembi pa moramo vsi 
razmišljati že sedaj.

Se velikokrat spominjate svojega  
posvečenja?
Predvsem se vedno bolj zavedam dejstva, 
da sta Božji klic in izbira dar njegove lju
bezni, ki mene, grešnega in nevrednega, 
uporabi za orodje evangeljskega oznanila, 
da nas Bog ima rad.

… in ko bo prišlo do premestitve, boste 
sprejeli? 
Ne bo lahko, ker sem že začel »poganjati 
korenine«. Ko sem odgovoril na Božji klic, 
sem sprejel tudi dejstvo, da me Bog poši
lja k ljudem – ne v neko določeno mesto. 
Ljudje so povsod! Hvaležen sem za vsa 
srečanja z ljudmi, ki so me obogatili na 
doslej prehojeni poti.
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ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA

Marko Oman, vodja zavetišča: »Premalo dosledni smo pri 
sterilizacijah in kastracijah mačk.«
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA

Občina Tržič je v skladu z Zakonom o za
ščiti živali zapuščenim živalim na območ
ju občine dolžna zagotoviti pomoč, oskr
bo in namestitev v zavetišču. Za izvajanje 
navedene javne službe ima Občina Tržič 
sklenjeno pogodbo z Zavetiščem za za
puščene živali Ljubljana. 

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je 
največje zavetišče v državi in je bilo usta
novljeno 4. oktobra 2002, na svetovni dan 
živali. Ustanovila ga je Mestna občina Lju
bljana za lastne potrebe oskrbe zapušče
nih živali. Letno tu začasno zatočišče naj
de okrog 2.000 živali. Največkrat gre za 
zapuščene mačke, število zapuščenih psov 
pa se manjša. V skoraj 19 letih delovanja 
so v ljubljanskem zavetišču oskrbeli že 
več kot 35.000 zapuščenih živali. O samem 
delu smo se pogovarjali z vodjem zavetiš
ča Markom Omanom.

Nedolgo nazaj ste otvorili novo zave
tišče za mačke. Koliko jih sprejmete 
letno in za kakšne mačke gre – odvr
žene, mladiče?
V zadnjih letih letno sprejmemo od 1.500 
do 1.800 mačk. V tekočem letu smo spre
jeli že več kot 1.320 mačk. Veliko večino 
zapuščenih mačk predstavljajo nežele
ni, izgubljeni mladiči. Okrog 40 % je tako 
imenovanih prostoživečih mačk, ki živijo 
prosto v okolju, so praviloma samooskrb

ne oziroma neodvisne od človeka. Tem 
mačkam s pomočjo občanov zagotovimo 
ulov, oskrbo v zavetišču, ki zajema klinič
ni pregled, sterilizacijo in kastracijo (če so 
zdrave) oziroma drugo primerno veteri
narsko oskrbo, označitev v uho in vrnitev v 
okolje. Mladiče in mačke, ki niso prostoži
veče, po oskrbi v zavetišču oddamo novim 
skrbnikom. 

Ko pride k vam zapuščena žival, kak
šen je nadaljnji postopek? Npr. nekdo 
najde želvo sredi ceste v bližini svojega 
doma, lastnika niso našli, dostavijo jo 
k vam in vi potem …?
Vsak postopek se začne s prijavo občana. 
Torej, ko občan najde žival, najdbo prija
vi zavetišču. Zavetišče najdbo zabeleži in 
preveri, ali žival kdo pogreša. Zavetišče 
torej sprejema tudi prijave pogrešanih ži
vali. Če je žival pogrešana, povežemo naj
ditelja s skrbnikom živali in žival se hitro 
– že na terenu – vrne domov. Na tak način 
se domov vrne približno petina prijavlje
nih najdenih živali.

Če žival ni pogrešana, jo sprejmemo v za
vetišče. Ob tem zabeležimo vse podatke 
o najdbi in takoj preverjamo morebitno 
označenost z mikročipom oziroma iščemo 
morebitne druge znake lastništva (tetova
ža, podatki na ovratnici …). Če lastništvo 
ugotovimo, skrbnika obvestimo o najd

bi in sprejemu živali ter jo v najkrajšem 
možnem času vrnemo. Neprimerljivo ve
liko prednost pri tem ima mikročipiranje 
oziroma registracija živali, saj na podlagi 
mikročipa žival lahko vrnemo že v nekaj 
urah. Kar tri četrtine psov se tako vrne do
mov in vsi so zelo veseli. Žal pa te sreče ni
majo predvsem mački, ki le redko najdejo 
svojega skrbnika. Pa ni potrebe, da je tako. 
Mikročipiranje je namreč mogoče tudi za 
mačke in druge hišne živali, tudi želve.

Če skrbnika ni moč ugotoviti, živali foto
grafiramo in objavimo na spletnih straneh 
zavetišča. V nekaj primerih skrbniki sami 
prepoznajo izgubljeno žival, nas obvesti
jo in jo pridejo iskat. Veliko pa jih ostane v 
zavetišču in jih oddamo novemu skrbniku.

Kaj svetujete v takem primeru? 
Vsem najditeljem svetujemo, da o najdeni 
živali najprej obvestijo zavetišče. Morda ni 
zapuščena, je le izgubljena in jo njen skrb
nik že išče za vogalom. Preverite ovratnico 
ali oprsnico, morebiti je na njej naveden 
kontakt skrbnika. Enako svetujemo vsem, 
ki žival pogrešajo. Izginotje prijavite za
vetišču, morda jo je kdo že našel. Vsekakor 
pa odsvetujemo, da žival takoj odnesete 
domov in obdržite, misleč, da jo je nekdo 
nalašč zavrgel. Pokličite zavetišče in do
govorili se bomo, kako naprej.

Kar nekaj živali ste sprejeli tudi iz naše 
občine Tržič. Kakšni so bili razlogi? 
Veliko večino sprejetih živali z območja 
občine Tržič predstavljajo mačke, pretež
no prostoživeče mačke. V letu 2020 smo 
jih sprejeli 78, v tekočem letu pa že skoraj 
90. Prostoživeče mačke po oskrbi v za
vetišču (sterilizacija oziroma kastracija, 
odpravljanje parazitov in oznaka v uho) 
vrnemo na mesto ulova. Izgubljene živa
li vrnemo lastniku, zapuščene pa oddamo 
novemu skrbniku. 

Kako se soočate s primeri mučenja ži
vali? Predvidevam, da v vaše zavetišče 
sprejmete tudi kako žival, ki je živela v 
neustreznih pogojih?
Vse primere suma mučenja živali obrav
nava pristojni veterinarski inšpektor. Če 
občani opazijo slabo skrb za živali, naj to 
takoj prijavijo pristojnemu območnemu 
uradu UVHVVR Kranj:

Kranjska cesta 16
4202 Naklo
04 231 93 00
OUKranj.UVHVVR@gov.si

Odprtje novega zavetišča za mačke.
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Veterinarski inšpektorji nato v uradnem 
postopku odločajo, ali se žival pusti in 
skrbniku naloži odpravo nepravilnosti, v 
hujših primerih pa se skrbniku žival tudi 
trajno odvzame in namesti v zavetišče. V 
zavetišču tako žival najprej oskrbimo in 
potem pripravimo za vrnitev v družbo ozi
roma posvojitev v nov dom.

Kakšen je odstotek posvojitve pri vas 
in kaj je po vašem mnenju recept za 
uspešno posvojitev?
V zavetišču Ljubljana prej ali slej oddamo 
vse živali. Zdravih živali ne evtanaziramo, 
niti tistih z manjšimi zdravstvenimi teža
vami, ki jih je moč z malo truda povsem 
obvladovati. V posvojitev tako oddamo 
dobro četrtino sprejetih psov (vse tiste, ki 
jih ne vrnemo lastniku). Delež posvojenih 
mačk je večji in se v zadnjih letih giblje 
okrog tretjine vseh sprejetih mačk. Dob
rih 40 % mačk se namreč vrne v okolje kot 
prostoživeče mačke. Skupno vsako leto v 
posvojitev oddamo okrog 600 živali. 

Postopek posvojitve je zastavljen tako, da 
skušamo najti čim boljše ujemanje med 
posvojiteljem in živaljo. Najprej nas zani
ma, kaj kandidati pričakujejo od posvojene 
živali, kakšen stil življenja imajo in kaj ži
vali lahko nudijo. Temu pa potem skuša
mo najti najustreznejšo žival. Izgled je na 
zadnjem mestu seznama želja. Naša želja 
je namreč čim boljše ujemanje med izbra
no živaljo in posvojiteljem, saj je to ključ 
od uspešne posvojitve. Pomembno je tudi, 

da je posvojitev dobro premišljena poteza 
in usklajena odločitev vseh članov družine 
ob zavedanju, da se odločamo za živo bit
je, ki bo odvisno od nas naslednjih 10 do 
15 let.

Imate veliko število podpornikov. 
Kako vse vam pomagajo in kako vam 
lahko pomagajo tudi naši bralci?
V zavetišču si najbolj želimo posvojiteljev, 
da živali čim prej dobijo nov odgovoren 
dom. Bralci, ki razmišljajo o posvojitvi ži
vali, so toplo vabljeni. 

Na Tržiškem je še kar nekaj prostoživečih 
mačk, ki niso oskrbljene. Bralci nam lahko 
pomagajo pri skrbi za prostoživeče mačke, 
in sicer z ulovom za namen sterilizacije oz. 
kastracije. S tem preprečimo kotitve neže
lenih mladičev in še večje število mačk na 
ulici. Za informacije naj se zainteresirani 
obrnejo na zavetišče. 

Bralci lahko všečkajo Facebook stran za
vetišča, kjer so objavljene fotografije ži
vali za posvojitev, jih posredujejo prija
teljem, znancem, morda se kdo odloči za 
posvojitev.  

Bralci lahko pišejo zgodbe o tem, kako so 
našli žival, ji pomagali, jo posvojili ter s 
tem vzpodbujajo druge.

Bralci lahko delijo svoje dogodivščine s 
posvojenimi živali iz zavetišča čim širše in 
tako vzpodbujajo posvojitve živali iz zave
tišča.

Bralci lahko osveščajo bližnje, prijatelje, 
sosede o odgovornem odnosu do živali in 
tako pomagajo k večanju odgovornosti ce
lotne družbe in zmanjševanju števila za
puščenih živali.

Lahko po svojih zmožnostih pomagajo s 
finančnimi prispevki na transakcijski ra
čun Zavetišča za zapuščene živali Ljub
ljana:

SI56 0126 1603 0380 391
BIC: BSLJSI2X
sklic: 00365 (sklic je pomemben, da 
vemo, da je donacija za zavetišče)
koda namena: CHARITY
Lahko pomagajo z materialnimi donaci
jami, na primer s hrano za živali (pred
vsem mačje mladiče), rjuhami, brisačami 
in drugo podobno tkanino, ki jo namenimo 
za posteljice živalim, z opremo za živali, 
ki je ne potrebujejo več, a je še povsem de
lujoča ...

Vsi, ki želite pomagati, nas lahko vsak 
delovnik pokličete in z veseljem se pogo
vorimo z vami, kako si lahko pomagamo. 
Vsaka pomoč bo zagotovo dobrodošla.

Ne kupujte, raje posvojite.

Kontakt (zavetišče)

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30
1000 Ljubljana
Tel.: + 386 (0)1 256 02 79
Faks: + 386 (0)1 256 59 80
Email: info@zavetisceljubljana.si 

Celoten članek je objavljen na spletni 

strani www.trzic.si/mediji.
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V Tržiču smo med bolj precepljenimi na Gorenjskem
TOMAŽ BRATOŽ, FOTO: ARHIV ZD TRŽIČ

V zdravstvenem domu, glavni cepilni toč
ki na tržiškem koncu, kjer cepimo že od 
27. decembra lani, smo proti covidu19 
neprekinjeno cepili tudi med počitnica
mi in dopusti. Od junija do sredine sep
tembra smo ob naročenih vsakodnevnih 
cepljenjih izpeljali tudi 13 odprtih termi
nov – skupaj kar 4500 cepljenj. Poveda
no drugače, čez poletje se je statistično 
cepil vsak tretji prebivalec naše občine, 
ki šteje 15.000 ljudi. Prihajali so tudi Go
renjci od drugod, drugam so na cepljenje 
zahajali naši občani. Uradni števec NIJZ 
za 15. september v Tržiču navaja 53,4 % 
precepljenost s prvim in 47,4 % z vsemi 
odmerki – prvih je približno 8000, dru
gih pa 7200! Na Gorenjskem smo tako v 
zgornji tretjini najbolj uspešnih občin, 
enako na državni ravni.

V JUNIJU IN JULIJU REKORDNO,  
AVGUS TA PADEC ZANIMANJA

V začetku poletja smo postavljali tedenske 
in dnevne rekorde. Najprej smo se vzpe
njali proti številu 500 cepljenih na te
den, nato pa to številko občasno ulovili v 
enem samem dnevu, sploh na prvih od
lično obis kanih odprtih terminih. Poleg 
občanov po starostnih in prednostnih ka
tegorijah smo posebej cepili zaposlene v 
zdravstvu, šolnike in vzgojiteljice, sledilo 
je gospodarstvo. Avgusta je tempo močno 
upadel, še posebej malo je bilo naročenih 
pacientov, ki so sprva predstavljali glav
nino. Vendar pa so odprta cepljenja, ki smo 
jih vsakič znova najavljali v lokalnih me
dijih in na družbenih omrežjih, kljub prav 
tako nižji udeležbi ohranjala vsaj mini
malno cepilno kontinuiteto.

DOSTOP SMO POENOSTAVILI ZA  
VSAKOGAR

Poleg odprtega termina praktično vsak 
teden smo redno cepljenje neposredno 
približali vsem, za katere je prijava zamu
den opravek. Prijavo smo – poleg uradne
ga portala zVEM – močno poenostavili. V 
Tržiču se na cepljenje enostavno naroči
te preko cepilnega telefona, elektronske 
poš te ali celo »peš« – ustno na vhodu ali 
ob obisku zdravstvenega doma. 

NOV NAVAL NA CEPLJENJE V SEPTEMBRU

Cepljenje je v septembru dobilo nov pos
pešek – ne toliko zaradi dva in polkrat 
agresivnejše različice virusa delta v pri
merjavi s tisto lani spomladi, temveč bolj 
zaradi poostrenih PCT pogojev na vseh 
področjih vsakdanjega in javnega živ
ljenja. Odprt termin 14. septembra je bil 
zgovorno oblegan skoraj tako kot najbolj 
obiskani termini v začetku poletja. Na ne
naročeno cepljenje, ki smo ga tempirali 
popoldne in s tem povabili ljudi neposred
no po službi, je prišlo 326 ljudi. Vrsta se ni 
krajšala, cepljenje smo podaljšali za uro in 
pol. Čeprav je doslej redno prevladovalo 
povpraševanje po cepivu proizvajalca Pfi
zer, pa je skoraj polovica zahtevala cepivo 
Janssen, ki z enim samim odmerkom in 
po zadnjih pravilih pomeni takojšnjo pri
dobitev PCT pogoja. Dnevno število naro
čenih cepljenj, ki potekajo ob delovnikih 
med 12. in 13. uro, se je v avgustu iz samo 
še nekaj deset spet lepo popravilo in sredi 
septembra že znašalo nad 70 oseb.

Na pobudo zdravstvenega doma je Občina 
Tržič k cepljenju neposredno pozvala svo
je krajevne skupnosti. Cepljenje smo izpe
ljali v KS Sebenje in KS Senično. Na vrsto 
prihajajo tretji odmerki, najprej za najsta
rejše, med prvimi so se cepili v Domu Petra 
Uzarja.

POSKRBIMO ZA VARNO JESEN IN ZIMO – 
ZDAJ!

Oktobra se bo ekipa našega zdravstvene
ga doma, ki ni med velikimi, zato je ose
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ROŽNATI OKTOBER

Mednarodni mesec osveščanja o raku dojk
»Bodi in ostani zdrav!«
NATAŠA KAVAR, DIPL. MED. SESTRA, FOTO: ŽENSKISVET.SI

Oktober je mesec, posvečen ozavešča
nju o raku dojk, ki je najpogostejša ob
lika raka pri ženskah. 

V Sloveniji vsako leto za rakom dojk 
zboli več kot 1300 žensk in okoli de
set moških, več kot 400 žensk in nekaj 
moških pa umre. To pomeni, da vsak 
dan nekje v Sloveniji več kot tri ženske 
izvedo za diagnozo raka dojke, vsaj ena 
pa umre. Vsekakor pa to niso le številke, 
to so žene,  mame, hčere, prijateljice, 
sodelavke, znanke. Kot simbol solidar
nosti in boja proti raku dojk se je skozi 
leta uveljavila rožnata pentlja.

Rak dojk je ozdravljiv, če je odkrit do
volj zgodaj. Zato je za zmanjševanje 
umrljivosti pomembno predvsem osve
ščanje, zgodnje odkrivanje in takojšnje 
učinkovito in posameznici prilagojeno 
zdravljenje.

V združenju Europa Donna Slovenija 
se vsako leto obeležuje rožnati okto
ber z različnimi aktivnostmi in dogod
ki. Letošnje aktivnosti bodo potekale 
pod sloganom »Bodi in ostani zdrav!«. 
S tem se želi poudariti, da lahko sami 
veliko naredimo za svoje zdravje s pre
prostimi odločitvami za zdrav življenj
ski slog.

Številne raziskave kažejo povezavo med 
zdravim načinom življenja in manj
šim tveganjem za razvoj raka dojk. Po 
podatkih svetovne zdravstvene orga
nizacije bi lahko z zdravim načinom 
življenja preprečili 30 do 50 odstotkov 
primerov vseh rakov.

Z redno telesno dejavnostjo, zdravo in 
uravnoteženo prehrano, vzdrževanjem 
telesne teže, pozitivno naravnanostjo, 
izogibanjem kajenju in pitju alkoholnih 
pijač lahko veliko prispevamo k svojemu 
zdravju.

Za zgodnje odkrivanje raka dojk je zelo 
pomembno, da si ženske redno vsak me
sec same pregledujejo dojke. Vsaka ženska 
bi morala že v mladosti začeti s samopre
gledovanjem in tako spoznati svoje dojke.  
Starejše od 50 let pa naj se odzovejo vabilu 
državnega presejalnega programa za raka 
dojk DORA in opravijo presejalno mamo
grafijo.

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, 
uvlečeno bradavico ali izcedek iz nje. Pri 
spremembah se je nujno posvetovati z 
izbranim osebnim zdravnikom.

Več o samopregledovanju dojk si lahko 
pogledate na  https://europadonna.si/.

TOREJ, SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE – 
BODIMO IN OSTANIMO ZDRAVI.

ben angažma toliko bolj nujen, še naprej 
trudila za dostopno cepljenje. Najavimo 
lahko najmanj tri odprte termine: 7., 12. in 
19. oktober. Zaradi boljše organizacije dela 
in v izogib dolgim čakalnim vrstam pozi
vamo na naročanje. Na vrsti boste v tednu 
dni. Vaše zdravje in zdravje vseh okoli vas 
šteje največ!

VABLJENI NA CEPLJENJE V ZD TRŽIČ

  SPLETNO NAROČANJE:  
PREKO PORTALA zVEM,

  TELEFONSKO NAROČANJE: 030 482 
665, PON–PET: 8.00–12.00,  

  OSEBNO NAROČANJE: V AVLI ZD NA 
INFORMACIJAH IN TRIAŽI, 

NAROČENI –  CEPLJENJE VSAK DAN OD 
PONEDELJKA DO PETKA: 12.00–13.00

(po prijavi prejmete SMSsporočilo z  
datumom).

NENAROČENI – ODPRTI TERMINI: 

OKTOBER:

  četrtek, 7. 10.: 8.00–10.30

  torek, 12. 10.: 8.00–10.30

  torek, 19. 10.: 8.00–10.30

Do porabe zalog so na voljo VSA CEPIVA, 
RAZEN MODERNE (Pfizer, Janssen, Astra 
Zeneca).



 -    
   

 -    
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Oktober 2021
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 

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

 
Razstave
 do petka, 1. 10. 
Galerija Atrij
Prata, sovata, pa  tenstan krompir
Tržiški muzej

 do petka, 15. 10. 
stopnišče na Balosu 4
Ko iz majhnega zraste veliko
Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke

 od četrtka, 7. 10. do petka, 29. 10. 
Galerija Atrij
Razstava Gasilske zveze Tržič:  
Po potresu lahko tudi zagori
Tržiški muzej in Gasilska zveza Tržič

 do sobote, 30. 10. 
Galerija Paviljon
Lila Prap: Dinozavri, zmaji, ptiči?
Tržiški muzej

Dogodki
 Jeseni na sedežu Območnega združenja  
Rdečega križa Tržič 
Vključitev v ekipo prve pomoči -  
območnega združenja Tržič
Območno združenje Rdečega križa Tržič

 vsak četrtek 
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Pravljice iz knjižnice
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 vsak ponedeljek do konec oktobra 
paviljon NOB 
Vpis v programe Plesnega kluba Tržič
Plesni klub Tržič

 petek, 1.10. 
17.00 Ljudska univerza Tržič
Začetni tečaj nemščine
Ljudska univerza Tržič

19.00 Dom krajanov Kovor 
Letni koncert ženske vokalne skupine 
Kresnice
Kulturno društvo Janeza Krstnika Kovor

19.30 Kulturni center Tržič
Tržiški abonma za odrasle: Gola  
(uprizoritev zadnje predstave za  
abonente 2019/2020)
Občina Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Začetek bralne značke za odrasle, 
družinskega branja in pravljičnih  
rokodelnic
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Tržič
Začetek alpinistične in gorniške šole
Planinsko društvo Tržič in CheraHiking

 sobota, 2. 10. 
11.00 Kulturni center Tržič
Tržiški abonma za otroke: Na dvorišču
Občina Tržič

iz Tržiča
Izobraževalni izlet:  
skrivnostna Notranjska
Ljudska univerza Tržič

 nedelja, 3. 10. 
iz Tržiča
Vzpon na Storžič
Planinsko društvo Tržič in CheraHiking

 ponedeljek, 4.10. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
Začetni tečaj italijanščine
Ljudska univerza Tržič

19.00 knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Potopisno predavanje:  
Čez Južno Ameriko na kolesu
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 5. 10. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
Predavanje in diskusije:  
Umetnostna zgodovina
Ljudska univerza Tržič

14.00 prostori Društva invalidov  
(Cankarjeva c. 1 a)
Dan odprtih vrat Društva invalidov
Društvo invalidov Tržič

16.00 Mestna kavarna
Srečanje po možganski kapi
Mestna kavarna

17.00 Ljudska univerza Tržič
Kreativna snovanja –  
Namizna mozaična lučka
Ljudska univerza Tržič

11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič
Strokovno predavanje:  
Digitalno = realno = normalno
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sreda, 6. 10. 
9.00 Ljudska univerza Tržič
Pogovori, misli znanih osebnosti in  
njihova razmišljanja o življenju
Ljudska univerza Tržič

17.00 Ljudska univerza Tržič
Z gibanjem do zdravja
Ljudska univerza Tržič

 četrtek, 7. 10. 
8.30 Ljudska univerza Tržič
Začetni tečaj angleščine
Ljudska univerza Tržič

16.30 Ljudska univerza Tržič
Delavnica: Zdrav duh v zdravem telesu
Ljudska univerza Tržič

 petek, 8. 10. 
iz Bistrice pri Tržiču
Rekreacijski pohod Bistrica - Zvirče
Društvo invalidov Tržič

 sobota, 9. 10. 
19.00 Dom krajanov Brezje pri Tržiču
10. Spominjarije na Poldeta Bibiča
Javni sklad za kulturne dejavnosti Tržič in Krajevna 
skupnost Brezje pri Tržiču

 sobota, 9. 10. in nedelja, 10. 10. 
Zelenica, Mojstrana
Tečaj varnega gibanja po feratah
CheraHiking

Osnovna šola Tržič
Otroška območna likovna kolonija
Javni sklad za kulturne dejavnosti Tržič 

 nedelja, 10. 10. 
Radenci
Okrevanje v Zdravilišču Radenci
Društvo diabetikov Tržič

11.00 Gozd
Spominska slovesnost ob požigu vasi 
Gozd
Krajevni odbor združenja borcev NOB Križe

 ponedeljek, 11. 10. 
16.30 Ljudska univerza Tržič
Začetni tečaj računalništva
Ljudska univerza Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predstavitev knjige: Devica, kraljica, 
vdova, prasica
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 petek, 15. 10. 
18.00 Območno združenje Rdečega Križa Tržič
Delavnica temeljnih postopkov  
oživljanja in uporaba defibrilatorja
Območno združenje Rdečega Križa Tržič

 ponedeljek, 18. 10. 
Galerija Atrij
Uradno odprtje razstave Gasilske zveze 
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koledar dogodkov

Tržič: Po potresu lahko tudi zagori
Gasilska zveza Tržič

 torek, 19. 10. 
18.00 Ljudska univerza Tržič
Svet angleščine (nivo A2)
Ljudska univerza Tržič

 sreda, 20. 10. 
18.00 Glasbena šola Tržič
Javni nastop učencev glasbene šole
Glasbena šola Tržič

17.00 Ljudska univerza Tržič
UŽU – Knjige so zame: Alternativne 

oblike zdravljenja
Ljudska univerza Tržič

18.00 aplikacija ZOOM
Beremo z….
Ljudska univerza Tržič

 sobota, 23. 10. 
19.00 Kulturni dom Križe
Premiera filmskega portreta o Slavku 
Bohincu
Kulturno društvo Kruh Križe

Dom krajanov Kovor
Soba pobega

Kulturno društvo sv. Janeza Krstnika,  
skupina Avantura

 od ponedeljka, 25. 10. do petka, 29. 10. 
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniške delavnice
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 do nedelje, 31. 10. 
Ljudska univerza Tržič
Prijave na tečaj Excela
Ljudska univerza Tržič

VABILO ZA VKLJUČITEV V EKIPO PRVE POMOČI RKS – 
OBMOČNEGA ZDRUŽENJA TRŽIČ

Prostovoljce in prostovoljke, ki jih zanima področje prve pomoči in pomoč ljudem, vabimo, da se prijavijo za članstvo v ekipi 
prve pomoči RKS – OZ Tržič. 

Ekipe prve pomoči RKS so skupine prostovoljcev in prostovoljk z izpopolnjeno usposobljenostjo iz znanja prve pomoči. Tako 
so pripravljeni na ukrepanje ob nesrečah in so lahko tudi pomoč rednemu sistemu nujne medicinske pomoči, kadar ta ne 
zadostuje potrebam. Člani in članice ekip prve pomoči se udeležujejo preverjanj ekip iz znanja prve pomoči (regijsko, dr
žavno), se vključujejo kot podpora za nudenje psihosocialne pomoči prebivalcem ob nesrečah ter na dogodkih zagotavljajo 
zdravstveno varstvo. 

Vsak, ki želi biti prostovoljec v ekipah prve pomoči, mora opraviti 45urni tečaj za bolničarja. Tečaj je brezplačen in bo or
ganiziran jeseni. Po opravljenem tečaju so prostovoljci usposobljeni za delo bolničarja/ke in pripravljeni za delo v primeru 
izrednih razmer. 

Bolničarji ekip prve pomoči RKS so zavedeni v evidenci regijskega centra  
za obveščanje. 

Vse zainteresirane vabimo, da se prijavite po epošti: trzic.ozrk@ozrks.si.

Dodatne informacije na telefonski številki: 04 597 16 90.

Vabljeni!
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OGLAŠEVANJE V TRŽIČANU

Email: bojan.rauh@specom.si ali 040 202 384
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                           MREŽA ZA STAREJŠE  
                                 pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in menedž. v zdr.   
                                                            Strokovna vodja projekta 

 
                                                     

PROJEKT »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in 
programov za starejše« Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega 

sklada.  
 

             
 

Dodatne informacije so na spletnih straneh www.mrezazastarejse.si, FB strani 
https://www.facebook.com/mrezazastarejse, DPU Tržič, ZD Tržič in Lekarne Deteljica, pri vašem izbranem 

osebnem zdravniku ali pristojni patronažni medicinski sestri občin Tržič in Naklo.  

KDO
IZVAJA

• Dom Petra Uzarja Tržič s konzorcijskima partnerjema OZG OE 
Zdravstveni dom Tržič in Lekarna Deteljica d.o.o. izvaja projekt, ki ga 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.

KDO SE 
VKLJUČI

• OSEBE, STAREJŠE OD 65 LET, ki potrebujejo pomoč druge osebe 
pri osnovnih in podpornih opravilih ali zaznavajo pešanje telesnih, 
funkcionalnih ali kognitivnih sposobnosti. 

• Imajo stalno ali začasno prebivališče V OBČINI TRŽIČ ALI NAKLO.
• Niso prejemniki storitev osebne asistence. 
• Po enotnem ocenjevalnem orodju so OCENJENE KOT 

UPRAVIČENE. 

ODDAJA 
VLOGE

• Vstopno-informacijska točka (VIT), v prostorih ZZZS (podhod),  ZD 
Tržič – VIT, Blejska cesta 10, 4290 Tržič. Tel: 030 361 011

IZVAJALCI 
STORITEV

• Bolničarji - negovalci, zdravstveni tehniki in diplomirana 
medicinska sestra,

• diplomirani fizioterapevt, 
• diplomirani delovni terapevt, 
• psiholog, 
• diplomirani socialni delavec,
• magister farmacije,
• zdravnik specialist družinske medicine.

Storitve so za upravičence BREZPLAČNE. 

Projekt bo potekal do 30.6.2022. 

ponedeljek od 9.00 do 18.00
torek od 9.00 do 17.00 
sreda od 9.00 do 18.00 
četrtek od 9.00 do 17.00 
petek od 9.00 do 15.00 
sobota (vsaka) od 8.00 do 12.00  

ob nedeljah in praznikih zbirni center 
ne obratuje

NOVO

Dodatne informacije: 
T: 04 59 71 300

Pristava, Mlaka 6, SI − 4290 Tržič
www.komunala-trzic.si

KOMUNALA TRŽIČ

Delovni čas zbirnega centra v Kovorju 
od 1. oktobra 2021 dalje

E: odpadki@komunala-trzic.si
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In kot bi mignil, že se je pričelo novo šolsko leto. Tudi v 
času šole smo pri nas zelo aktivni. Vsak dan nudimo vklju
čenim otrokom in mladostnikom pomoč pri opravljanju 
šolskih obveznosti, na voljo imamo različne delavnice 
(ustvarjalne, izobraževalne), treninge socialnih veščin, 
športne in družabne igre, kjer se vključeni lahko sprostijo 
in učijo medsebojne komunikacije, strpnosti, skupinske
ga dela in drugih veščin. Najstniki in mladi bodo tudi letos 
obiskovali skupino za najstnike in skupino za mlade, ki 
sta zaradi zaupnosti med člani zaprtega tipa. Letos bomo 
tudi začeli z novo skupino »Klepetalnica«. Namenjena je 
mladoletnikom, ki se soočajo z ločitvijo staršev, s težava
mi v duševnem zdravju pri družinskem članu in/ali raz
ličnimi oblikami zasvojenosti v družinskem okolju. 

V primeru zainteresiranosti, dodatnih informacij in 
morebitnih vprašanj smo na voljo vsak delavnik od 8.00 
do 18.00 na telefonski številki 031 699 247 ali preko ma
ila: mladinski.center.trzic@gmail.com ali preko Face
book strani: MC Tržič.

Mladinski center Tržič
PETRA ŽALIK
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Čas za vpis v Univerzo za tretje življenjsko obdobje
KRISTINA ZUPAN, FOTO: ARHIV LU TRŽIČ

Učimo in izobražujemo se v vseh živ
ljenjskih obdobjih. Razvoj družbe vpli
va na bivanje vsakega posameznika. Ko 
nastopi čas upokojitve, se vloga in soci
alna mreža posameznika spremenita in 
zgradita na novo. Takrat je čas za vklju
čitev v univerzo za tretje življenjsko 
obdobje. Njeno osnovno poslanstvo je 
integracija starejših v skupnost.

Izobraževanja za starejše odrasle imajo 
na Ljudski univerzi Tržič že dolgo tra
dicijo. Leta 1998 se je tudi uradno usta
novila Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Tržič. Njen program vsa leta 
sofinancirajo Občina Tržič, Ministrst
vo za izobraževanje, znanost in šport, 
delno pa tudi udeleženci sami in naša 
organizacija. Pomembno vodilo pri or
ganizaciji programa Univerze za tret
je življenjsko obdobje vse od njenega 
začetka pa do danes je zagotovo to, da 
so aktivnosti finančno dostopne, zato 
omogočamo tudi plačilo na več obrokov. 

Kako se vključiti v Univerzo za tretje 
živ ljenjsko obdobje Tržič? 

  Z letno članarino 10 EUR in nato pri 
vsaki vključitvi v razpisane programe 
pridobite popust. 

  Brez članarine, a v tem primeru plačate 
polno ceno razpisanega programa. 

V letošnjem šolskem letu smo program 
Univerze za tretje življenjsko obdobje po
sodobili, nadgradili in obogatili. S pro
grami bomo začenjali celo šolsko leto, a 
prav oktober je mesec, ko je izbira pro
gramov najbolj pestra. Že v prvem tednu 
oktobra se lahko vključite v začetni tečaj 
italijanščine, začetni in nadaljevalni tečaj 
angleš čine, ali pa se pridružite skupini, 
ki bo spoznavala umetnostno zgodovino, 
ki jo po nekaj letih ponovno razpisujemo. 

Seveda pa pri pripravi programa nismo 
pozabili na zdravo telo, in sicer se lah
ko pridružite dvema skupinama: Zdrav 
duh v zdravem telesu, v mesecu novem
bru pa skupini Vadba za vsak dan. Obe 
vadbi sta oblikovani posebno za starej
še. Razvoj digitalnih kompetenc je v teh 
časih še zlasti pomemben, zato smo v 
jesenskem semestru pripravili začetni 
in nadaljevalni tečaj računalništva. 

Aktivni starejši odrasli so jedro naše 
družbe. Spremljajte nas in se pridružite 
naši učeči se skupnosti.
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OGRAJA

PVC
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Fristads d.o.o.   Glavna cesta 24, Naklo 4202

www. .si  mobi: 040 522 066vrhunskaoprema

Smo specializirano podjetje za prodajo zaščitnih
delovnih oblačil švedske blagovne znamke FRISTADS
in nemške blagovne znamke KUBLER WORKWEAR.
Razstavni prostor je v poslovni stavbi Pošte Naklo

(bivši prostori Občine Naklo).
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- jesenske lepotice
- grmovnice

- trajnice

- rezano cvetje za  
1. november

- zemlja in gnojila
- velika izbira suhih in  

svežih aranžmajev

SOBOTNI 
15 % POPUST!
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 *Primer informativnega izračuna finančnega leasinga 
Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 ACTIVE 1,2 Puretech 75 STT, rumene faro barve - mesečno 
odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR 
popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 36 mesečne dobe financiranja) je 12.490 
EUR; mesečni obrok je 137 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 12.07.2021 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 7,3% (v primeru dviga referenčne obrestne mere se skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, 
lahko poveča); financirana vrednost 8.743 EUR; skupni znesek za plačilo 15.009 EUR; stranka v primeru 
Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 
100.000 in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite 
na vašega prodajalca vozil Peugeot. Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 3,8 do  
6,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 100 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije 
dušikovih oksidov NOx: od 0,0116 do 0,0536 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00027 do 0,00054 g/km. 
Število delcev: od 0,03 do 3,00. 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. Ponudba velja za vozila dobavljena do 31.8.2021.

Za vse, ki ste pred svojim časom
PEUGEOT 208

peugeot.si
Peugeot je v Sloveniji  
član skupine Emil Frey

ZA 12.490 €*

KASKO ZA 1 €

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

MOJI ŠTRUKLJI DETELJICA

V Štrukljarnici Deteljica 
vaše brbončice razvaja-
mo z dnevno svežimi 
malicami, enolončni-
cami ter seveda okus-
nimi domačimi štruklji!

Štruklje - imamo jih več 
kot 20 vrst, lahko kupite 
po diskontnih cenah 
"NA KILO" ali pa si 
izberete le svoj najljubši 
KOS. Pripravimo vam 
jih za takojšni užitek ali 
za domov, "TO GO".

Delovni čas: ponedeljek – sobota: 8.00 – 20.00 ure

KUPON

-10% popust
na celoten nakup,

NA VSO PONUDBO HRANE
IN PIJAČE

(ne vključuje dnevnih malic)

POPUST VELJA V ŠTRUKLJARNICI

Moji Štruklji Deteljica,
ob predložitvi kupončka.

Kupon velja do 31.12. 2021.

ponudba malic:

Pridite se 
štrukljat tudi vi!

Moji Štruklji Deteljica, Cesta Ste Marie aux Mines 36, 4290 Tržič, 
040 580 556, https://www.moji-struklji.si/, FB: Moji štruklji Deteljica,  

Štruklji na dom: https://www.naroci-struklje.si/
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Deteljica

Pregled
in

očala
hitreje in ceneje
kot na napotnico

do 111.- eur ceneje

Deteljica | 04 592 28 02
Odprto vsak danOptika Plus
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Povprečna poraba goriva 5,2 – 4,7 l/100 km, povprečne emisije CO2 114 - 93 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6 DG. Emisije NOx: 0,0431 - 0 g/km. 
Emisije trdih delcev: 0,0003 - 0 g/km. Število delcev: 0,00114 x 1011 - 0,0000 x 1011. 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. 1Več na www.seat.si in www.porscheleasing.si.

SEATArona
Hola!
Že za 109 € na mesec1

in z letno vinjeto.

Svetla 
stran ceste.

Avtohiša Vrtač d.o.o, Šuceva ulica 28, 4000 Kranj 
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