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uvodnik

Še zadnjič. Za letos.
MAJA TEKAVEC, ODGOVORNA UREDNICA, FOTO: OSEBNI ARHIV MAJE TEKAVEC

V tem mesecu se izteka mandat članom

boljši. Verjemite, ni enostavno krmariti med poslanim prispevkom

uredništva odbora glasila Tržičan, ki so

in prostorom, ki je na voljo. Prav vsakogar bi postavila v središče, če

zadnja štiri leta skrbeli za uresničevanje

ne celo na naslovnico.

načrtov. Ko smo se še zadnjič sestali pred
izidom novembrske številke, ki jo držite
v rokah, smo se ozirali nazaj in razmišljali o opravljenem delu. Kaj nam je s
skupnimi močmi uspelo, kje je še prostor
za izboljšave in nadgradnjo, česa smo se
naučili, koliko lepih trenutkov smo preživeli skupaj … Truditi se za
pestrost vsake številke, iskati prostor za čim večje število objavljenih
prispevkov občank in občanov ter iskati nove zgodbe je bilo vse prej
kot lahko delo. Ob tem ne smemo zanemariti dejstva, da je odbor

Na tem mestu bi se z veliko hvaležnostjo želela zahvaliti celotnemu odboru občinskega glasila Tržičan: Petri Hladnik, Tanji Ahačič,
Erni Meglič, Janji Nemc, Mariji Mravlje, Dominiki Ahačič in Jožetu
Klofutarju za nesebično pomoč. Zahvala gre tudi vsem pristojnim
na Občini Tržič za vso podporo in omogočanje števila letnih izdaj.
Glasilo bo v prihodnjih številkah še deležno sprememb, vse pa zgolj
za to, da bi ga, dragi bralci in bralke, še raje prebirali. Z novo uredniško ekipo in nadaljevanjem mojega urednikovanja vstopamo v
nove zgodbe in trudili se bomo izpolniti vsa vaša ter naša pričako-

ustvarjal polovico svojega mandata v času epidemije covida-19, ki

vanja.

je vplivala na številna področja našega življenja.

Toliko za letos, več pa 1. februarja 2022.

Veseli me, ko me pocukate za rokav in rečete: »Maja, zelo pester Tr-

Srečno!

žičan, čestitke za delo!« ali pa mi pošljete konkretne strani, ki so vas
pritegnile, me kličete, mi pišete … Hvala, tako za vaše prispevke kot
besede. Vesela sem tudi vsakršne vaše kritike, le tako smo lahko še
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Besedila za objavo v občinskem glasilu Tržičan naj ne
bodo daljša od 1500 znakov s presledki in fotografijo
(brez fotografije približno 2000 znakov). Prostor v Tržičanu je omejen, zato skušamo objaviti čim več 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 dokument ne vstavljajte fotografij. Pod vsakim besedilom
naj bo jasno naveden avtor prispevka in organizacija, v
imenu katere oddajate prispevek.
Za članke z obsežnejšo vsebino je potrebna rezervacija prostora v glasilu in bodo objavljeni po predhodnem
dogovoru z uredništvom.

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

župan z nami
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K razumevanju in seznanjanju z digitalizacijo sodi tudi izjemen projekt naše Knjižnice Dr. Toneta Pretnarja DIGITALNO
= REALNO = NORMALNO, ki vse generacije Tržičanov že tretje leto zapored seznanja z najnovejšimi dosežki slovenskih
podjetij na tem področju. Zadovoljen sem, da je del te presežne sodobne zgodbe tudi tržiško podjetje ElevonX iz Sebenj,
ki z zgodbo praktične uporabe brezpilotnikov navdušuje Tržič, Slovenijo in svet.

(FOTO: Piksiwork)

»Vsaka ped napredka je bila izvojskovana. Če je napredek resnična pridobitev, ga nihče ne zajezi. Če je pa zabloda, usahne sama
po sebi.« (Fran Saleški Finžgar, 1871–1962)
Spoštovane občanke, dragi občani. V začetku meseca oktobra
smo na konferenci v Ljubljani uspešno predstavili našo skupno tržiško pot digitalizacije. Lahko smo zadovoljni z doseženim, saj smo zaposleni v občinski upravi pot opravili skupaj z
občani, ki so Vam najmodernejše pridobitve tudi namenjene.
Analiza tudi pokaže, da smo med srednje velikimi občinami
eni najnaprednejših v državi. Kot presežen je bil prepoznan
projekt zasedenosti pametnih parkirišč, ki smo ga s Telekomom razvili prvi v Sloveniji. Digitalizacija nam pomaga tudi
pri odlično uveljavljenih prevozih Prostofer, pri električni
polnilnici, izposoji koles, pametni javni razsvetljavi, digitalizaciji muzejskih zbirk, brezplačno brezžično povezavo (Free
WiFi), turizmu, obveščanju javnosti in še kje.
Razumen in zmeren napredek pa pomeni tudi pravkar začeto uvajanje e-dovolilnic za parkiranje, uvajanje elektronskih
vlog za občane in pravne osebe, digitalizacijo izhodne pošte
in možnost prejemanja e-računov, možnost plačevanja z
mobilnimi napravami, sodobno upravljanje prostorskih evidenc, digitalizacijo turizma in uporabo družbenih omrežij za
obveščanje in komunikacijo. Digitalizacija nam torej prinaša
hitrejše in cenejše reševanje problemov s pomočjo tehnologije, večjo produktivnost, prihranek časa in večje zadovoljstvo
ter kvaliteto bivanja. Hvala, ker na tej poti hodimo z roko v
roki.

Brezpilotnik iz Sebenj z najsodobnejšo termo kamero za reševanje, je
standardni del opreme slovenske bojne ladje Triglav (FOTO: arhiv Občine Tržič).

Tržiški muzej je nepogrešljiva rdeča nit, ki povezuje preteklost s sedanjostjo in prihodnostjo. Pred kratkim je ekipa
našega muzeja prejela že drugo Valvasorjevo priznanje za
posodobitev in izvirno opremo spominske sobe Mauthausen.
Priznanje in zaupanje ter spoštovanje dela naše ustanove pa
je pravkar nadgradila tudi naša izjemna smučarka Mateja
Svet, ki je v naš Tržiški muzej prenesla vseh 550 priznanj in
spominov z njene izjemne smučarske poti. V zbirki sta tudi
originalni kristalni globus in olimpijska medalja.

Mateja Svet je z izjemno neprecenljivo donacijo obogatila zbirko Slovenskega
smučarskega muzeja v Tržiču (FOTO: arhiv Občine Tržič)

Tovarišice in tovariši gasilci, HVALA LEPA. Z bogatimi in
dobro obiskanimi aktivnostmi v mesecu požarne varnosti –
oktobru ste ponovno pokazali in dokazali, da ste visoko motivirani, usposobljeni in odlično opremljeni. Hvaležni in ponosni smo na Vaše delo. Na pomoč.

Gasilska vaja pod Storžičem (FOTO: arhiv Občine Tržič)
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iz dela občinske uprave

ZBRALA: SAŠA PIVK AVSEC

OBČINA TRŽIČ Z INTERAKTIVNIM ZEMLJEVIDOM O
AKTUALNIH ZAPORAH IN DELIH NA LOKALNIH CESTAH

BOLJŠA PROMETNA VARNOST NA ŠOLSKI POTI KRIŽE–
SEBENJE

Za namen boljšega obveščanja občanov je sedaj na naši spletni
strani »ZAPORE CEST« https://www.trzic.si/za-obcane/okolje-in-prostor/ceste-in-parkirisca/zapore-cest.html dostopen
interaktivni zemljevid o aktualnih zaporah in delih na lokalnih
cestah (storitve v Google Maps).

Za zagotavljanje boljše prometne varnosti na šolski poti Križe–
Sebenje smo skozi naselje Pristava uredili 722 m dolg hodnik za
pešce. Nova prometna ureditev se je izvedla z zarisom pasu za
pešce na vozišču s tremi prehodi za pešce. Na celotnem območju
nove prometne ureditve je za zagotavljanje višje stopnje varnosti
hitrost omejena na 30 km/h, v najbolj utesnjenem delu ulice Pot
na polje pa je vzpostavljen enosmerni promet.

SAMOOSKRBNA SONČNA ELEKTRARNA NA KOČI NA
KRIŠKI GORI
Konec septembra letos je bila v distribucijski sistem priključena
samooskrbna sončna elektrarna na Koči na Kriški gori.
Po izdelani projektni dokumentaciji in pripravljalnih delih sta
podjetji Elektro Celje, d. d. in Elektro Gorenjska, d. d., ki sta
del skupine ECE, na streho Koče na Kriški gori postavili sončno elektrarno. Vgrajenih je 54 PV fotovoltaičnih modulov OSDA
SOLAR, monokristalni moduli 410 W proizvajalca OSDA. Vgrajen
je razsmernik Solar edge SE 25 k-RW000NNN2. Priključna moč
naprave je 22,14 kWp.
»S sončno elektrarno bomo privarčevali pri stroških uporabe električne energije, saj je življenjska doba elektrarne 40 let in več, proizvajalec fotonapetostnih modulov pa zagotavlja najmanj 25-letno
garancijo na njihovo delovanje,« pravi predsednik Planinskega
društva Križe Stanislav Ficko.

Podatke o aktualnem stanju lokalnih cest redno ažurira Komunala Tržič.

VARNEJŠA POT ZA PEŠCE SKOZI VAŠKO JEDRO V KOVORJU
V naselju Kovor se je v mesecu septembru pričela izgradnja
hodnika za pešce. Predvidena je izgradnja hodnika za pešce v
skupni dolžini 270 m, sočasno z izgradnjo hodnika za pešce so
predvidene tudi rekonstrukcija vozišča, ureditev meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave. Za zagotavljanje boljše prometne
varnosti je v sklopu nove prometne ureditve predvidena še ureditev prometa skozi staro vaško jedro ter mimo gasilnega doma
v Kovorju.

S proizvedeno energijo bo oskrbovana Koča na Kriški gori, s proizvedenimi
viški pa tudi Zavetišče v Gozdu (FOTO: arhiv Občine Tržič).

PODZEMNI DOŽIVLJAJSKI PARK (PDP) SV. ANA V
ŠENTANSKEM RUDNIKU
V oktobru je bilo objavljeno javno naročilo za izdelavo projektne
dokumentacije idejnega rudarskega projekta v obsegu IZP – idejna zasnova (vsaj v dveh različicah) za pridobitev projektnih in
drugih pogojev na geodetskem načrtu s certifikatom s podrobnejšo opredelitvijo idejne rešitve, umestitvijo idejnih rešitev v
prostor ter preveritvijo s prostorskimi akti in pravico razpolaganja s premoženjem.

Z izgradnjo hodnika za pešce skozi vaško jedro v Kovorju bo pot zanje
varnejša (FOTO: arhiv Občine Tržič).
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Osnovo za vzpostavitev PDP Sveta Ana najdemo v Zakonu o rudarstvu, kamor spadajo rudniški prostori pod zemljo. Ena izmed
alinej zakona govori o »rekonstrukciji rudniških prostorov po
končanem izkoriščanju«. Šentanski rudnik ima sedem vhodov,
od katerih jih pet povezuje Jožefov jašek globine 155 m.

iz dela občinske uprave
Kot je razvidno iz Projektne naloge za pridobitev podatkov in
izdelavo idejnega rudarskega projekta za vzpostavitev doživljajskega parka – PDP Sveta Ana v Šentanskem rudniku, ki jo je
za Občino Tržič izdelalo podjetje SIIPS AD d.o.o., bi Julijev rov
omogočal vodno aktivnost, in sicer možnost vožnje s čolnom. V
Avgustovem rovu bi bil adrenalinsko-zabaviščni del, v Frideri-
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kovem rovu bi oživeli škrati in otroške dogodivščine. Glavni muzejski del z veliko stranskimi sobami, ki je primeren za razstave,
bi bil Jakobov rov. Antonov rov je primeren za prireditve in večje
dogodke, Jurijev in Alojzijev rov pa bi služila predstavitvi biotske
raznovrstnosti s poudarkom na netopirjih.

Šentanski rudnik je deloval od leta 1557 do leta 1902 (FOTO: arhiv Občine Tržič).

Sosvet starejših pozval k cepljenju proti covidu-19
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

Osrednje teme oktobrske seje Sosveta starejših Občine Tržič so
bile soočanje z epidemijo, izmenjava izkušenj in položaj starejših, rezultat plodne razprave pa skupen poziv vsem občankam in
občanom Tržiča k cepljenju proti covidu-19 in upoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja virusa. »Vsak izmed nas lahko z odgovornim ravnanjem pokaže resnično solidarnost do najšibkejših v družbi,
kar hkrati predstavlja tudi edino pot v ustaljene življenjske tirnice,«
je ob tem poudaril poslanec in predsednik SSOT Jure Ferjan in
izpostavil ključne ukrepe Vlade RS za starejše v tem zahtevnem
obdobju.

od tega bomo v Tržiču deležni državnega sofinanciranja v višini 2,3
milijona EUR za izobraževalno in športno središče Križe.«
Projekt Prostofer z upoštevanjem preventivnih ukrepov deluje in
opravlja svoje poslanstvo. »Še vedno imamo veliko prostovoljcev za
prevoz socialno šibkejših starejših, v povprečju je izveden 1 prevoz na
dan,« pa je na seji SSOT poudaril podžupan Dušan Bodlaj.

Zagotovljena pokojnina za polno pokojninsko dobo se je iz 581
EUR dvignila na 620 EUR, izvedeni sta bili izredna uskladitev
pokojnin (2 %) z veljavnostjo od 1. 12. 2020 in redna uskladitev
pokojnin (3,2 %) z veljavnostjo od 1. 1. 2021. Več kot 300.000 upokojencev z najnižjimi pokojninami je dobilo 2 solidarnostna dodatka v skupnem znesku 260 EUR oz. 460 EUR oz. 600 EUR. Ne
pozabimo tudi na turistične bone (200 EUR in 100 EUR), ki veljajo
do konca leta.
Eden izmed pomembnih odzivov na korona krizo je tudi dvig
povprečnine slovenskim občinam, v letu 2022 za 16,8 EUR na 645
EUR in v letu 2023 še za dodatna 2 EUR na 647 EUR. »Konkretno,
Občina Tržič bo tako v letu 2022 prejela dodatnih 145.000 EUR in
v letu 2023 še dodatnih 28.000 EUR,« je povedal tržiški poslanec
Ferjan in nadaljeval: »V naslednjih 10 letih bosta 2 milijardi EUR
namenjeni za investicije v slovensko zdravstvo – za prostore, opremo, kadre ter 114 milijonov EUR za investicije v vrtce in osnovne šole,
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spremljamo, poročamo

Podjetniška akademija za mlade
NATALIJA BRUMEN, FOTO: ARHIV LJUDSKE UNIVERZE TRŽIČ

»Prihodnost pripada tistim, ki se naučijo, kar
se morajo naučiti, zato da lahko storijo tisto,
kar morajo storiti.« (Dennis Waitley)
V okviru občinskega projekta Tržiški kreativni center, ki ga vsebinsko in finančno
podpira Občina Tržič, tudi letos razpisujemo program Podjetniška akademija za
mlade. Ciljna skupina mladih podjetnikov
obsega tako osnovnošolce zadnje triade
kot dijake srednjih šol. Izvajamo začetne
in nadaljevalne krožke, ki potekajo enkrat
tedensko v obsegu 72 ur pod vodstvom
mentorja Nejca Konjeviča. Vsebina obsega:
predstavitev idej, oblikovanje idej, delo na
terenu, kristalizacija in testiranje ideje na
trgu, dizajn, veščine spletne prisotnosti,

komunikacijske veščine in vse do končne
»pitch« predstavitve. V tem šolskem letu
bomo vključili v program tudi obisk podjetij v lokalnem okolju.
V sklopu programa bo prav tako organiziran POLETNI TABOR v Postojni, kjer se
bodo povezali osnovnošolci zadnje triade
iz vseh regij in se potegovali za nagrado
najboljše poslovne ideje. O lanskih dosežkih smo že pisali v Tržičanu in upamo, da
bo tudi v letu 2022 Tržič z našimi mladimi
podjetniki ponesel dober glas širom Slovenije. Letos bo naša Podjetniška akademija
odprla svoja vrata 10. 11. 2021. Vabljeni vsi
mladi, ki bi radi razvili svoje ideje in pri-

Podjetniški tabor v Kovorju.
pomogli k razvoju lokalnega okolja. Več na
naši spletni strani trzicpodjeten.si, kjer so
na voljo tudi prijavni obrazci. Se vidimo.

Visok obisk v Lešah
MELANIJA PRIMOŽIČ, FOTO: ARHIV MELANIJE PRIMOŽIČ

V Lešah smo imeli v spominski sobi astronavtke Sunite L. Williams visok obisk. Na
poti na strateški forum na Bledu sta nas
v spremstvu varnostnikov obiskala indijska ambasadorka v Sloveniji njena ekscelenca gospa Namrata S. Kumar in njegova
ekscelenca minister za kulturo Indije dr.
Vainary Saharabudha. Ta nepričakovani
obisk nam je v veliko čast.
Z zanimanjem sta si ogledala spominsko
sobo in vse predmete v njej. Ministru je
bila všeč moja ideja, da imamo v Sunitini
spominski sobi pod stropom z rdečo vrvjo
označene poti, ki naj bi predstavljale poti
brez meja (kot se vidi pogled iz vesolja na
Zemljo). Povezovale naj bi države in njene prebivalce po vsem svetu pod indijskim
geslom Vasudhaiva kutumbakam (svet je
ena družina). Na eni izmed poti visi trakec slovenske zastave, na drugi pa indijski
državni simbol. Ostale poti so še odprte in
čakajo na možna srečanja.

Takšen visok obisk nam resnično veliko
pomeni in je največja nagrada za naš trud,
ki ga vlagamo v delovanje in financiranje
zavoda. Ob navedenem je potrebno povedati, da je Sunita z novo službo postala še
bolj zaposlena, saj opravlja še bolj zahtevno in odgovorno delo testiranja plovil za
komercialne polete v vesolje.
Kot pomembno zanimivost dodajam še
novico, da so v Needhamu (mesto v okrož-

Dan za prvo pomoč v Sebenjah
ALENKA GOLMAJER TERZIEV, FOTO: ALENKA GOLMAJER TERZIEV

Po letu in pol smo na prvo oktobrsko soboto v Sebenjah ponovno organizirali vaški
sejem. Osrednja tema tokratnega sejma je
bila Prva pomoč. Prostovoljci Rdečega križa Tržič so nam kot napoved svetovnega
dneva oživljanja predstavili pomen hitre
prepoznave srčnega zastoja in pravilnega
izvajanja temeljnih postopkov oživljanja z
uporabo AED naprave. Obiskovalci sejma
smo tako obnovili svoje znanje in na lutkah sami preizkusili, kako moramo pravilno pristopiti k osebi s srčnim zastojem.
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Prav tako smo obnovili vedenje, kje se v
naši okolici nahaja najbližja AED naprava
in kako jo pravilno uporabiti.
Ker pa je oktober tudi mesec požarne varnosti, so se nam predstavili gasilci PGD
Križe. Opozorili so nas na pravilno hranjenje in vzdrževanje domačih gasilnih
aparatov ter na smotrno namestitev detektorja in merilca ogljikovega monoksida
v naših domovih. Najmlajši pa so bili najbolj veseli ob ogledu gasilskega vozila in
škropljenju vode iz pravih gasilskih cevi.

ju Nortfolk v ZDA), kjer trenutno živi Sunita, odprli osnovno šolo, ki se imenuje po
njej. V šoli med drugim promovirajo poklic
astronavta oz. astronavtke. Sunita je na
to imenovanje zelo ponosna. Z omenjeno šolo vstopamo v kontakt tudi v našem
zavodu, ki prav tako skrbi za promocijo
omenjenega poklica in išče stike še z drugimi astronavti in astronavtkami slovenskih korenin.

spremljamo, poročamo
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Razstava ročnih del društev upokojencev Gorenjske
MOJCA SEDMINEK, FOTO: ARHIV MOJCE SEDMINEK

30. septembra je bila v Festivalni dvorani Bled organizirana tridnevna razstava
ročnih del društev upokojencev. Organizacijo sta prevzela Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske in tamkajšnje
blejsko društvo. Na razstavi se je predstavilo 11 društev Gorenjske. V glavnem so
razstavljale ženske, članice, ki so predstavile kvačkane in pletene izdelke (prte in
prtičke, vezene slike, punčke, blazine,
oblačila, ogrlice iz reciklažnega materiala
ter druge drobne izdelke). Med razstavljavci je bil tudi član društva z Jesenic, ki
v svojem prostem času sestavlja oblačila

iz zamaškov za steklenice piva. Praktičen
prikaz je bil na lutki, ki je vzbujala nemalo
zanimanja.
Društvo tržiških upokojencev je predstavilo izdelke svojih štirih članic. Na stojnici je bilo videti klekljane prte, vezene
čestitke, pletene nogavice za slovensko
narodno nošo, pa tudi otroške komplete,
cvetice iz najlon nogavic. Ni manjkala tudi
kvačkana švagerina iz Dovžanove soteske.
Predstavljeni izdelki so plod izdelave v
prostem času, vsem razstavljavcem pa
priznanje za njihovo prizadevanje.

Državne podprvakinje v Plesnem studio Špela
ŠPELA MANDELC, FOTO: ARHIV PLESNEGA STUDIA ŠPELA

Novo šolsko leto smo v Plesnem studiu
Špela začeli nadvse uspešno. Poleg začetka plesnih tečajev za otroke, mladino
in odrasle ter športnih vadb za vse smo se
konec septembra udeležili državnega prvenstva v plesih 2021. Tokrat so tekmovale otroške skupine starosti od 8 do 12 let.
Naše plesalke so v kategoriji Street male
skupine osvojile naslov DRŽAVNIH PODPRVAKINJ, v Hip hop malih skupinah pa
odlično 3. mesto. V kategoriji velikih formacij, kjer v skupini pleše 24 plesalcev, so
naše plesalke in plesalec osvojili 4. mesto.
Rezultat je še toliko boljši, saj smo prehiteli precej večjih plesnih šol iz Slovenije. Z
odličnimi rezultati smo si zagotovili sodelovanje na svetovnem prvenstvu, ki bo
konec novembra v Sloveniji (še prej pa v
Italiji). Držite pesti!

T.M.S. Crew z novo skladbo Stand up
ALENKA LAHAJNAR, FOTO: LIAR PRODUCTION

Skladba STAND UP je nastala že v »predkoronskem« času, leta 2019. Izšla je na
zadnjem albumu skupine T.M.S. Crew z
naslovom Kar seješ, to žanješ. Album
so izdali 24. marca 2020, čisto na začetku svetovnega koronskega »lockdowna«.
Skladba STAND UP je resnično ujela aktualnost trenutnega stanja, ekipa pa je nedavno za izdelek posnela tudi videospot v
sodelovanju s Production Lair.

ra), Simon Roblek - Sine (bas) ter Tomaž
Eler - Tomi (bobni).
Videospot je posnela ustvarjalna ekipa
Production Lair, lokacija snemanja pa je
bila v Kulturnem domu Tržič.

T.M.S. Crew: »Gledalcem priporočamo
ogled videospota stoje, da jim ne bo treba
vstajati kasneje.«
Videospot za skladbo Stand up si lahko ogledate na Youtube kanalu.

Skladba STAND UP je nedvomno ena najbolj udarnih skladb na albumu, v maniri
nu metal žanra. »Dvigni roko, če te mot
koncept laži, prevar, kva mormo vse požret, država more vzet, uprava more imet,
zastava more plapolat.«
T.M.S. Crew skupino sestavljajo: Luka
Legleria in Jošt Urbanc - Joe-Joe (vokal),
Teo Peternelj in Nejc Peharc - Peho (kita-
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Tržičani po svetu
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV MATJAŽA CVEKA

Še zadnjič letos potujemo po svetu. Tokrat smo se odpravili na Novo Zelandijo k Matjažu Cveku iz
Žiganje vasi.
Kaj vas je odneslo na Novo Zelandijo in
s čim se ukvarjate? Vas je bilo na začetku kaj strah novega izziva?
Prvotni načrti o enoletni avanturi in občasnem počitniškem delu so kmalu splavali
po vodi, saj sem nepričakovano hitro dobil
ponudbo za stalno delo kot računalniški
inženir v Aucklandu, kjer po skoraj osmih
letih še vedno prebivam.
Prvič me je stisnilo pri srcu na poti iz Ljubljane na mednarodno letališče. Takrat
sem dojel, da gre zdaj pa zares. Ob sebi
sem imel kovček, v katerem je bilo praktično vse moje imetje, in bil namenjen v
popolnoma tujo deželo na drugem koncu
sveta. Če bi takrat vedel, kako dolga pot me
čaka, bi me verjetno stisnilo še bolj – potreboval sem namreč kar 44 ur do cilja!
Ko sem naposled le prispel, nisem imel
časa razmišljati o strahovih. Poiskati sem
si moral vir dohodka in že po tednu dni
sem zopet potoval – tokrat proti jugu države.

Kako zahteven je proces pridobivanja
delovno-potovalne vize?
Počitniški delovni vizum je na voljo vsem
mladim do 30. leta starosti. Proces pridobitve je enostaven, prijava in plačilo
potekata elektronsko, samo vizo dobiš ob
prihodu. Še najtežji del je pravočasna prijava, letno je namreč na voljo le 100 tovrstnih viz, povpraševanja pa je mnogo več.
V kolikor na dan odprtja prijave nisi med
prvimi, se lahko se kar hitro zgodi, da ostaneš brez.

Kako ste se lotili iskanja službe? Že
pred odhodom ali šele na Novi Zelandiji?

Čeprav sem se nekaj malega pozanimal že
pred odhodom, sem z resnim iskanje službe začel šele po prihodu. Kmalu se je izkazalo, da je dežela polna sezonskih in tudi
drugih priložnostnih del, tako da z iskanjem prve službe nisem imel težav.

Kakšna dela ste že opravljali na Novi
Zelandiji? Imate kakšno res nenavadno izkušnjo?
Za razliko od večine delovnih popotnikov
sem v nasadih kivijev preživel le dober
mesec, nato pa sem, kot že omenjeno, dobil inženirsko službo v največjem novozelandskem mestu.
Od takrat ostajam v računalniškem poslu,
samo med presledki teh rednih služb sem
se kot pogodbenik preizkusil v nekaj začasnih službah, med drugim tudi v gradbeništvu.
Mogoče kot zanimivost lahko povem, da
so me v eni izmed teh začasnih (!) služb z
avionom za teden dni poslali na službeno
potovanje v le nekaj ur odaljeno turistično
mesto, kjer sem imel sredi poletja zagotovljeno hotelsko sobo in plačan celoten
penzion. Delodajalci tukaj zelo cenijo izobražen kader. Ko se enkrat izkažeš, naredijo vse, da ne odideš drugam.

Nova Zelandija je sicer ena najuspešnejših držav pri zajezitvi koronavirusa. Kakšne omejitve veljajo trenutno in
kakšno je splošno vzdušje? Spremljate
kaj dogajanje tudi v Sloveniji? Kako bi
primerjali?
Da, spremljam. Tudi pri nas smo na začetku pandemije uvedli nepriljubljene ukrepe, podobne kot v Sloveniji, vendar je odziv na pandemijo tukaj bistveno drugačen.

Že sama komunikacija med oblastmi in
državljani je na popolnoma drugem, bolj
človeškem nivoju. Ukrepi so že od začetka
jasno začrtani in razdeljeni v faze, zato jih
velika večina ljudi tudi upošteva. Slednje
me ne preseneča, saj je podpora trenutni
vladi Jacinde Ardern zelo visoka. Spominjam se posnetka premierke, oblečene
malodane v pižamo, ko iz domačega naslonjača po družbenih omrežjih odgovarja
na vprašanja državljanov, jih miri, spodbuja in jim vliva upanje. Tak pristop ustvari zaupanje, kar je izjemno pomembno za
nadaljnji uspeh.
Virus smo po nekaj mesecih popolnoma eliminirali in do pred kratkim uživali skoraj normalno življenje brez večjih,
omembe vrednih ukrepov. A drži tudi, da
imamo v boju s pandemijo kot otoška država dano geografsko prednost pred drugimi, kontrola pretoka ljudi v državo je
namreč mnogo lažja kot v Evropi. Kljub
vsemu smo trenutno zopet v karanteni oz.
»lockdownu«, saj je – kot kaže – širjenje
nove delta različice virusa velik izziv tudi
za nas.

Kako pa bi opisali tamkajšne lokalno
prebivalstvo? Je kaj, kar bi bilo koristno, da bi Slovenci »povzeli«?
Lahko potrdim, da so novozelandci oz.
»kiviji« (mednje kot novopečeni državljan
sodim tudi sam) pregovorno prijazni. Takoj se začuti sproščen odnos do tujcev, saj
je novozelandska družba izrazito multikulturna. Zaupajo ti in so ti pripravljeni
pomagati. Vseeno moram priznati, da je
včasih ta prijaznost samo površinska, tako
nekako v britanskem slogu, bi lahko rekel.
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In kaj bi lahko Slovenci povzeli? Odprtost družbe v smislu sprejemanja drugačnih, spoštovanje manjšin in tujih kultur,
tesnejše sodelovanje, zmožnost sprejemanja kompromisov, manj naslanjanja na
polpreteklo zgodovino in na splošno bolj
sproščen način življenja.

Kaj vas je najbolj pritegnilo: narava,
kulinarika, običaji …?
Kulinarika definitivno ne! Čeprav moram priznati, da mi po osmih letih tudi
značilna mesna pita kdaj pa kdaj tekne.
Prvi nepozabni vtisi se vsekakor nanašajo na čudovito naravo: deževni pragozd,
neskončne peščene plaže, pa tudi alpsko
gorovje pustijo velik pečat na vsakega
popotnika. Malce me je razočaralo samo
muhasto vreme, ki ni ravno po mojem
okusu. Kasneje, ko sem se že ustalil, sem
začel ceniti t.i. »kivi« življenjski slog, kar
bi lahko opisal kot uravnoteženo razmerje
med življenjem in delom.

Pogrešate rodni Tržič?
Pogrešam tržiške planine, sirove štruklje
iz okoliških planšarij in pa seveda družino
ter prijatelje in znance iz Tržiča. Ob svojem zadnjem obisku sem Tržič ponosno
razkazal svojemu takratnemu dekletu, ki
je odrasla na Novi Zelandiji. Tako slikovitih starih mestnih jeder, obdanih z gorovjem, tukaj enostavno ni in to tudi pogrešam. Tržič z okolico vsekakor zna očarati
tujce.

Kako ohranjate stike z domačimi?
Z domačimi sem v rednih stikih že od samega začetka in to se mi zdi pomembno.
Slišimo se po video povezavi, že tradicionalno sem »na sporedu« vsako nedeljo
dopoldne.

… ko pridete domov, si najprej privoščite?
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vo iz domače kuhinje in do konca mojega
obiska vedno okusim vse dobrote »izpod
mamičinih rok«, ki jih tukaj seveda ni mogoče dobiti.

Razmišljate kdaj o vrnitvi v domačo
Žiganjo vas?
Seveda, kljub vsem naštetim prednostim,
pridobljenim izkušnjam in novim prijateljstvom se mi misel o vrnitvi stalno poraja. Nekateri tukaj živeči rojaki so bili že
od začetka odločeni ostati za vedno. Za
druge, med katere sodim tudi sam, pa to
ni tako lahka odločitev. Zavedam se, da z
življenjem tako daleč stran od domovine,
svojcev in nenazadnje tudi starih prijateljev plačuješ svojevrsten davek, ki ni poceni, zato bom o vrnitvi zagotovo še mnogokrat premislil.

Tržiške bržole! Šalo na stran – ponavadi
me ob prihodu že čaka sveže pečeno peci-

Spodbujanje branja za boljšo bralno kulturo: ko se branje konča na
bazenu ali v Višnji Gori
VESNA ROGL, FOTO: ARHIV KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA

Poletna bralna sezona je bila v Knjižnici dr.
Toneta Pretnarja več kot uspešna. Predvsem smo ponosni na naše mlade bralce,
ki so v velikem številu pristopili k poletnim projektom za spodbujanje branja.
Od 15. junija do 15. avgusta so otroci brali
Matildo, Bratovščino Sinjega galeba, Piko
Nogavičko, Blazno resno o šoli in Martina Krpana, po branju pa so rešili kviz o
izbrani knjigi. Dva rešena kviza so v knjižnici zamenjali za vstopnico za Gorenjsko
plažo. Sodelovalo je 51 otrok, ki so skupaj
rešili 102 kviza.
Poletavcem – poletnim bralcem, ki so 30
dni brali 30 minut na dan – se je pridružilo
58 otrok, poletno branje pa jih je uspešno
zaključilo 30. Vsi Poletavci skupaj so preb-

rali kar 446 knjig. Starejšim osnovnošolcem je bil namenjen projekt NajPoletavci,
ki smo ga letos v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja izvedli prvič. Pridružilo se mu je 8
bralk in bralcev, ki so skupaj prebrali vsaj
24 knjig.
Zaključna prireditev oz. Dan za Poletavce
in NajPoletavce je bila 24. 9. 2021. Obeležila je Jurčičevo leto, do solz nas je nasmejal Teater Cizamo s predstavo Kozlovska
sodba v Višnji Gori. Otroci so odšli domov
nasmejanih obrazov zaradi predstave, pa
tudi zaradi priznanja, majice in vrečke
presenečenja, ki so si jih prislužili s poletnim branjem. Izžrebana nagrajenka se je
razveselila elektronskega pikada, ki ji ga je
podarilo podjetje Hervis.

Drzni.si
VESNA ROGL

Dobra bralna kondicija je za mlade bralce
nujna in odlična popotnica za učenje in
študij, kajti branje bogati besedni zaklad,
uri koncentracijo, prebuja domišljijo in
širi obzorja. Zato smo oblikovali čisto nov
projekt, s katerim nagovarjamo učence
zadnje triade. Poklicno orientacijo, ki jo
izvajajo na šolah, bomo nadgradili z obiski mladih, znanih in uspešnih ljudi, ki s
so svojim talentom, trdim delom in predvsem drznostjo, s katero sledijo svojim
sanjam, lahko vzor osnovnošolcem, ki si
šele oblikujejo prve predstave o svoji poklicni poti.

V prvi sezoni projekta Drzni.si bomo gostili tri mlade, ki so uspeli na različnih področjih: kolesarja Mateja Mohoriča, pevko
Evo Boto in igralca Jerneja Kogovška. Z
njimi bomo spregovorili o njihovi poti do
uspeha in posebnostih njihovega poklica.
Dogodki bodo potekali na osnovnih šolah
za zaključne skupine, posnetki pogovorov
pa bodo na voljo za širšo javnost na YouTube kanalu knjižnice.

akcijo, s katero želimo mlade vzpodbuditi
k branju. Pripravili smo seznam 50 knjig
– mladinskih romanov in biografij znanih osebnosti iz zgodovine ter sodobnega
časa. Mlade bomo povabili, da o prebranih
knjigah posnamejo kratek videoposnetek
za naš kanal na družbenem omrežju TikTok in tako priporočila za branje delijo s
svojimi vrstniki. Sodelovanje bomo tudi
nagradili.

Mnogo navdihujočih zgodb o ljudeh, ki
so uresničili svoje sanje, najdemo tudi v
knjigah, zato smo projektu dodali bralno
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Kulturni oktobrski večer v Kovorju
JERCA VREČEK, FOTO: FRANC PRAPROTNIK

Po enoletnem koncertnem premoru je v
petek, 1. oktobra 2021, Ženska vokalna
skupina Kresnice, ki deluje v okviru Kulturnega društva svetega Janeza Krstnika
Kovor, pripravila letni koncert v domačem domu krajanov z naslovom »Kdor
ima srce, zna za dom solze«. Kresnice so
pod budnim očesom svojega zborovodja Andreja Zupana prepevale pesmi o tržiški dolini, njenih okoliških hribih in
pesmi z ljubezensko tematiko. V goste so
povabile otroški pevski zbor Podružnične
šole Kovor, ki nam je pod notno taktirko
gospe Marije Bohinjec zapel pesmi o prijateljstvu, zlati roži in popestril prireditev s svojimi vedno nežnimi in prijetnimi
otroškimi glasovi. Ženskim glasovom so
za protiutež moški glasovi, zato so poslušalci v dvorani lahko prisluhnili tudi instrumentalno-vokalni skupini Kostanarji,
ki nas je s svojimi melodičnimi glasovi popeljala v vedno lepo in čarobno Dalmacijo.
Seveda je bilo potrebno poskrbeti tudi za
dobršno merico smeha, kar so zelo uspešno izvedle članice dramske skupine Avan-

tura iz KD sv. Janeza Krstnika Kovor. Prikazale so, kako potekajo sodobni zmenki.
Kulturni večer pa je s svojo povezovalno
taktirko dopolnila gospa Marjetka Opalk

in prireditvi dodala piko na i. Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo za udeležbo z
željo po čimprejšnjem snidenju.

Moje mesto Tržič, izbrane pesmi Mata Mežka
NEJC PERKO, FOTO: ARHIV KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA

Knjiga je posvečena tržiškemu kulturniku, pesniku, prostovoljcu in soustvarjalcu
družabnega življenja druge polovice 20.
stoletja v Tržiču. Gradivo je zbrala in uredila Jožica Koder, z njo so sodelovali David Ahačič, dr. Bojan Knific, Boris Kuburič
in Irma Lipovec. Fotografsko gradivo so
prispevali Tanja Hotko, Anka Radič, Lado
Srečnik in ZKO Tržič, ki je knjigo tudi izdala in založila. Oblikovala jo je Andrejka
Belhar Polanc. V knjigi lahko prebiramo
Matove pesmi, ki jih spremljajo fotografije cvetja s tržiških planin, največ z Zelenice, in slike tržiške slikarke Marice Šmid
- Tekčeve. Avtor fotografij je tržiški planinec Janko Meglič. Preberemo lahko tudi
spomine Tržičanov, ki so Mata poznali oz.
z njim sodelovali.
Knjigo smo predstavili v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja. Na domoznanskem večeru
je Jožica Koder opisala potek nastajanja in
vsebino knjige ter izpostavila njene glavne zanimivosti, David Ahačič pa predstavil
pogled založnika. Tanja Hotko je čustveno
prebrala pesem, posvečeno svojemu očetu, in poudarila, koliko ji knjiga pomeni.
Posebne pozornosti je bil deležen pevski
zbor deklet, ki ga sestavljajta Vesna in Katja Hotko s prijateljicami. Zapele so štiri
pesmi, ki jih je napisal njun ded Mato Mežek. Hkrati s knjigo je nastajal projekt zbiranja posnetkov vokalnih in vokalno-in-
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strumentalnih zasedb, ki izvajajo pesmi z
Matovimi besedili. Predstavil ga je snovalec, zbiratelj in urednik Boris Kuburič. Dosegljiv je na spletni strani ZKO Tržič v rubriki Novice. Nazadnje nas je nagovoril še

Lado Srečnik. Kot idejni vodja je predstavil
projekt nastajanja himne občine Tržič Naš
domači kraj. Avtor njenega besedila je prav
tako Mato Mežek.

Jožica Koder, David Ahačič in Tanja Hotko na predstavitvi knjige Moje mesto Tržič.
Iz srca se zahvaljujem vsem, ki so kakorkoli pripomogli k obuditvi spominov
in lepemu zapisu v knjigi kulturnega in humanitarnega življenja mojega očeta
Mata Mežka. Še posebno zahvalo pa namenjam gospe Jožici Koder za trud in
vztrajnost pri zbiranju in obdelavi gradiva za nastanek lepe knjige.
hči Tanja Hotko

naše okolje
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Ekološko kmetijstvo – poslovna priložnost na kmetiji?
MATJAŽ MEGLIČ, KMET. INŽ., KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ, KSS, FOTO: ARHIV MATJAŽA MEGLIČA

dovoljenih ne uporabljajo mineralna gnojila. Uporabljena krma za živali mora biti
pridelana doma oziroma kupljena na ekoloških kmetijah. Nekaj krme je zaenkrat
lahko še neekološkega porekla. Živali, ki
se redijo na kmetiji, morajo biti domače,
vzrejene na kmetiji, kupljene na ekoloških
kmetijah ali kupljene do določene starosti.
Prostori za rejo živali morajo izpolnjevati predpisane normative. Že vse našteto
marsikoga odvrne od vstopa v kontrolira-

no ekološko pridelavo, vendar ni vse tako
črno, kot se zdi. S pomočjo kmetijskega svetovalca se pregleda zahteve in kaj
kmalu lahko ugotovi, da večina kmetij več
ali manj vse pogoje že izpolnjuje. Urediti
je potrebno še nekaj evidenc, obrazcev in
se udeležiti izobraževanja. Torej priložnost je in vsak jo lahko izkoristi. O trženju
in prednostih pri prodaji eko pridelkov s
kmetij pa bomo mogoče spregovorili kdaj
drugič.

brezplačna objava

Dandanes je ekološka pridelava na naših
kmetijah vse bolj cenjena, prav tako pa
je to ena izmed glavnih prioritet novega
Programa razvoja podeželja za obdobje
2023–2027, ki ga pripravlja Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Kmetije imajo priložnost, da vstopijo v ta
proces oziroma način pridelave hrane tako
zase kot za potrošnike. Seveda pa stvari niso tako enostavne, saj so povezane z
evidencami, kontrolami in izobraževanji.
Mnogi smo mnenja, da bi se stvari lahko
poenostavile, toda v današnjem sistemu to
praktično ni mogoče, saj bi vsak rad »pristavil svoj mošnjiček« h kupčku denarja.
Tako vestnim pridelovalcem ne preostane
nič drugega, kot da se sprijaznijo z zahtevami in pogoji, če hočejo za svoj način
pridelave pridobiti ustrezen certifikat. In
kako se lahko vključimo v kontrolo ekološkega kmetovanja? Vsako leto se moramo
do konca leta prijaviti v kontrolo pri izbranih certificiranih organizacijah. Ta prijava
je pogoj, da smo prihodnje leto že obravnavani kot eko kmetija v preusmeritvi. Po
prijavi je potrebno za kmetijo izdelati program preusmeritve, kmetija pa se mora
udeležiti obveznega izobraževalnega programa v obsegu 6 ur. S prijavo pri izbrani
kontrolni organizaciji prevzamemo tudi
ustrezno dokumentacijo, obrazce, na katerih moramo voditi predvsem podatke o
izvajanju različnih opravil na kmetiji, kot
so obdelava njiv, košnja trave, zatiranje
škodljivcev in bolezni ... Na eko kmetijah
je uporaba neekoloških fitofarmacevtskih
sredstev prepovedana. Prav tako se razen
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Pred požarom rešili Dom pod Storžičem
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, FOTO: ARHIV PZ SLOVENIJE

V Domu pod Storžičem je bila 16. oktobra 2021 gasilska vaja za primer požara v
planinski koči, na kateri je sodelovalo 85
gasilcev iz 14 gasilskih enot z Gorenjske s
skupno 18 vozili. S prikazano vajo, ki sta
jo organizirali Gasilska zveza Slovenije in
Planinska zveza Slovenije na pobudo organizatorjev akcije Očistimo naše gore –
Zavarovalnice Triglav, so želeli opozoriti
na pomen požarne varnosti v planinskih
kočah. V zadnjih letih je namreč kar tri
planinske koče požar popolnoma uničil.
Ob nekdanjem Kocbekovem domu na Korošici je postavljeno zavetišče, Frischaufov dom na Okrešlju že dobiva končno zunanjo obliko, začenja se tudi gradnja nove
Mozirske koče na Golteh.
Požar je nastal v stropu mansarde Doma
pod Storžičem v sobi s skupnimi ležišči.
Zaradi vžiga saj v dimniku se je stena dimnika pregrela, zato se je vžgala lesena
stropna konstrukcija ob dimniku. Do vžiga stropne konstrukcije je prišlo ob 10.50,
dim in požar so zaznali prisotni na lokaciji
ob 10.58. Osebje doma se je takoj odzvalo
in o požaru so ob 10.59 obvestili Regijski
center za obveščanje Kranj na številko
112. Gospodar je ob pomoči nekaterih prisotnih poskušal požar pogasiti z ročnim
gasilnikom, poskrbeli pa so tudi za evakuacijo oseb v objektu. Požar so uspeli začasno nekoliko zadušiti, ni pa jim ga uspelo
dokončno pogasiti. Zato se je do prihoda

gasilskih enot razširil po sobi, zajel del
podstrešja in lesenega ostrešja nad sobo,
hkrati pa se skozi počeno steklo okna razširil na leseno fasado in napušč na južnem delu objekta. V času gašenja objekta
je severozahodni veter žareče delce zanesel v gozd, zato je prišlo še do vžiga suhe
podrasti in manjšega gozdnega požara kakšnih 50 metrov od objekta.

Prikazno gasilsko vajo Planinski dom 2021
je izvedla Gasilska zveza (GZ) Tržič v sodelovanju z Gasilsko zvezo Gorenjske, vodja
vaje je bil poveljnik GZ Tržič Jani Žlindra,
vodja intervencije pa namestnik poveljnika GZ Tržič Uroš Bodlaj. Na njej je sodelovalo 85 gasilk in gasilcev iz vseh devetih
prostovoljnih gasilskih društev (PGD) v
GZ Tržič, dveh PGD iz GZ Naklo, po enega
PGD iz GZ Radovljica in GZ Mestne občine
Kranj, sodelovala je tudi Gasilsko reševalna služba Kranj z avtocisterno. Pred vajo
je bil v Domu pod Storžičem (PD Tržič)
posvet za gospodarje o požarni varnosti v
planinskih kočah.
»Osebno ocenjujem, da je bila vaja, ki smo
jo organizirali v Gasilski zvezi Tržič v sodelovanju z Gasilsko zvezo Gorenjske, uspešno
izvedena. Pokazala je strokovno usposobljenost gasilcev, ki je v tovrstnih požarih
pomembna,« je gasilsko vajo ocenil Tomaž
Vilfan, poveljnik Gasilske zveze Gorenjske in
regijski poveljnik. Predstavil je tudi težave
gasilcev ob tovrstnih požarih, kot so dostopnost, oddaljenost in omejenost s količino
vode: »Tovrstne intervencije – požari planinskih koč – za gasilce predstavljajo velik
izziv. Največji problem je pravočasno odkrivanje požara. Če je nekdo v tem primeru
prisoten v koči, lahko že prepreči razširitev
požara. Če tega ne morejo storiti, je bistven
čas, v katerem bodo gasilci obveščeni. Veliko
primerov je takšnih, ko nekdo šele iz doline
opazi, da je požar nastal. Takrat je praktično že vse izgubljeno. Čas od nastanka do
odkritja požara je z vidika razvoja požara
dejavnik, ki pove, v kakšnem obsegu je požar
ob odkritju. Odzivni čas gasilcev od odkritja
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požara, prijave na 112, alarmiranja gasilcev,
izvoza do prihoda na kraj je lahko zelo dolg
predvsem zaradi oddaljenosti in dostopnosti
z gasilskimi vozili, pri visokogorskih kočah pa
je v veliko primerih dostop z gasilskimi vozili
skoraj nemogoč. Preskrba z vodo za gašenje
je pri planinskih kočah otežena. V večini primerov je je toliko, kot jo gasilci pripeljejo s
seboj, viri vode so običajno tudi precej oddaljeni od domov in v teh primerih je treba
vzpostaviti dobavo vode, ki spet zahteva čas,
potrebno opremo (cevi, prenosne motorne
brizgalne ali gasilska vozila z vodo), poleg

tega so temperature lahko precej nižje kot v
dolini, kar vpliva na delo z vodo.«
Omerzu je navedel tudi ukrepe za zagotavljanje požarne varnosti v planinskih kočah, ki jih izvajajo upravljavci koč, in sicer:
nadzor rokov uporabe gasilnih aparatov,
redni pregledi in čiščenje dimovodnih in
kurilnih naprav, organizacija in nadzor vaj
evakuacije, usposabljanje osebja v kočah
za varstvo pred požarom, preverjanje in
meritve stanja zasilne razsvetljave, skrb
za urejene in prosto prehodne evakuacij-
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ske poti, izvajanje dnevnega nadzora nad
stanjem električne napeljave in naprav,
hranjenje jeklenk s plinom in skladiščenje
vnetljivih tekočin v primernih prostorih,
ločenih od toplotnih virov oz. virov vžiga,
redni pregledi opreme, namenjene varstvu
pred požarom, ter zagotavljanje spoštovanja določb požarnega reda, kar velja
tudi za obiskovalce.
Pobudo za organizacijo gasilske vaje je ob
12. sezoni akcije Očistimo naše gore podala
Zavarovalnica Triglav.

Kurilna sezona
MATEJ BAJD, DIMNIKAR, FOTO: VARČEVANJE-ENERGIJE.SI

Začela se je kurilna sezona, ki sicer v
Sloveniji uradno traja od 1. oktobra
tekočega leta do 31. maja naslednjega
leta, zato podajam nekaj priporočil in
usmeritev za hladnejše dni. Ne glede na vrsto goriva mora vsako kurilno
napravo dimnikar pregledati enkrat
letno. Pri pečeh na tekoče ali plinasto
gorivo pa je enkrat letno potrebno opraviti tudi meritve emisij dimnih plinov. Med kurilno sezono je treba redno
zagotoviti čiščenja kurilnih naprav in
dimnikov. Pregled gorilnika, obtočnih
črpalk, ki izven kurilne sezone ne delujejo, in nastavitve naj izvede usposobljen in pooblaščen strokovnjak. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti, da so
njegove kurilne in dimovodne naprave strokovno pregledane in primerno
vzdrževane.
Trdno gorivo je energent, ki ga uporabljamo največ. Drva uporabljamo v centralnih kurilnih napravah in enosobnih
kurilnih napravah, kamor sodijo kamini, štedilniki, kmečke peči, lončene
peči … Drva, ki se uporabljajo za kurjavo, morajo biti primerne velikosti in ne
smejo vsebovati več kot 20 % vlage.
Pomembno je, da zagotovimo zadosten dovod zraka za potrebe zgorevanja. Med gorenjem ne zapiramo dovoda zraka. Ko drva pogorijo do konca in
ostane samo žerjavica, se dovod zraka
lahko pripre, nikoli pa povsem zapre.
Sodobne enosobne naprave so večinoma opremljene z nastavki za delovanje
neodvisno od zraka v prostoru – dovod
zraka je izveden prek zračnika od zunaj
neposredno v kurišče. Pri vseh ostalih
izvedbah pa je potrebna odprtina na
prosto, od koder stalno doteka zrak,
ki se potrebuje za zgorevanje. V praksi to pomeni, da mora biti okno med
obratovanjem kurilne naprave ves čas
odprto oz. priprto. Pri tem moramo biti
pozorni na morebitne porabnike zraka
v prostoru (prezračevalni sistemi, kuhinjske nape, sušilni stroji z odvodom

zraka na prosto). Kuhinjska napa izsesava
zrak, zato lahko pride do podtlaka v prostoru in uhajanja dimnih plinov iz kurilne
naprave v prostor, kar posledično lahko
privede do zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Bivalni prostori, kjer so nameščene kurilne naprave, odvisne od zraka v
prostoru, morajo biti opremljeni z detektorji ogljikovega monoksida. Detektor se v
prostor, kjer je kurilna naprava, namesti
na strop, v bivalne prostore brez kurilnih
naprav pa v višini glave (npr. v spalnici v
višini postelje).
Neprimerno gorivo, kot so različni odpadki, plastika, mokra oz. preveč vlažna
drva, iverne plošče, lakiran ali barvan les,
z oljem premazan les itd., nam poškoduje
kurilno napravo ali celo privede do dimniškega požara. Najpogostejši znaki uporabe neprimernega goriva in neprimernega
načina kurjenja so umazano steklo s sajami na vratih kurišča kamina, obloge v
kurilni napravi (smola in katranske obloge
v dimniku), ki se lahko vžgejo. Pri dimniškem požaru temperature v dimniku dosežejo 1000 stopinj Celzija, zato obstaja
nevarnost prenosa toplote iz dimnika na
gorljive predmete. Predvsem na podstrešnih delih stavb se običajno okrog dimnika nahaja razna navlaka, ki predstavlja
dodatno nevarnost. V praksi dimnikarji
pogosto naletimo na uporabnike, ki imajo

suha drva, vendar se katranske obloge vseeno nabirajo v dimniku. Zato sta
pomembna tudi pravilno kurjenje in
moč kurilne naprave glede na potrebe
objekta. V peč ne smemo naložiti preveč drv, saj se dovod zraka ob doseženi temperaturi v peči zapre, drva pa se
začnejo »kuhati oz. tenstati«, namesto
da bi gorela.
V uporabi je veliko starih in potratnih
kurilnih naprav, ki se bodo kmalu morale zamenjati. Eko sklad ponuja subvencije in ugodne kredite, s katerimi
spodbuja vgradnjo modernih in okolju prijaznejših kurilnih naprav. Pri
sodobnih pečeh na lesno biomaso je
zraven vgrajen zalogovnik oz. hranilnik tople vode. Dodatna toplota se tako
zbira v zalogovniku in se nato porabi
za ogrevanje stavbe, kar na daljši rok
pomeni cenejše in udobnejše ogrevanje.
Dobri odnosi med dimnikarji in uporabniki ter strokovno opravljene storitve so bistvenega pomena. Ker se na
trgu pojavlja vse več nepreverjenih
dimnikarskih podjetij, vam svetujem,
da sodelujete z dimnikarjem, ki ga
poznate in mu zaupate. Pravilo, ki se
ga moramo vedno držati, se glasi: čist
dimnik, varen dom!
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Športne aktivnosti v okviru Športne zveze Tržič
BISERKA DRINOVEC, SEKRETARKA ŠZ TRŽIČ, FOTO: OSEBNI ARHIV BISERKE DRINOVEC

Mesec september je bil za Športno zvezo
Tržič pester in zanimiv. Najprej smo skupaj s tržiškimi šolami, vrtcem in tržiškimi
športnimi društvi izpeljali Mini olimpijado. Olimpijade se je udeležilo več kot 500
otrok.
15. 9. 2021 smo izvedli skupščino Športne
zveze Tržič, kjer je Boris Tomazin po 28
letih uspešnega dela funkcijo predsednika
predal Silvu Japlju. Borisu se iskreno zahvaljujemo za uspešno dolgoletno vodenje
zveze. Silvu pa želimo srečo na novi funkciji.
18. 9. 2021 smo po enoletnem premoru
skupaj z Vrtcem Tržič uspešno izpeljali 14.
Tek po ulicah Tržiča, na katerem so bile
združene vse generacije. Tekli so otroci iz
vrtcev skupaj s svojimi vzgojiteljicami, za
njimi pa še odrasli. Hkrati je potekalo tudi
državno prvenstvo policije. To je bil zadnji
tek v seriji tekov Gorenjska, moj planet,
pri nas pa je bila letos prvič tudi zaključna
podelitev.
Absolutna zmagovalka v ženski kategoriji na 5 km je bila Karin Rotar iz AK Radovljica. V moški kategoriji na 10 km je najboljši rezultat dosegel Primož Piškur iz ŠD
Dvorska vas. Med policistkami je bila najhitrejša Darja Gabert, med policisti pa je
10 km progo najhitreje pretekel Vinko Jošt.
Zadnji dan v mesecu septembru smo izvedli tradicionalni jesenski kros v Križah,
ki je bil letos dobrodelnega značaja. Tekli
smo za mlado punco Lano, ki se je ponesrečila s kolesom. S svojim srcem je bila
predana športu, učila je tudi otroke v naši
občini, zato smo stiskali pesti zanjo. Poši-
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ljali smo ji pozitivno energijo in bili v mislih z njo, da zmaga bitko svojega življenja.
Vsi skupaj ji želimo čimprejšnje okrevanje.
Zahvaljujemo se tudi podjetju DHL, kjer je
zaposlena Lanina mama, saj nam je podarilo zapestnice za podporo Lani.
Tekle so učenci vseh treh šol, letos sicer
ločeno, a smo kros vseeno uspešno izpeljali. Zmagovalca prvega razreda sta bila
Anže Starman in Lili Jenstrle, zmagovalca
drugega razreda Bor Pungaršek in Maša
Cvek, med tretješolci sta zmagala Jaka
Pančur in Daša Cvetkovič. V četrtem razredu sta se za zmago borila Jošt Antolin
in Sara Šifrar. Zmagovalca petega razreda sta bila Taibi Lovič in Ela Liza Bergant.
Med šestošolci sta si zmago pritekla Luka
Martič in Urša Premrl. V sedmem razredu
sta zmagala Jaka Dolinar in Hanna Kavčič. V osmem razredu sta bila zmagovalca

Anže Arh in Nara Jerala. V devetem razredu pa sta si zmago pritekla Tevž Premrl in
Eva Jerman.
Nato pa so se na progo podali še tekači na
2,3 km in 5 km. V kategoriji mladincev je
zmagal Nik Strnad, med mladinkami pa
je zmago osvojila Ula Perko. Med mlajšimi članicami je zmagala Jerneja Rozman,
med člani A pa si je zmago pritekel Urban
Žitnik.
Prva med članicami B je bila Dina Pintarič,
med člani B pa Marko Meglič. V kategoriji
člani C si je zmago pritekel Lado Sedej. Čestitke vsem tekmovalcem.
Hvala Občini Tržič in Fundaciji za šport za
podporo. Hvala tudi vsem ostalim sponzorjem, ki nam vsako leto nesebično priskočijo na pomoč.
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Športno igrišče ob Osnovni šoli Bistrica
DINA PINTARIČ, RAVNATELJICA OŠ BISTRICA, FOTO: ARHIV OŠ BISTRICA

V veliki želji, da se vandalizem, namerno poškodovanje, smetenje in uničevanje športno-rekreacijskega prostora ob
Osnovni šoli Bistrica ustavijo oz. preprečijo, želimo pozvati vse uporabnike z zapisom v Tržičanu. Upravljalec športnega
igrišča je Osnovna šola Bistrica.

• Na igrišče ni dovoljeno voditi psov in
drugih živali.

Igrišče je v času izvajanja šolskih dejavnosti namenjeno izvajanju športno-rekreativne dejavnosti ter izvajanju varstva
in rekreacije oddelkov Osnovne šole Bistrica, in sicer od 7.00 do 16.00. Od 16.00
do 22.00 je na voljo tudi ostalim izvajalcem in uporabnikom.

• Za dostop na igrišče se uporabljajo
pešpoti in vhod z vrati oz. prehodi.

V času izvajanja šolskih dejavnosti je uporaba igrišča ostalim uporabnikom omejena – prisotnost ni dovoljena ali je dovoljena v takšnem okviru, da ne moti izvajanja
šolskega programa.
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• Vnos hrane, steklenic, alkoholnih pijač na igrišče je prepovedan in prepovedano je odmetavanje žvečilnih
gumijev ter smetenje.

• Prepovedano je plezanje preko ograj
ali poškodovanje ograje.
• Prepovedana je vožnja s kolesi, rolkami, otroškimi vozički, motornimi
kolesi, kolesi z motorjem, drugimi
vozili ali stvarmi, saj lahko poškodujejo osebe in površine igrišča.

Objekt je pod videonadzorom, ki se je v oktobru 2021 v sodelovanju z ustanoviteljico
Občino Tržič posodobil z zmogljivejšim
sistemom videokamer za dnevni in nočni
nadzor.
Upravljalec ne odgovarja za morebitne
poškodbe, ki bi nastale zaradi kršenja teh
pravil o uporabi igrišča.
Upravljalec ima pravico opozoriti in posledično z igrišča odstraniti osebo, ki namerno in kljub opozorilom krši igriščni
red, z neprimernim vedenjem ogroža ali
moti druge uporabnike igrišča, povzroča škodo na igrišču in objektih športnega
parka.

Športno igrišče Osnovne šole Bistrica

1. IGRIŠČE SE PREDNOSTNO UPORABLJA ZA POTREBE ŠOLE.
2. UPORABA ŠOLSKIH PROSTOROV V ČASU ORGANIZIRANIH TRENINGOV IN TEKEM NI DOVOLJENA.
3. ŠPORTNE POVRŠINE SE UPORABLJAJO NA LASTNO ODGOVORNOST.
4. DOSTOP NA ŠPORTNE PPOVRŠINE JE DOVOLJEN SAMO V ŠPORTNIH COPATIH.

UPORABA IGRIŠČA JE DOVOLJENA OBČANOM IN OBČANKAM OBČINE TRŽIČ
november 2021
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Športno igrišče ob Osnovni šoli Bistrica dobiva novo podobo
FRANCKA GLOBOČNIK, PREDSEDNICA KD TRŽIŠKIH LIKOVNIKOV IN DINA PINTARIČ, RAVNATELJICA OŠ BISTRICA, FOTO: DINA PINTARIČ

Ob zaključku šolskega leta 2020 sta nam
skupina SIJ in Olimpijski komite Slovenije
– Združenje športnih zvez v sodelovanju
z Občino Tržič in Športno zvezo Tržič na
šolskem igrišču postavila jekleni poligon
za vadbo na prostem pod krovnim imenom
Jeklena volja.
Jeklene volje in želje po ureditvi športnega
igrišča za vse generacije nam ne manjka. To
dokazujemo z letošnjim šolskim letom, ko
nam je v septembru uspelo postaviti šolska igrala, namenjena učencem prve triade, in združiti v projekt učence in starše,
ki so z zbiranjem starega papirja prispevali sredstva v šolski sklad. Del teh sredstev
smo namenili za izgradnjo novih igral. Srčen in uspešen tržiški podjetnik pa nam je
doniral sredstva v višini 4.000 EUR.
Kulturno društvo tržiških likovnikov je pod
vodstvom predsednice ge. Francke Globočnik saniralo kužno znamenje iz 17. stoletja
in celotnemu okolju dodalo piko na i.

Ga. Francka pravi, da je izziv prenove sprejela prav zaradi naju z županom in dejstva,
da je doma v KS Bistrica, nedaleč od znamenja. K obnovi je pritegnila še tri ljubiteljske slikarje, člane Kulturnega društva
likovnikov Tržič, s katerimi je že slikala
slike za župnijo Marije Goretti. Obnova tega
znamenja je bila zanje velik izziv, saj je bilo
znamenje potrebno celotne obnove, od fasade, strehe do slik. Kaj je bilo v preteklosti poslikano, niso našli v nobenem arhivu.
Po informativnem sestanku s predstavnico
Zavoda za kulturno dediščino, predstavnikoma Občine Tržič in Tržiškega muzeja ter
predsednico KDLT so se slikarji odločili za
slike svete Marije, svete Ane, svetega Jurija in svetega Janeza Krstnika. Vsi navedeni svetniki so obrnjeni proti cerkvam s

svojimi imeni. Obnovljeno kužno znamenje smo predlagatelji, župan mag. Borut
Sajovic, ravnateljica OŠ Bistrica Dina Pintarič, predsednica KD likovnikov Francka
Globočnik in člani društva, Marijan Burja, Zdravko Purgar ter Jaka Praprotnik, na
predlog KD tržiških likovnikov in Francke
Globočnik poklonili vsem, ki so v teh težkih
časih koronavirusa v občini Tržič izgubili
boj za življenje. Naj bo to obnovljeno kužno
znamenje njim v spomin.
Vsem uporabnikom želimo zdravo in varno
uporabo. Naj bo gibanje v veselje in z zavedanjem, da smo prav vsi odgovorni za red
in čistočo na športnem igrišču.
Nalezimo se pozitivnih, dobrih navad.
Srečno.

Hitri tekači v krosu na OŠ Križe
ANAMARIJA ŠOBER

Na zadnji septembrski dan, 30. 9. 2021, je
v okolici OŠ Križe potekalo občinsko tekmovanje v krosu. Teklo je več kot 500 otrok tržiških šol in konkurenca je bila zelo
močna, vendar so se naši učenci odlično
odrezali – prejeli so kar 18 medalj! Bravo,
naši tekači!
V sredo, 13. 10. 2021, pa je na Kokrici pri
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Kranju potekalo področno tekmovanje v
krosu, 12. Mamutov tek. Kljub nekoliko
drugačni izvedbi tekmovanja zaradi trenutnih razmer se je 450 tekmovalcev gorenjskih šol odlično odrezalo. Tekmovanja
se je udeležilo tudi 44 učencev naše šole.
Na zmagovalne stopničke se je uvrstilo
kar 16 naših učencev, in sicer Lili Jenster-

le, Loti Pucelj, Janez Škerjanec, Rok Šivic,
Maša Cvek, Jakob Mustar, Tia Jensterle,
Špela Šivic, Žan Lang, Zala Rakovec, Taj
Gričar, Zala Ahčin, Kristjan Komac, Nara
Jerala, Rok Slabe in Lenart Rener. Skupno
so dosegli izjemen rezultat in pritekli na 1.
mesto na tekmovanju! Čestitke vsem tekmovalkam in tekmovalcem!

šport
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Dan športa na OŠ Tržič
KATJUŠA PERNUŠ, UČITELJICA ŠPORTNE VZGOJE, FOTO: KATJUŠA PERNUŠ

Na dan slovenskega športa, 23. 9. 2021,
smo na Osnovni šoli Tržič izvedli športni
dan za učence in učenke od 6. do 9. razreda. S tem smo želeli obeležiti državni praznik ter našim učencem omogočiti, da bi
ta dan preživeli športno, pestro, raznoliko in da bi z lastnim športnim udejstvovanjem izrazili svoj odnos do športa ter s
tem pozitivno vplivali na svoje telesno in
duševno zdravje.

nostjo potrebno najprej pripraviti in ogreti
svoje telo. Na igrišču pri šoli so se pomerili
v metu »vortexa«, v sklopu tekaške akcije
Tek je užitek pa so nabirali pretečene oziroma prehojene kilometre v 12 minutah
okoli šole (Cooperjev test).
V skupni seštevek so se šteli rezultati Cooperjevega teka (7., 8. in 9. razred) in prehojeni kilometri pohodov (6., 7., 8. in 9.

razred), kar je na koncu naneslo 1.476,180
kilometra. Število opravljenih kilometrov
se je prav tako podarilo Zvezi društev diabetikov Slovenije, kjer v akciji Darujem
kilometre želijo doseči cilj 384.400 kilometrov, kolikor znaša razdalja od Zemlje
do Lune.
Na rezultat so učenke, učenci in učitelji
Osnovne šole Tržič lahko zelo ponosni!

Učenci 6. razredov so se odpravili na planinske pohode v tri različne smeri v okolici Tržiča in tako na aktiven način preživeli
dopoldan.
Učenci 7., 8. in 9. razredov pa so imeli različne športne dejavnosti razdeljene na tri
dele – pohod, atletika in športne igre. Vsak
razred je izvajal vse dejavnosti, le v različnem vrstnem redu. V Dvorani tržiških
olimpijcev so se izvajale različne športne igre (odbojka, košarka, badminton), v
okolici šole pa so učenci opravljali pohode. Precejšen poudarek je bil na atletiki, v
sklopu le-te so potekali ogled tekaškega
treninga, Cooperjev test in met žvižgača
oz. »vortexa«. V šoli so si ogledali krajši
film Mini tekaški trening, v katerem so izvedeli, kako je pred vsako športno aktiv-

Praznik športa v Vrtcu Tržič
TINA BERGANT, FOTO: ARHIV VRTCA TRŽIČ

Dan športa, ki ga obeležujemo 23. septembra, je posvečen slovenskemu športu
in promociji športa v najširšem smislu s
posebnim poudarkom, da praznik obeležimo vsi z lastno aktivnostjo. Tega se
prav dobro zavedamo tudi v Vrtcu Tržič,
saj otrokom ves čas omogočamo gibanje
in jim nudimo različne gibalne izzive. Na
dan slovenskega športa smo bili še posebej
aktivni.
V enoti Palček so se otroci preizkusili v
različnih športnih aktivnostih. Tekli so čez
ovire, skakali v daljino, izvajali različne
igre z žogami in se preizkusili v premagovanju klanca na različne načine.
V enoti Deteljica so se pridružili najbolj
množičnemu teku otrok v Sloveniji s sloganom »Začni mlad, tekmuj pošteno«. Tek
so izvedli na igrišču pred vrtcem.
Starejši otroci so se preizkusili v različnih
gibalnih nalogah na šolskem športnem
igrišču v Bistrici, kjer so jim različne gibalne izzive postavili vzgojitelji iz oddelka OŠ Bistrica. Pridružili so se jim tudi

najstarejši otroci iz enote Palček in oddelek iz OŠ Tržič. Preizkusili so se v štafetnih
igrah, bili spretni pri metanju žoge na koš,
se uspešno izogibali letečim žogam in se
zabavali ob velikanskem »padalu«. Tudi
oni so izvedli množični tek po atletski stezi.
Otroci, ki obiskujejo vrtec v Kovorju, so
prav tako pokazali svojo vzdržljivost v
teku in se pomerili med seboj.
V enoti Križe so se otroci starejših oddelkov pomerili v teku na šolskem igrišču in
se razgibali na različnih gibalnih postajah
pred vrtcem. Bili so spretni pri prenašanju
različnih predmetov, premagovali so različne ovire, plezali na plezala in se igrali z
žogami. Najmlajši pa so svoje spretnosti
pokazali na poligonu.
Vsi otroci, ki so se udeležili teka, so prejeli
diplome, ki jih je priskrbela Športna zveza
Slovenije. Prav vsi otroci so zelo uživali v
gibanju in v Vrtcu Tržič se bomo še naprej
trudili, da bo gibanje del njihovega vsakdana.
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v središču

BPT dobiva novo podobo
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV DAMJANE HABJAN

O revitalizaciji območja smo se pogovarjali z gospo Damjano Habjan, vodjo projekta in direktorico
podjetja VOJE naložbe in nepremičnine, d.o.o., ki je večinski lastnik območja BPT.
Leta 2015 so si Občina Tržič in zasebni
lastniki zadali cilj, da opuščeno nekdanjo Bombažno predilnico in tkalnico
(BPT) revitalizirajo. Kot vodja projekta
je pred vami zelo zahtevno delo, čeprav
ob tem velja pripomniti, da je veliko
tudi že storjenega in da se stvari »premikajo«, kot radi rečemo. Za začetek,
kaj se dogaja z nekdanjim območjem
BPT-ja?
Območje nekdanje Bombažne predilnice in
tkalnice je tovarniško območje nekdanje
tekstilne industrije z bogato zgodovino od
leta 1885 in ohranjeno arhitekturno dediščino. V celoti je spomeniško zaščiteno kot
»industrijska dediščina«.
V BPT smo prišli leta 2001 po zelo kriznem
obdobju tekstilne industrije, ko je bila na
robu preživetja tudi Bombažna predilnica
in tkalnica Tržič. Industrijska tehnologija
daljše obdobje ni bila posodobljena, tudi
vsa infrastruktura je bila v celoti dotrajana.
Poleg nekaj manjših solastnikov, ki so
delovali v območju, je bilo precej objektov izpraznjenih in v zapuščenem stanju.
Tekstilna industrija v takšnih pogojih tudi
ni več mogla delovati. Nujna je bila selitev
proizvodnje na ustreznejšo lokacijo, v Tržiču pa najti rešitev za oživitev območja,
velikega približno 55.000 m2 in v celoti
spomeniško zaščitenega.
Investitorjem to dotrajano, gosto pozidano in spomeniško zaščiteno industrijsko
območje ni bilo zanimivo.
Projekta smo se lotili sami, in sicer z odločitvijo vodstva družbe, takratnega direktorja Stojana Žiberta, da se območje
ne razprodaja, ampak se ga obravnava kot
celoto, kar je ključnega pomena pri nadaljnjem urejanju kompleksa.
Leta 2015 smo od ZVKD-ja pridobili dokument, v katerem so ovrednotili posamezne
objekte v območju – na spomeniško zaščitene, ki jih je potrebno ohraniti in obnoviti, in druge, ki se lahko odstranijo.
Leta 2016 smo pripravili idejni načrt oživitve nekdanjega tovarniškega območja –
ureditev v t.i. »mesto v malem«.

Direktor občinske uprave Klemen
Srna je dejal, da je ponosen, da nastaja
»mesto v mestu«. V katere dejavnosti
se usmerjate pri revitalizaciji območja?
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Veseli nas, da smo uspeli najti skupni jezik
z deležniki (Občina Tržič, ostali solastniki
območja, Zavod za varstvo kulturne dediščine, lokalna društva, organizacije …) in da
delujemo v smeri oživitve območja. Tesno
sodelujemo, kar je ključnega pomena za dosego cilja.
Občina Tržič z županom Borutom Sajovicem
in ekipo, v kateri je bil tudi gospod Klemen
Srna, je v letu 2016 pristopila k projektu z
nakupom dela zemljišč in z namero, da uredijo cesto skozi kompleks, vso infrastrukturo, mestni park ter pešpot ob Tržiški Bistrici, ki povezuje mestno jedro Tržiča in naselje
Bistrico. S tem so prispevali zelo pomemben
delež pri razvoju območja ter pripomogli k
hitrejšemu odvijanju nadaljnjih postopkov.
V sorazmerno kratkem času smo izdelali potrebne dokumente: konservatorski
načrt, občinski prostorski načrt in občinski
podrobni prostorski načrt.
V območju so predvidene centralne dejavnosti: od enostavnih proizvodenj, drugih
poslovnih dejavnosti do zdravstva, gostinstva, kulture, športa in rekreacije, namestitvenih objektov , stanovanj …
Lokacija je zelo ugodna, saj se industrijski
kompleks BPT nahaja tik ob mestnem jedru
mesta Tržič, ki se z razvojem kompleksa širi
in razvija.
V njegovi neposredni bližini so vse pomembnejše ustanove: zdravstveni dom, avtobusna postaja, trgovine, šola, pošta, banka, Občina Tržič, upravna enota ...
V bližini je avtocesta, do večine najlepših
turističnih destinacij na Gorenjskem je le
slabih 30 minut vožnje z avtomobilom, prav
tako do Ljubljane. Prednost predstavljata
tudi bližina Avstrije in Italije. Že sam Tržič
z okolico pa v prelepi naravi nudi mnogo
možnosti tudi za oddih, uživanje, šport in
rekreacijo.
Industrijsko območje je gosto pozidano z
neurejenimi odprtimi površinami. Potrebno
ga je odpreti in urediti dostopnost ter infrastrukturo tako, da se lahko v tem prostoru
izvajajo zelo različne dejavnosti, ki ne bodo
moteče med seboj, pač pa smiselno organizirane tako, da bodo druga drugi dopolnjujoče ter omogočale sobivanje. To bo zagotavljalo ustrezne prihodke in s tem ekonomiko
poslovanja.

… eden glavnih ciljev je torej ponuditi
različne vsebine za potrebe današnjega
časa? Tudi stanovanjskih?

Ohranjamo in obnavljamo za potrebe današnjega časa tiste objekte, ki so z vidika
arhitekturne in zgodovinske vrednosti
najbolj zaščiteni. V letu 2017 smo lahko pričeli s konkretnimi posegi, najprej
z odstranitvijo nekdanje upravne stavbe.
Tam je v preteklem letu Občina Tržič uredila mestni park z otroškim igriščem in
kolesarskim poligonom. Ob vstopu v kompleks BPT je bil zgrajen nov most. Zelo pomembna pridobitev je bila nova dostopna
cesta s pripadajočo infrastrukturo.
V neposredni bližini parka tik ob dostopni
cesti se ohranja nekdanja trinadstropna
tkalnica, ki bo urejena v moderen večstanovanjski ali poslovni objekt. Možnosti so
odprte.
Skladno s konservatorskimi pogoji jo
lahko odstranimo, saj ni prepoznana kot
objekt, ki ga je potrebno ohraniti in obnoviti v obstoječih gabaritih. Glede na to,
da je stavba v sorazmerno dobrem stanju,
smo se odločili, da se ohrani, moderno
obnovi in zapolni z vsebinami. Po preverbi zmogljivosti objekta je v njem možno v
dveh nadstropjih urediti 26 stanovanj, v
kletni etaži pa 48 parkirnih mest, shrambe
in skupno kolesarnico.
Nepremičnina je brez bremen, ima določeno pripadajoče funkcionalno zemljišče
ter dostopne poti. Je investicijska priložnost in s pridobitvijo zunanjega investitorja bi pospešili razvoj preostalega dela
kompleksa BPT.

v središču
Eden ključnih akterjev pri prenovi je
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, od katerega ste prejeli konservatorska izhodišča za prenovo. S
katerimi težavami se pri tem najpogosteje soočate? Kateri zaščiteni objekti
ostajajo, dobivajo pa novo podobo?
Dotrajanost nepremičnin v gosto pozidanem območju nekdanjega tovarniškega
kompleksa, ki je spomeniško zaščiten kot
industrijska dediščina, predstavlja nemalo težav.
Ena največjih ovir je, da vsi pogovori in
postopki z državnimi inštitucijami tečejo
prepočasi in predolgo.
Urejanje prostora v celoti mora potekati
skladno s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje in prostorskih aktov.
To zaradi ohranjanja dediščine predstavlja
precejšnje omejitve pri ureditvi dostopov,
obnovi posameznih objektov in okolice,
notranjosti prostorov, novogradnje niso
dovoljene …
Posledično je zelo malo zanimanja investitorjev, od državnih inštitucij pa tudi ni
nikakršne finančne pomoči.
V tem dolgem prehodnem obdobju se trudimo, da območje »živi«. Prostori so večinoma zasedeni z najemniki, ki opravljajo
zelo različne dejavnosti: od lesne in kovinske proizvodnje do založništva, športna društva, prostor nudimo tudi dobrodelni organizaciji.
Tu so našli začetni prostor mladi, ki so z
dobro poslovno idejo razvili svojo dejavnost tudi v močna podjetja.
Nadaljujemo s sanacijo stavb, ki so skladno s konservatorskim načrtom predvidene za ohranitev.
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V nekdanji tovarniški kuhinji je tudi v prihodnje predvidena gostinska dejavnost.
V nadaljevanju bodo ohranjeni in obnovljeni objekti nekdanje tkalnice in
predilnice, namenjeni podjetnikom, za
proizvodne, razvojne in druge poslovne dejavnosti, manjšim delavnicam, za
skladišča … Urejen bo ustreznejši dostop
iz osrednjega dela dvorišča, kjer bo nekaj
objektov odstranjenih.
Poslovnim
storitvenim
dejavnostim
bo namenjeno tudi nekdanje upravno
poslopje.
Objekti ob Tržiški Bistrici so namenjeni
športu in rekreaciji. Tam bo urejena zelena pešpot in že deluje pokrito strelišče in
urejen BMX poligon – »skatepark«.
Nekdanja upravna stavba oplemenitilnice
bo urejena v namestitveni objekt, manjši
hotel ali hostel.
Osrednji del območja je namenjen peš coni
v obliki trga za srečevanje in druženje, kar
bo dodatno zagotavljalo dobro počutje v
posebnem in prijetnem okolju.

BPT je prav gotovo edinstven kompleks, ki združuje preteklost in se
odkrito spogleduje s prihodnostjo. Tu
je svoj kruh služilo ogromno Tržičank
in Tržičanov. Bodo v kakšnem prostoru imeli moč obujati spomine? Ste o
tem že razmišljali s Tržiškim muzejem? Konec koncev t.i. muzejska pot že
obstaja, kajne?
Vzporedno z dostopno cesto skozi kompleks vodi t.i. »muzejska pešpot« do obnovljene nekdanje čistilnice bombaža,
stolpov in dela nekdanje predilnice. Tam
bo večji del namenjen muzejskim vsebinam ter raznovrstnim dogodkom: kulturnim, poslovnim, športnim … Skupaj z uporabo zunanjega prostora bo predstavljal
zaključeno samostojno lokacijo.
S Tržiškim muzejem zelo dobro sodelujemo, naši najemniki so že več let. Prostor, ki ga najemajo, sedaj urejajo v ogledni
depo. Skupaj oblikujemo tudi načrt ureditve muzejskega dela s predstavitvijo dediščine nekdanje Bombažne predilnice in
tkalnice Tržič.
V muzejskemu delu dodano vrednost
predstavlja obnovljena in še vedno delujoča mala hidroelektrarna.
Objekti v neposredni bližini so namenjeni
muzejskim dejavnostim z delujočimi kreativnimi delavnicami, bogati obrtni dediščini Tržiča in širšega območja ter prenosu znanj na mlade.

Se pa v zadnjem času srečujete tudi z
vandalizmom in zbiranjem posameznikov, kar ne predstavlja le škode,

temveč tudi izzivanje nesreče. Konec
koncev so prostori dotrajani in nekateri v zelo slabem stanju. Dve leti nazaj
bi lahko prišlo do zelo hudega »scenarija«, kajne?
Z vandalizmom se borimo že daljše obdobje in predstavlja velik problem tako
lastnikom kot celotni družbi. Škodljivo
vpliva na vsakdanje življenje, medsebojne
odnose, ruši dobro počutje v okolju in občutek varnosti. V območju BPT ni mogoče
v celoti zavarovati dostopov. Pred leti je
res prišlo do nezgode mladoletnih fantov,
ki pa se je na srečo končala brez hujših
posledic.
Vandalizem je odsev družbe. Vse oblike le-tega so nesprejemljive in jih je potrebno
zatirati ter si skupaj prizadevati, da dosežemo višjo kulturno zavest.

In za konec, kaj vas pri zgodbi BPT-ja
najbolj veseli?
Veseli me, da kompleks BPT že kaže lepšo
in privlačnejšo podobo, ki povečuje zanimanje delovanja v njem.
Veseli me izjemno prizadevanje lastnikov in
ostalih deležnikov za ohranitev unikatnega
območja, ki se precej razlikuje od današnjih
poslovnih con. Poleg ustrezno urejenega
podjetniškega okolja bo nudilo raznovrstne
možnosti in priložnosti za razvoj.
Veseli me, da imajo solastniki ter obstoječi najemniki namen delovati v kompleksu
tudi v prihodnje in soustvarjati »mesto v
malem«.
Veseli me, da lahko prispevam delček mozaika zgodbe BPT-ja.
Več pa na www.bpt.si.
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šola, vrtec

Pojoč v šolo
VILI GRDIČ, FOTO: MIKLAVŽ BOLE

V občini Tržič so se septembra učenci prve
triade OŠ Tržič in OŠ Bistrica že tretje leto
lahko razveselili akcije Pešbus. Tudi letos
smo v njenem okviru člani ZŠAM Tržič
mlade udeležence varno pospremili v šolo.
Pred začetkom akcije smo v obeh krajih
preverili stanje tabel za Pešbus in poškodovane ali manjkajoče zamenjali. Takoj
naslednji teden po končani akciji v Tržiču
pa je bila ena že popolnoma uničena.

od Raven do OŠ Tržič. Pospremili smo prijetno skupino učencev, s katero smo brez
težav prikorakali v šolo. Vzdušje je bilo
izredno veselo, zato smo si zadnje dni pot

V Bistrici je Pešbus potekal dva tedna, od
6. 9. do 17. 9. Zopet smo imeli dve poti:
prva je vodila z Begunjske ceste pri nekdanjem kamnolomu (tukaj smo pospremili
le nekaj otrok), druga pa iz Loke (tukaj je
bila udeležba vedno boljša). Učenci so pot
v šolo izkoristili za druženje s sošolci in
prijeten klepet. Ker jim je bilo to v veselje
in so se akcije udeleževali v vedno večjem
številu, smo jih zadnji dan peljali celo 18.
V Tržiču je akcija trajala le teden dni, od
20. 9. do 24. 9. Potekala je po eni relaciji,

Teden otroka na OŠ Križe
PREDSTAVNIKI ŠOLSKE SKUPNOSTI, FOTO: HELENA DEJAK

Vsako leto v prvem tednu oktobra obeležujemo Teden otroka. Letošnji Teden otroka je potekal od 4. do 8. oktobra. Osrednja tema je bila »RAZIGRAN UŽIVAJ
DAN«. Obeležili smo ga tudi na OŠ Križe in
organizirali različne aktivnosti.
Učenci smo bili ves teden brez domače naloge, sreda je bil dan brez spraševanja in
dan, ko smo učenci oblikovali jedilnik za
malico in kosilo. Četrtošolci so bili sprejeti v šolsko skupnost, učiteljice so nam
razdelile »kupončke« za opravičilo pri

Prometni dan v Križah
MOJCA SREČNIK, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

Učenci tretjih razredov OŠ Križe smo na
zadnji septembrski dan izvedli tehniški
dan v okolici naše šole.
Ugotavljali smo vrsto in količino prometa,
se preizkusili v družabnih igrah spomin
ter tri v vrsto, risali s kredami po asfaltu,
najbolj zabavna pa je bila vožnja s skiroji
po poligonu.
Bolj kot učenje prometnih pravil je bilo
pomembno druženje in medsebojno tekmovanje s sošolci.
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spraševanju. Zaželeli pa smo si tudi, da bi
ponovili akcijo »poklic za eno uro« in se
preizkusili v opravljanju različnih poklicev.
V tem tednu pa so praznovali tudi naši
učitelji, saj je bil v torek, 5. oktobra, svetovni dan učiteljev. Zahvalili smo se jim z
manjšo razstavo »Hvala, ker ste, spoštljivi, pripravljeni pomagati, natančni, strogi, redoljubni, pošteni …«.

popestrili tudi s petjem. Ker je bil Pešbus
uspešen in so ga otroci vzljubili, bo v Tržiču potekal vsak petek do konca šolskega
leta.
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Groharjeva kolonija
EVA SERPAN SITAR, MENTORICA, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

Letošnja Groharjeva kolonija v Škofji Loki
se je odvijala 1. 10. 2021 malo drugače kot
običajno, saj smo morali zaradi epidemije
upoštevati priporočila in omejitve, povezane z ohranjanjem zdravja.
Za prave umetnike to ni ovira, zato smo
se z Benjaminom in Gabrijelom Hrenom
pogumno lotili risanja mestnih vedut. Z
učencema smo si najprej ogledali stari del
mesta in si izbrali lokacijo, iz katere se
nam je pogled na staro mestno cerkev zdel
prav čaroben.
Cerkev in pripadajoče poti, ki jo obkrožajo, smo si ogledali z več zornih kotov in se
pomenili o perspektivi, ki je bila zares odlično vidna.
Učenca sta se odločila za tehniko risanja z
grafiti in barvnimi svinčniki. Podlagi, na
kateri sta ustvarjala, smo dobili ob prijavi, ko smo pristopili h koloniji. Po ne-

kajurnem risanju smo z učencema naredili
krajši premor in se malo okrepčali.
Gabrijel in Benjamin sta nato v ustvarjalnem zanosu nadaljevala z risanjem. Na
koloniji so sodelovali učenci in mentorji
iz cele Slovenije. Udeleženci so uporabljali
različne likovne tehnike: od grafita, pastela, akrila, flomastra pa vse do akvarela
in tuša.

Kljub temu da smo bili zaradi utrujenosti
na poti domov zelo redkobesedni, pa smo
bili z oddanimi likovnimi deli zelo zadovoljni.

Škofjeloško staro mestno jedro je dobesedno utripalo z mladimi umetniki, ki pa so
v soju zgodnjejesenskih sončnih žarkov
vase srkali lepote mestne arhitekture in jo
prek risanja in slikanja spretno prenašali
na slikarske podlage.
Benjamin in Gabrijel sta se odlično spopadla s kar zahtevno nalogo in pokazala
svoj pravi slikarsko-risarski potencial.
Takšne vrste kolonije sta se udeležila prvič
in sta bila nad njo zelo navdušena.

Digitalno = realno = normalno
MONIKA LEBAN, 7. RAZRED, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

V torek, 5. 10. 2021, smo imeli na naši
osnovni šoli tehniški dan z naslovom Digitalno = realno = normalno. Imeli smo
šest postaj in na vsaki smo izvedeli nekaj
novega. Na prvi postaji smo spoznali aplikacije, ki nam olajšajo branje in izposojanje knjig v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja.
Na meni najljubši delavnici smo sestavljali robote iz lego kock in jih s pomočjo
baterije tudi upravljali. Nato smo se z digitalnimi očali sprehodili po dolenjskem
gradu Podsmreka in se s sobnim kolesom

vozili po Ljubljani. Izvedeli smo tudi vse o
letalnikih in njihovem delovanju. Na koncu smo si ogledali obogateno resničnost,
skenirali smo kodo in si predmete in živali
ogledali v 3D tehniki.
Tehniški dan mi je bil všeč, ker sem izvedela veliko novega. Zelo podobne vsebine
so istega dne videli tudi učenci OŠ Bistrica
ter v popoldanskih urah tudi obiskovalci v
Knjižnici dr. Toneta Pretnarja.

Osnovna šola Bistrica – kulturna šola
MARIJA BOHINJEC, FOTO: ARHIV OŠ BISTRICA

Na naši šoli smo ponosni na naše prireditve, na naše sodelovanje v ožji in širši
okolici, kjer lahko pokažemo, kako so naši
učenci dobri in uspešni tudi na različnih
področjih, ki jih zajema pojem kultura.
Prav zato smo se prejšnje šolsko leto odločili, da sodelujemo na razpisu Javnega
sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (JSKD), ki osnovnim šolam
podeljuje naziv Kulturna šola. V skladu s
pogoji razpisa smo morali dokazati, da na
naši šoli razvijamo različna področja (petje, glasbeno ustvarjanje, ples, gledališko
umetnost, slikarstvo, fotografija, film …),
da jih razvijamo v sklopu pouka in interesnih dejavnosti, da s svojimi stvaritvami

sodelujemo na različnih selekcioniranih
srečanjih, da dosegamo tudi najvišja priznanja, da smo aktivni pri ustvarjanju in
sodelovanju pri prireditvah znotraj in izven šole ter da naši učitelji skrbijo za strokoven razvoj in napredek. Na razpisu je 75
šol dobilo naziv Kulturna šola, med njimi
je bila tudi naša. Naziv velja 3 leta, potem

je potrebno zopet dokazati, da si ta naziv
zaslužimo. Veseli smo, da so na JSKD prepoznali kvalitete, ki jih imamo učenci in
učitelji na naši šoli, kjer skupaj ustvarjamo
zase in za druge. Zato nam bo v ponos tudi
zastava »kulturne šole«, ki bo od oktobra
dalje vihrala na naši šoli.
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Projekt Popestrimo šolo se poslavlja
KATJA ROPOŠA, FOTO: ARHIV OŠ BISTRICA

V preteklih petih letih smo na Osnovni šoli Bistrica prek projekta
Popestrimo šolo prirejali različne delavnice in aktivnosti, v katere so bili tako ali drugače vključeni vsi učenci naše šole. Izmed
številnih dejavnosti so bile najbolj priljubljene Moja ustvarjalnica, Eko kotiček, Kuhanje je zakon, Igre in zabava, tudi brez ekrana ter Čarobni svet pravljic.

nasmejane učence, ki v prostem času počnejo stvari, ki jih veselijo. Pri tem pridobivajo nove izkušnje, se spoznavajo z novimi
materiali, postopki in metodami dela, se družijo in ob vsem tem
še neizmerno uživajo.

Z učenci smo večkrat sodelovali z različnimi podjetji, zunanjimi
organizacijami, lokalnimi cvetličarnami in šiviljami. Sodelovali
smo tudi s slaščičarno, ki se nahaja v neposredni bližini šole. Tam
so se učenci lahko preizkusili v pripravi sladoleda. V Domu Petra Uzarja smo na različne načine prek ustvarjalnih, kuharskih,
pevskih, športnih in literarnih dejavnosti obogatili dneve tamkajšnim oskrbovancem, ob koncu leta pa smo jih presenetili še z
ročno izdelanimi darilci. Z raznolikimi in zanimivimi izdelki smo
sodelovali na šolskem in občinskem novoletnem bazarju, ob koncu leta pa smo se z učenci delavnice Filmofroki podali v kranjske
kinematografe. Popestrili smo tudi šolske hodnike. Nekateri so v
času projekta povsem na novo zaživeli, drugi pa v skladu z letnimi časi spreminjali svojo podobo.
Učenci so v dejavnostih uživali in veseli me, da sem bila kot množitelj omenjenega projekta del te zgodbe. Lepo je namreč videti

DIGITALNO = REALNO = NORMALNO

Učimo se digitalno
UČENKI LAURA POLJANEC IN EVA BOLDIN TER UČITELJICA ANDREJA KOSEC, FOTO: ARHIV OŠ BISTRICA

Drugo leto zapored smo v OŠ Bistrica 5. 10. 2021 priredili tehniški
dan v sodelovanju s Knjižnico dr. Toneta Pretnarja. Čudili smo se
napredovanju tehnologije, ki nas obdaja in nam pomaga v našem
vsakdanu.
Učenci od 1. do 9. razreda smo ob 8.20 pričeli z delavnicami, na
katerih smo spoznavali današnjo tehnologijo in kaj vse se da narediti s pomočjo le-te. Izvajalci so prišli iz cele Slovenije ter se
pripravili na predstavitve in delo z učenci. Zaradi dobre organizacije je delo potekalo nemoteno, za učence pa so bile nekatere
delavnice bolj zanimive kot druge. Glavno vodilo pri izbiri izvajalcev je bila digitalizacija in tudi poklicna orientacija, v nižjih
razredih pa tudi učenje kot igra. Ula iz 1. razreda je bila navdušena
nad odkritjem črke A na spletu, Ambrož iz 5. b je na svoji tablici spoznal Cobiss, ki ga bo uporabljal za izposojo knjig tudi doma.
»Ta velike učence« so navdušili droni, ki so se podili po šoli in v
njeni okolici. Z očali za virtualno resničnost (VR) so imeli občutek,
kot da so v dronu.
Kako zahtevno je izpeljati takšen dogodek, je pojasnila tudi Majda Fiksl: »Organizacija tehniškega dneva je bila zelo zahtevna,
saj smo morali razvrstiti kar 31 skupin učencev na razpoložljive
delavnice. Vsako šolsko uro so učenci zamenjali delavnico in pri

prehajanju smo morali dosledno upoštevati gibanje po šoli.«
Za boljšo predstavo o našem doživetju z aplikacijo preberite spodnjo kodo in zdelo se vam bo, da ste pri nas.

Tehniški dan je bil uspešen in učenci bi bili veseli še kakšnega
takega obiska namesto pouka. Najbolj so nam bile všeč delavnice,
na katerih smo sami iskali po spletu in uporabljali svoje telefone
oz. tablice. Nas prav zanima, kaj bo naša šola še ponudila in izvedla v prihodnje.

Evropski dan/teden jezikov na OŠ Bistrica in PŠ Kovor
AKTIV UČITELJIC TUJEGA JEZIKA, FOTO: ARHIV PŠ KOVOR

26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. Praznuje se ga
že 20 let. Na naši šoli imamo že leta tradicijo, da evropski dan
jezikov obeležujemo kar cel teden. Namen tega dne je, da se zavedamo, da je Evropa jezikovno zelo bogata. To pomeni, da je na
naši celini veliko različnih jezikov. Vsak jezik je lep in pomemben.
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Vsak ima svoj najljubši jezik, ampak prav je, da vsak spoštuje tudi
jezike drugih ljudi. Samo tako bomo lahko spoznavali druge ljudi
in sklepali nova prijateljstva. In prav temo »prijateljstvo« smo si
izbrali za letošnjo rdečo nit.

šola, vrtec

23

Praznovali smo tako, da so se vsak dan, od ponedeljka, 20. 9., do
petka, 24. 9., na šolskem ozvočenju oglasili učenci naše šole, ki
so nam predstavili misli o prijateljstvu v različnih jezikih: slovenščini, angleščini, nemščini, francoščini in hrvaščini. Vsak
dan se je zavrtela tudi popevka na temo prijateljstva v izbranem
jeziku. Nastala je tudi razstava razglednic – prijatelji si namreč
razglednico pošljejo, če kam potujejo ali pa živijo v drugih državah. Razglednice so popisane z različnimi mislimi o prijateljstvu
in v različnih jezikih. Razstava je bila na ogled v šolski knjižnici,
elektronska oblika pa se je vsak dan predvajala na velikem platnu
v večnamenskem prostoru šole. Razstava je še vedno na ogled v
steklenem atriju naše šole tudi mimoidočim. Prek padlet (spletna
informativna tabla, op. lekt.) povezave pa smo k sodelovanju povabili vse učence in njihove družine.
Namen pa je tudi, da nas dejavnosti s skupnim vodilom povežejo,
zato so v petek, na zadnji dan praznovanja, vsi učenci od 1. do 5.
razreda sočasno zapeli pesem Gradimo prijateljstvo. Prav tako je
bilo tudi na Podružnični šoli Kovor, kjer pa so skupno pesem zapeli
na šolskem dvorišču, da se je dobro slišalo še v bližnjo okolico.
Tema prijateljstva je bila v tem tednu prisotna tudi pri pouku, ne
le pri urah tujih jezikov, tudi nekateri drugi učitelji so jo vključevali v svoje ure. Nastali so tudi lepi izdelki na to temo.

Za zaključek pa še naša misel, namenjena vsem: »Naj bo naš jezik
– jezik prijateljstva, kar pomeni spoštovanje, iskrenost, zaupanje, razumevanje in sprejemanje drug drugega.«

Učenci OŠ Tržič med udeleženci projekta GeoBioBlitz 2021
DR. IRENA MRAK, ASJA ŠTUCIN, FOTO: LUKA DAKSKOBLER

V petek, 17. 9., in soboto, 18. 9. 2021, smo se z dvema učenkama in
tremi učenci naše šole udeležili dogodka GeoBioBlitz, ki ga je že peto
leto zapored skupaj s slovenskimi strokovnjaki in znanstveniki organiziralo Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji. Prvi, vzorčni GeoBioBlitz dogodek se je odvijal leta 2016 v naši Dovžanovi soteski. Namen
dogodka je spoznavanje narave in procesov v naravnem okolju ter
vzrokov zanje, kar učenkam in učencem pomaga razumeti tudi pomen premišljenih človekovih posegov v naravo.

Dogodek GeoBioBlitz sta vodili Charlotte Taft (Veleposlaništvo ZDA v
Sloveniji) in Tržičanka dr. Irena Mrak (VŠVO, ZGS).

OŠ Tržič na dogodku sodeluje vsako leto, ostale osnovne šole pa so
izbrane naključno oziroma po regijah Slovenije, predvsem tiste, ki
imajo manj možnosti za vključitev v tovrstne aktivnosti. Letošnji GeoBioBlitz je bil namenjen spoznavanju spreminjanja ekosistemov v
gorskih območjih.

Ana: Najbolj mi je bilo všeč, ko smo raziskovali naravo in drevesa. Zanimalo nas je, koliko je staro določeno drevo, zato smo s posebnim pripomočkom zvrtali v drevo in nato ven potegnili palčko ... dobili smo del
drevesa z letnicami in tako smo jih lahko prešteli. Bilo je zelo zanimivo,
saj tega postopka prej nisem poznala.

Pod vodstvom številnih strokovnjakov smo raziskovali in ugotavljali,
kako podnebne spremembe in množična rekreacija v gorskem svetu
negativno vplivajo na tamkajšnje ekosisteme – gozdove, reke, jezera. Še posebej ranljive in občutljive so prostoživeče živali. Posebno
pozornost smo namenili spoznavanju divjega petelina in naših treh
velikih zveri: risa, volka in medveda.

Jakob: Izkušnja mi je bila všeč. Še bolje bi bilo, če bi bilo na dogodku več
Američanov. Veliko sem se naučil. Najbolj všeč mi je bila astronomija.

Petek smo začeli z obiskom Živalskega vrta Ljubljana, kjer smo spoznali tri velike zveri, ki živijo sicer v naravnem okolju, a jih na prostem
le redko srečamo. Na Pokljuki so nam predstavniki Triglavskega narodnega parka in Zavoda za gozdove Slovenije razložili, kako je s populacijo velikih zveri na območju narodnega parka. Posebej so razkrili
tudi stanje populacije divjega petelina. Večer je minil v spletnem srečanju z nadzornikom v Narodnem parku Crater Lake (Oregon, ZDA),
ki je s Triglavskim narodnim parkom pobraten od leta 2018. Ugotovili
smo, da se tudi v Oregonu, torej na drugi strani sveta, spopadajo s
podobnimi posledicami podnebnih sprememb kot pri nas v Sloveniji.

Hvaležni smo, da smo lahko aktivno sodelovali pri zanimivem projektu, ki nam je razširil obzorje in s katerim smo pridobili nove izkušnje.
Lenart: GeoBioBlitz je bila edinstvena pustolovščina. Spoznal sem nove
prijatelje. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo poslušali tečaj astronomije.

Klara: Zelo sem uživala ob odkrivanju in spoznavanju našega okolja. Učili
smo se o živalih, ki živijo v naši okolici. Spoznavali smo rastline, jih poimenovali in drevesom določili njihovo starost. A planet Zemlja ni bil edini
planet, ki smo ga spoznavali. Pogledali smo globoko v vesolje in izvedeli
še več o njem. Ves čas se nam je veliko dogajalo, a najbolj mi je bila všeč
izkušnja v živalskem vrtu, ko smo medvedom skrivali sadeže.

Dan smo zaključili ob spoznavanju vesolja z dr. Tomažem Zwittrom.
Sobotno dopoldne je minilo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani ter ob srečanju z Ribiško družino Jesenice ob Savi Dolinki, kjer
smo spoznavali življenje v tej zaenkrat še čisti reki. Posvetili smo se
tudi potočni postrvi ter kaplju, ki živita v Savi Dolinki in sta avtohtoni
vrsti. V popoldanskem času smo se veliko naučili o gozdovih, kamninah, pa tudi o fosilih, ki smo jih iskali v dolini Tamar.
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Vsi pod eno streho
MARTINA LORBER TAJNIKAR IN DOMINIKA PIRJEVEC V IMENU TIMA ZA TUJE JEZIKE NA OŠ TRŽIČ, FOTO: ARHIV OŠ TRŽIČ

Na pobudo Sveta Evrope vsako leto 26.
septembra praznujemo evropski dan jezikov. Na ta dan praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje
jezikov.
Na OŠ Tržič ter podružnicah POŠ Podljubelj in POŠ Lom pod Storžičem smo v letošnjem šolskem letu evropskemu dnevu
jezikov namenili kar osem dni, in sicer
vsak dan od 20. do 29. septembra. Osem
dni, osem jezikov. Bosanski, hrvaški, nizozemski, finski, srbski, makedonski, albanski ter seveda slovenski jezik. Vsi pod
eno streho. Nekateri učenci na naši šoli
namreč prihajajo iz drugih držav ali pa od
drugod prihajajo njihovi starši. Pripovedovali so nam o tem, kam segajo njihove korenine in kakšen je njihov odnos do
jezika, ljudi in države, s katerimi jih veže
posebna vez.

Na stopnišču je vsaka stopnica pripovedovala frazo v enem od teh jezikov, v avli je
bilo razstavljeno slikovno gradivo o omenjenih državah, obogateno s QR kodami,
prek katerih so učenci lahko dostopali do
dodatnih informacij in video gradiv. V času
odmora za malico so učitelji zavrteli posnetke, ki so jih pripravili učenci. Tudi iz
kuhinje je dišalo po specialitetah države, o

kateri smo govorili; tako za malico kot za
kosilo.
Prepustili smo se medkulturnemu vzdušju in bogastvu vsake predstavljene dežele. Ponudili smo si možnost, da smo se še
bolje spoznali. Na ta način se bomo lahko
tesneje povezali in krojili prijateljstvo ter
medsebojno spoštovanje.

Obisk pri gasilcih
HELENA AHAČIČ, PODRUŽNIČNA ŠOLA PODLJUBELJ, FOTO: ARHIV POŠ PODLJUBELJ

Ob tednu otroka in mesecu požarne varnosti smo z učenci obiskali gasilski dom v
Podljubelju.

malo cenjeno delo. Na koncu so učenci dobili še sladko presenečenje. Seveda pa smo

Pričakali so nas člani PGD Podljubelj:
Domen, Drago, Frida, Marko in Miha. Po
skupinah so nam predstavili gasilski tovornjak in opremo v njem ter razložili,
čemu služi. Ogledali smo si črpalko, dihalne aparate in opremo gasilca. Učenci
so ugotovili, da je njihovo delo naporno in
tudi nevarno.
Iskreno se zahvaljujemo gasilcem, ki so
strokovno in potrpežljivo delili svoje znanje z nami. Hvala za ves trud in prosti čas,
ki so nam ga namenili ta dan, otrokom pa
približali to zahtevno in velikokrat pre-

130 let šole v Podljubelju
HELENA AHAČIČ, FOTO: URŠKA FRELIH MEGLIČ

Podružnična šola v Podljubelju letos slavi
130. rojstni dan. 3. oktobra 1891 so krajani
dobili svojo šolo, ki je bila v prizidku Ukanove domačije. V učilnici je bila gneča, saj
je bilo prvo leto vpisanih kar 50 učencev.
Po treh letih je prostor postal premajhen
in sezidali so novo šolo na mestu današnje dvorane. V njej je potekal pouk do leta
1944, ko so jo partizani do tal porušili, da
se vanjo ne bi naselil nemški štab. Po vojni
je nekaj mesecev pouk potekal kar v leseni stavbi pri gostilni Ankele, od novembra
1945 pa poteka pouk na sedanji lokaciji.
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Z učenci smo na praznični dan oživeli spomine na nekdanje šolske dni. Pri obujanju
spominov so nam pomagale stare fotografije, knjige, šolski predmeti. Obiskali
smo Ukanovo domačijo, okrasili z baloni
spominsko ploščo in zapeli nekaj pesmi.
Prijazno sta nas sprejela Milena in Anton
Kavčič.
Praznovanje je bilo veselo in ustvarjalno.
Naj bo tako vzdušje še naprej. Zaposleni se
trudimo, da bodo tudi naslednje generacije s ponosom govorile o naši šoli.

naredili še eno »gasilsko« in se poslovili z
gasilskim pozdravom »Na pomoč«.
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Kaj diši v Vrtcu Tržič?
ALENKA GARTNAR, VZGOJITELJICA, FOTO: ARHIV VRTCA TRŽIČ

Na letošnjih Dnevih evropske kulturne dediščine smo otrokom pripravili zanimive
dejavnosti na temo hrane z naslovom Kaj
diši. Nekaj oddelkov si je ogledalo razstavo
Prata, sovata pa tenstan krompir, ki je bila
lahko odlično izhodišče za raziskovanje.
Skupaj smo spoznavali različne recepte.
Poskusili smo jih tudi preoblikovati, tako
da so bili razumljivi otrokom. S tem smo
spoznali tudi nekaj tradicionalnih tržiških
jedi, kuharske pripomočke in sestavine ter
postopek priprave hrane. Proces smo zaznavali z različnimi občutki, pri tem smo
vonjali, tipali in okušali. Težje jedi, ki jih
sami nismo mogli pripraviti, so nam pripravili naši kuharji, ki so v centralni kuhinji skuhali tržiške jedi, dodane na jedilnik
vrtca.
Vsak oddelek in enota se je raziskovanja
teme lotil na svojevrsten način. Zanimivo

je bilo tako otrokom kot strokovnim delavcem opazovati različna raziskovanja.
Pripravili smo veliko jedi in napitkov, kot
na primer različne kompote, žemljice, tržiško fliko, kislo mleko, jabolka v testu,
šmorn, skutne štruklje, polento, zmleli
smo ajdovo moko in naredili žgance, pekli
kostanj, spekli smo kruh in ga delili med
druge, spoznali smo sušenje jabolčnih
krhljev in druge jedi.

so včasih obdelovali zemljo. Spoznali smo
zanimive stvari v povezavi z našo dediščino, ki je zelo pomembna, zato je prav, da
jo delimo z najmlajšimi.

Zares dobro je dišalo po celotnem vrtcu. Jedi pa smo predstavili tudi drugim. V
enoti Palček smo pripravili »Palčkovo tržnico dobrih jedi«, kjer so otroci lahko poskusili dobrote ostalih oddelkov. Po vseh
enotah smo spoznavali tudi ljudske pesmi
in plese, igre in se oblekli v stara oblačila. Ogledali smo si vrtčevsko kuhinjo in
spoznali staro črno kuhinjo. Poskusili smo
jesti z lesenimi žlicami ter spoznali, kako

Pogovarjajmo se
KRISTINA LINDAV

Vrtec Tržič je skupnost trenutno 555 otrok
in 113 zaposlenih. Da se lahko v naših hišah vsak dan prižgejo luči in naseli otroški
smeh, se morajo preplesti naše vloge, želje,
zmožnosti in posebnosti. Seveda pri tem
sodelujejo tudi starši naših otrok, poslovni partnerji, dobavitelji, zunanji strokovni sodelavci … Zato je smiselna odločitev,
da se načrtno posvečamo komunikaciji na
vseh nivojih. To smo v vrtcu strnili v rdečo
nit letošnjega letnega delovnega načrta z
naslovom Pogovarjajmo se.
Kot uvod v to šolsko leto je bilo za vse zaposlene v vrtcu v septembru organizirano

predavanje Ksenije Benedetti, ki je postavila nekaj kažipotov dobre komunikacije.
Vključila je tako besedno kot nebesedno
komunikacijo, pravila oblačenja, se posvečala pogostim zadregam in napakam ter
nas usmerila v razmišljanje o dejavnikih,
ki nam sploh omogočajo uspešno komunikacijo. Ta nikakor ni samoumevna, sploh
pa ne v časih, ko se zapoveduje razdalja in
nam maske zakrivajo nasmehe.
Izvedli smo tudi prvo srečanje za starše
z naslovom Kakšen je moj odnos z otrokom. Na njem je Nataša Brzin, svetovalna
delavka v vrtcu, starše popeljala v raz-

mišljanje o vzgoji v današnjem času in o
vlogi staršev pri tem. Govorila je o tem,
kako otroke vzgajamo za samostojnost in
kako jim postavimo meje, dotaknila pa se
je trme in načinov, kako ravnati v najtežjih trenutkih. Odziv prisotnih staršev je bil
spodbuden in veselimo se že naslednjega
srečanja z naslovom Dovoli mi, da naredim sam, ki bo 11. novembra. Misli staršev
bo takrat usmerjala Mojca Janc, pomočnica ravnateljice Vrtca Tržič. Dobrodošli,
pogovarjajmo se!

Narava in naravni materiali v Vrtcu Tržič, skupina Mišmaš
GREGOR JANC, FOTO: ARHIV VRTCA TRŽIČ

Narava je bogata zakladnica različnih
materialov, ki jih otroci radi raziskujejo
in uporabljajo v igri ter pri ustvarjanju.
Lansko šolsko leto so otroci v naši skupini Mišmaš (dislocirani oddelek v OŠ Tržič)
svoje garderobe opremili z znaki iz lesenih
ploščic, ki so jih sami porisali. V letošnjem
šolskem letu pa smo se odločili, da bodo
naši znaki še bolj naravni, še bolj eko.
V gozd pod Kamnek smo odšli na dolg
sprehod. Nabrali smo veliko naravnega
materiala, kot so storži, palice, listi, želodi, lubje in kamenje. V igralnici so nato na
lesene ploščice nalepili, kar so sami želeli.
Nekateri otroci so naredili obraz, drugi so
nalepili le list, storž ali kamen. Tekom leta

bodo otroci uporabljali nabran material za
ustvarjanje raznih izdelkov in igro. Veliko
se igrajo s koruzo, storži, kostanjem, ob
tem spoznavajo lastnosti naravnih materialov, jih poimenujejo, razvijajo domišljijo. Izdelali so tobogan iz lesa in tulcev,
po katerem so spuščali različne plodove
iz gozda ter opazovali njihovo pot med
kotaljenjem. Preizkusili so se v ličkanju
koruze, zrnje so kasneje uporabili za oblikovanje različnih vzorcev. Naučili smo se
tudi, kako skrbeti za nabran material, da
se z njim lahko dalj časa igramo. Otroci
ga sami pripravijo za sušenje, da ne plesni. Med sušenjem ga skrbno spremljajo,
obračajo, opazujejo. Tako lahko različne

gozdne plodove uporabljamo celo šolsko
leto.
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med ljudmi

Dom Petra Uzarja je 1. julija 2021 dobil novega direktorja
MARIJA MRAVLJE, FOTO: ARHIV DOMNA RAKOVCA

Domen Rakovec je po poklicu univerzitetni diplomirani socialni delavec. Vodenje
Doma Petra Uzarja je prevzel za petletno
mandatno obdobje. Prihaja z Golnika, sedaj pa z družino živi v Ročevnici. Že v času
študija je kot prostovoljec delal na poletnih taborih, ker je želel pridobiti čimveč
izkušenj. Leta 2002 je prejel od države za
svoje prostovoljno delo nagrado. Prvo zaposlitev je kot strokovni delavec dobil v
Don Pierinovih komunah za zdravljenje
odvisnikov na Primorskem. Zadnjih 14 let
je bil zaposlen na CSD Gorenjska na področju odvisnosti in brezdomstva.
Domen Rakovec je prepričan, da je vodenje
Doma Petra Uzarja predvsem kompleksno,
saj je domu priključena še enota Naklo.
Skupaj je možno nuditi namestitev nekaj
več kot 230 stanovalcem, za katere skrbi
160 zaposlenih.
Meni, da so pri tako velikem številu vseh
stanovalcev in zaposlenih ključni povezovanje, ustrezna komunikacija in dialog.
V domu bi morali biti bolj ali manj vsi zadovoljni. Zaposleni se trudijo biti raznoliki in vsakemu stanovalcu ponuditi nekaj. Sam skuša biti predvsem zgled. V naši
državi vlada precejšnja kriza na področju
institucionalnega varstva, ki jo je epidemija samo še poglobila in razkrila vse slabosti. V domu se že soočajo s kadrovsko
krizo. Zaposleni so slabo plačani, novih
kadrov praktično ni mogoče dobiti. Postali
smo hitro starajoča družba in demenca je v
porastu. Naloga države je, da sprejme Zakon o dolgotrajni oskrbi, sicer nam lahko
grozi razpad sistema.

ne bolnišnice. Trenutno v domu nimajo
okuženih in normalno delujejo. Izogibajo
se dejavnostim, pri katerih bi vključevali
večje število zunanjih obiskovalcev. Delež
cepljenih stanovalcev je 95 %, zaposlenih
okoli 70 %. Za vse zaposlene delo v tem
obdobju ne bo enostavno.
V domu si prizadevajo, da se stanovalci
lahko vključujejo v številne raznovrstne
dejavnosti. Vsak delovnik se izvajajo kuharske in druge prostočasne dejavnosti,
ki jih stanovalci izvajajo skupaj z gospodinjami po posameznih enotah. V enotah
Spominčica in Deteljica se vsako dopoldne
in popoldne izvajajo aktivnosti za upočasnitev napredka demence. Enkrat mesečno poteka skupina za samopomoč svojcem
oseb z demenco, prav tako je v domu tudi
Demenci prijazna točka, kamor se lahko
po pomoč in nasvete obrnejo osebe z demenco in njihovi svojci. Stanovalci se z
veseljem udeležujejo vsakodnevne telovadbe, vadbe za sprostitev in ravnotež-

V nadaljevanju pove, da v domu tečejo priprave na drugo covidno jesen. Zelo
ga skrbi sama organizacija dela v primeru okužbe ali suma na okužbo. Poudari,
da so domovi za starejše samo domovi in

Najstarejša »Šentančanka« Frančiška Ahačič
JANA ANZELJC, FOTO: JANA ANZELJC

Visok jubilej, devetindevetdesetletnico
življenja, je v začetku oktobra praznovala
Frančiška Ahačič.
Kot je pri nas v Podljubelju v navadi, za
rojstni dan obiščemo starejše krajane.
Zaradi še vedno zaostrenih zdravstvenih
razmer in nevarnega širjenja epidemije
covida-19 smo naše sicer nadvse skrbno
načrtovane aktivnosti zmanjšali na minimum. Tega dne smo trije člani Rdečega križa KORK Podljubelj obiskali gospo
Frančiško. Z obiskom smo popestrili njen
osebni praznik in obujali spomine na pre-
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hojeno pot. Bilo je vsakega nekaj, včasih
»luštno« in lepo, spet drugič hudo, predvsem pa delovno, pove Frančiška. Zdravje ji še kar dobro služi. Skrb in pozornost
svoje hčere in vnukov pa ji dajeta navdih,
da je lepo živeti na tem svetu. Ker že dolgo let živi sama, je vesela vsakega obiska,
čeprav so v teh časih bolj redki.
Voščili smo ji z lepimi željami. Ko bo leto
spet naokoli, jo znova obiščemo, do takrat
pa naj bo zdrava, vesela in živahna, kot je
bila vsa ta leta.

je in različnih športnih iger. Petkrat tedensko krepijo kognitivni sistem z vajami
za spomin in koncentracijo. Dejavnosti bi
lahko še naštevali. Poleg vseh skupinskih
dejavnosti so stanovalci deležni tudi individualnih dejavnosti, kot je individualno
družabništvo ali branje knjig in časopisov
nepokretnim stanovalcem. Poleg rednih
naštetih aktivnosti se povezujejo in sodelujejo z lokalnimi društvi.
Za konec še zaupa, da imajo namen graditi že v tem in naslednjem letu. Pridobili so
sredstva za dva projekta, s katerima bodo
pridobili učinkovit prostor z namestitvami
oskrbovancev v primeru epidemije. Uredili bodo tudi mansardo za začasne namestitve. V nadaljevanju imajo namen razširiti parkirišče za zaposlene in obiskovalce,
preurediti nekaj sob, ki so najbolj potrebne
prenove, pa tudi energetsko obnovo.
V času mandata si želi predvsem mirnosti
in stabilnosti.

naše zdravje
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Program Svit v občini Tržič
PRIM. ALENKA HAFNER, DR. MED., SPEC.JAV. ZDRAVJA IN ZALA MARN, DIPL. MEDICINSKA SESTRA

Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in
danki (RDČD). S tem programom zmanjšujemo število na novo
zbolelih oziroma raka odkrivamo v zgodnejših stadijih, kar bolniku omogoči lažje in učinkovitejše spopadanje z boleznijo ter
posledično izboljša kakovost njegovega življenja. V Sloveniji poteka od leta 2009, v program pa so povabljeni moški in ženske,
stari od 50 do 74 let.
Sodelovanje v programu Svit vsekakor koristi vsakemu posamezniku, ob doseganju ciljne 70 % odzivnosti pa kaže tudi populacijske rezultate, vpliva na padec obolevnosti in umrljivosti tako
na nacionalni kot regijski in tudi lokalni ravni.
E

Medtem ko je bila v prvem polletju leta 2021 po odzivnosti gorenjska regija na prvem mestu v Sloveniji, pa je v občini Tržič
odzivnost znašala 66,0 %, kar je manj od gorenjskega (67,8 %) in
več od slovenskega povprečja (63,9 %). Občina se je po odzivnosti
med 18 gorenjskimi občinami uvrščala na štirinajsto mesto. Odzivnost žensk (70,8 %) je bila za več kot 9 % višja od odzivnosti
moških (61,0 %).
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S terapevtskimi odejami
lepšajo dneve stanovalcev DPU







Rak na debelem črevesu in danki je ena izmed redkih rakavih
bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem.
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TINA GATEJ, DIPL. DEL. TER., FOTO: ARHIV DPU TRŽIČ

Članice Ljudske univerze Kranj so stanovalcem DPU podarile 35 terapevtskih odej, ki so namenjene stanovalcem z
demenco. Njihov namen je ohranjanje kognitivnih in motoričnih spretnosti oseb z demenco. Z njimi spodbujamo tako
vidno kot tudi slušno zaznavanje, usmerjamo pozornost in
energijo na delo z rokami, dotik pa nudi priložnost za sprostitev in umirjanje osebe z demenco. Vsaka izmed odej je
ročno delo žensk vključenih v projekt Socialna aktivacija
Gorenjske. To so ženske, ki prihajajo iz drugih kulturnih
okolij. Aktivnosti projekta temeljijo na pridobivanju znanja
slovenščine, razvoju oziroma krepitvi socialnih in delovnih
kompetenc, dvigu motivacije za vključevanje v družbo ter
pomoči pri integraciji v širše okolje in pri približevanju trgu
dela. Vodja projekta Socialna aktivacija Gorenjske Iris Zavelcina je povedala, da so udeleženke projekta same zbirale
material za odeje ter se med izvedbo projekta učile šivati.
V DPU so ob tej priložnosti pripravili program, v katerem
sta goste in stanovalce pozdravila domski Žoga band in
pevski zbor Slavčki. Zbrane sta nagovorila tudi župan mag.
Borut Sajovic in direktor doma Domen Rakovec, ki se je
zahvalil udeleženkam projekta in vodstvu LU Kranj, da je
letos izbralo njihov dom za donacijo.
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v spomin, iz naše preteklosti

Bili so med nami: Jožef Zlobec
ZDRUŽENJE BORCEV ZA OHRANITEV VREDNOT NOB TRŽIČ

Jožef Zlobec se je rodil 18. 3. 1925 v Ponikvah pri Sežani v kmečki družini kot drugi
otrok. Imel je še enega brata in tri sestre,
od katerih je ena še živa. Otroštvo, na katerega je imel lepe spomine, je do svojega
13. leta preživljal doma na Krasu. Tako s
starši kot z bratom in sestrami so se lepo
razumeli. Po 13. letu je odšel v Trst, kjer se
je izšolal za trgovca. Z 18 leti se je priključil
NOB, kjer je kot borec IX. korpusa dočakal
svobodo. Pri 19 letih je bil že oficir, od svojih vojakov je zahteval red in disciplino. To
so bili težki časi, s tovariši so bili večkrat
lačni, pogosto so spali obuti, lase so imeli
polne uši in večkrat je pripovedoval, da je

frizerju zato po rokah tekla kri, ko jim je
strigel lase. Kljub vsemu so se vojaki znali
tudi poveseliti. Če je bilo le možno, so priredili kakšen ples, da so se malo sprostili
in poveselili z domačini. V času vojne so
ga celo dvakrat razglasili za mrtvega. Kasneje je postal tudi častni član Občinskega
združenja slovenskih častnikov Tržič. Po
koncu vojne si je želel predvsem miru. Prišel je v Tržič, kjer se je zaposlil v Preskrbi
Tržič (predhodnica Mercatorja). Tam je
ostal zaposlen kot poslovodja do odhoda
v pokoj leta 1972. Službo je imel rad kljub
temu, da je bilo delo včasih težko, saj so
vsa živila nosili s tovornjaka v skladišče

ročno. Vzeli pa so si tudi čas za druženje,
prirejali so piknike in imeli počitniško hišico na morju. Kmalu po prihodu v Tržič je
spoznal ženo, s katero sta si ustvarila družino. Rodila sta se jima sin in hči. Z ženo
sta skupaj preživela 64 let, umrla je leta
2011. V družini so se vedno lepo razumeli
in si medsebojno pomagali. Bil je ponosen
na sinovo in hčerino družino ter na rojstvo
3 vnukinj in 4 pravnukov. Bil je vesel, ko so
ga obiskali. Za njim bo vsem ostala velika
praznina, a tudi veliko zanimivih zgodb o
življenjskih prigodah, ki jih je vedno rad
delil.

Cvetki Bergant v slovo
V IMENU ČLANOV ZVEZE BORCEV NOB TRŽIČ: LUCIJA MILENA JELENDOLSKA, FOTO: ARHIV ZVEZE BORCEV NOB TRŽIČ

Spoštovana, draga Cvetka,
v teh dneh, odkar si odšla, razmišljam o
Tebi in Tvojem življenju. Spoznali sva se
že pred leti, srečali sva se v organizaciji
Zveze borcev NOB Tržič.
Svoje otroštvo in mladost si preživela v
Podljubelju. Bila si ena izmed otrok v številčni družini Bergantovih. Življenje ni
bilo lahko, zemlje je bilo premalo, da bi
dajala dovolj kruha. Treba je bilo kmalu od
doma. Za kruhom. Izhajaš iz narodno zavedne družine, ki je bila povezana z NOB.
Zaposlila si se v Bombažni predilnici in
tkalnici Tržič, kjer so Te poznali po tvoji
predanosti, vestnosti in poštenosti.
Postala si član Zveze borcev NOB Tržič, na
kar si bila zelo ponosna. Tvoj drugi dom je
bil v središču mesta Tržič. Kadarkoli sva se
srečali, si bila vedno dobre volje in prijazna do vsakogar.

Ena tvojih lepih lastnosti je bila, da si
pomagala ljudem v stiski. Dolga leta si v
Domu Petra Uzarja obiskovala člane naše
organizacije Zveze borcev NOB. Številne
si obiskovala na domu. Vedno si si z dobro
voljo vzela čas in pomagala pomoči potrebnim.
Rada si prihajala na sestanke Zveze borcev
NOB Tržič. Lepo nam je bilo s Teboj. Imela
si polno vrlin, ki bi jih še kako potreboval
današnji svet.
Draga Cvetka, za Teboj ostaja praznina.
Hudo nam je, ker Te ne bo več med nami.
Pogrešali Te bomo.
Z mislijo, da smo Te spoštovali in Te imeli
radi, se za vedno poslavljam od Tebe.
Odšla si v neznane pokrajine. Počivaj v
miru.

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

Na planini Šija leta 1932. Tretji z leve je Anton Vovk, pranečak
Franceta Prešerna in tržiški župnik.
Anton Vovk je bil leta 1923 posvečen v duhovnika. Kot kaplan
je služboval v Metliki in Tržiču, kjer je leta 1928 postal župnik.
Anekdotičen spomin nanj: »Takole so pravili enkrat o njem.
Ene par žensk je bilo v Tržiču, fejst firbčnəh in opravlivəh.
Stalno so hodile k maš, v cerkev so hodile tudi opoldne. Pa ne
samo zato, da bi molile. Hodile so tudi zato, da so izvedele, kaj
se kuha. Župnik Vovk je namreč zelo rad jedel, se mu je tudi
poznalo. Potem pa se je Vovk naveličal tega, da ženske hodijo
preverjat, kaj jé, in je med mašo pri pridigi rekel: 'Zdej pa poslušte, bom še nekej dodal. Pregovor pravi, da ima še pes rad
mir pri jedi. Vovk pa tudi.'«
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November 2021
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si,
podrobnosti so objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

Razstave
od četrtka, 4. 11., do petka, 26. 11.
Galerija Atrij

Slikarska razstava: Portali govorijo
Tržiški muzej

od petka, 15. 11., do torka, 30. 11.
stopnišče na Balosu 4

Fotografska razstava učencev tržiških
osnovnih šol
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

od četrtka, 11. 11., do četrtka, 23. 12.
Paviljon NOB

Razstava; Čas - rekonstrukcija
Tržiški muzej

Dogodki
cel november
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Kekčev kviz

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

vsak četrtek
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Pravljice iz knjižnice

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 2. 11.
16.00 Mestna kavarna

Srečanje bolnikov po možganski kapi
Združenje CVB Slovenije, klub Tržič

četrtek, 4. 11.
15.00 Dom Petra Uzarja

Skupina za samopomoč svojcev oseb
z demenco
Dom Petra Uzarja

sobota, 6. 11.
19.00 Cerkev Marijinega oznanjenja

Koncert: Večernice

Kulturno društvo Ignacij Hladnik
10.00 Dom krajanov Kovor

Festival ljubiteljskega in igranega filma
#FLIF
Kulturno društvo svetega Janeza Krstnika Kovor dramska skupina Avantura

do torka, 9. 11.

Prijave na martinovanje
Društva invalidov Tržič
Društvo invalidov Tržič

torek, 9. 11.
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Digitalno = realno = normalno

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Odprtje razstave Pozorna
pripovedovalka in izvedba javnega
branja poljske književnosti
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 16. 11.
17.00 Ljudska univerza Tržič

Knjige so zame - Placebo ste vi Joe Dispenza
Ljudska univerza Tržič

sreda, 17. 11.
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Potopisno predavanje Mateja Koširja:
Filipini - skrivnostna dežela prijaznih
ljudi
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 19. 11.

17.00 Ljudska univerza Tržič

17.00 Ljudska univerza Tržič

Podjetniški kompas - Umetnost javnega
nastopanja
Ljudska univerza Tržič
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Domoznanski večer: Gor pa dol po pvac
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 10. 11.
16.00 Ljudska univerza Tržič

Podjetniška akademija za mlade
Ljudska univerza Tržič

četrtek, 11. 11.
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Digitalno = realno = normalno
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18.00 aplikacija ZOOM

Začetni tečaj ruščine
Ljudska univerza Tržič
18.00 aplikacija ZOOM

Klekljanje novoletnih okraskov
Ljudska univerza Tržič
17.00 balinišče na Ravnah

Odprtje drsališča na Ravnah
Balinarski klub Tržič
18.00 aplikacija ZOOM

Predavanje: Odkrivajmo slovensko
naravno in kulturno dediščino Muzeji na prostem
Ljudska univerza Tržič
18.00 Kulturni center Tržič

Odprtje likovne razstave ob 85-letnici
slikarja Marijana Pančurja
Kulturno društvo tržiških likovnikov

ponedeljek, 22. 11.
18.00 aplikacija ZOOM

Začetni tečaj italijanščine
Ljudska univerza Tržič

Začetni tečaj španščine

torek, 23. 11.

Zdrav duh v zdravem telesu

Ljudska univerza Tržič

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ljudska univerza Tržič

18.00 Paviljon NOB

16.30 Ljudska univerza Tržič

18.00 aplikacija ZOOM

Podjetniški kompas - najpogostejše
napake promocije na socialnih omrežjih
Ljudska univerza Tržič
18.00 Galerija Atrij

Odprtje slikarske razstave:
Portali govorijo
Tržiški muzej

petek, 5. 11.
18.00 aplikacija ZOOM

Odprtje razstave: Čas - rekonstrukcija

Digitalno = realno = normalno
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Tržiški muzej

sreda, 24. 11.

od ponedeljka, 15. 11, do sobote, 20. 11.

18.00 dvorana Glasbene šole Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Javni nastop učencev glasbene šole

Teden splošnih knjižnic

Glasbena šola Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.00 dvorana na Balosu 4

ponedeljek, 15. 11.
9.00 Ljudska univerza Tržič

Nadaljevalni tečaj računalništva

Predstavitev DVD zgoščenke: Dekliška in
ženska pokrivala v folklornih skupinah
Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke

Ljudska univerza Tržič

Predavanje: Odkrivajmo slovensko
naravno in kulturno dediščino Lepa je moja dežela
Ljudska univerzaTržič
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četrtek, 25. 11.

petek, 3. 12.

ponedeljek , 13. 12.

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Kulturni center Tržič

16.00 Ljudska univerza Tržič

Digitalno = realno = normalno
17.00 Ljudska univerza Tržič

Ta veseli dan kulture: Pregled
dosežkov ljubiteljske kulture in
podelitev Kurnikovih priznanj

Praktična delavnica: Univerzalno
masažno mazilo

Javni sklad republike Slovenije za kulturne
dejavnosti, Območna izpostava Tržič

Ljudska univerza Tržič

Ljudska univerza Tržič

15.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Predstavitev družabne igre

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

ponedeljek, 29. 11.
8.30 Ljudska univerza Tržič

Vadba za vsak dan
Ljudska univerza Tržič

torek, 30. 11.
Ljudska univerza Tržič

Rok za oddajo prijav na praktično
delavnico Ličenje s Karin Škufca
Ljudska univerza Tržič

December 2021
Razstave
od četrtka, 2. 12.

18.00 Galerija Atrij

Pregledne fotografske razstave
Foto kluba Tržič
Foto klub Tržič in Tržiški muzej

do četrtka, 23. 12.
Paviljon NOB

Razstava: Čas - rekonstrukcija
Tržiški muzej

Dogodki
vsak četrtek
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Pravljice iz knjižnice

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 1. 12., in četrtek, 2. 12.
17.00 Ljudska univerza Tržič

Praktična delavnica Ličenje s Karin
Škufca
Ljudska univerza Tržič

sreda, 1. 12.
18.00 Glasbena šola Tržič

Koncert učiteljev Glasbene šole Tržič
Glasbena šola Tržič
18.00 Tržiški muzej

Dobrodelna dražba slaščic

Ta veseli dan kulture: Po literarnih
sledeh (lov na zaklad za otroke in
odrasle)

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ta veseli dan kulture v Tržiškem muzeju
Tržiški muzej

sobota, 4. 12.
10.00 Sebenje

Vaški sejem
Krajevna skupnost Sebenje

nedelja, 5. 12.
18.00 mestno jedro Tržiča

Miklavževo odprtje praznične poti po
Tržiču

Odprtje pregledne fotografske razstave
Foto kluba Tržič
Foto klub Tržič in Tržiški muzej

november 2021

Koncert ansambla Svarun

petek, 17. 12., in sobota, 18. 12.
18.00 Žiganja vas (ob cerkvi sv. Urha)

Žive jaslice v Žiganji vasi
Krajevna skupnost Sebenje

ponedeljek, 20. 12.
17.00 Brdo, Hudo, Bistrica pri Tržiču

Koledovanje

Kulturno društvo folklorna skupina Karavanke
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

ponedeljek, 6. 12.

Domoznanski večer: Skrita pričevanja o
potresu 1348. leta v slovenskih deželah
(Marija Klobčar)

17.00 drsališče (balinišče) na Ravnah

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Balinarski klub Tržič

Ljudska univerza Tržič

Občina Tržič

Prihod Miklavža Balinarskega kluba
Tržič

torek, 21. 12.

torek, 7. 12.

Obilje - kaj pomeni, kako ga ustvariti in
kako postati magnet zanj

iz Tržiča

Ljudska univerza Tržič

Miklavževo kopanje
Društvo diabetikov Tržič
16.00 Mestna kavarna

Srečanje bolnikov po možganski kapi
Združenje CVB Slovenije, klub Tržič

sreda, 8. 12.
17.00 aplikacija ZOOM

Peka božičnega kolača - predbožična
delavnica
Ljudska univerza Tržič
18.00 Kulturni center Tržič

Božično-novoletni koncert
Glasbena šola Tržič

četrtek, 9. 12.
15.30 Ljudska univerza Tržič

Izdelava voščilnic s tehniko pickpoint
Ljudska univerza Tržič
19.30 Kulturni center Tržič

Ponos tržiških obrti

Društvo plesalk v tretjem življenjskem obdobju

petek, 10. 12.

18.00 Galerija Atrij

torek, 14. 12.

Tržiški muzej

18.00 Aplikacija ZOOM

četrtek, 2. 12.

Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.30 drsališče (balinišče) na Ravnah

Balinarski klub Tržič

18.00 dvorana na Balosu 4

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Tržiški muzej

Ligaško tekmovanje v kegljanju na ledu
BK Tržič

Novoletna ustvarjalna delavnica izdelava lesenega okraska in zvezdice iz
trakov

Divaški kras - predavanje
Ljudska univerza Tržič

sobota, 11. 12.
18.00 Kulturni center Tržič

Slavnostna akademija ob občinskem
prazniku
Občina Tržič

sreda, 22. 12.
17.00 Žiganja vas

Koledovanje

Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke

četrtek, 23. 12.
7.00 Sokolnica

Krvodajalska akcija
Območno združenje Rdečega križa Tržič

sobota, 27. 12.
17.00 Slap, Lom pod Storžičem

Koledovanje

Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke

ponedeljek, 29. 12.
17.00 Zvirče, Ročevnica

Koledovanje

Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke
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NSK Tržič FMG z brezplačno vadbo za otroke
URBAN SUŠNIK, FOTO: ARHIV NSK TRŽIČ FMG

Vadba bo potekala v čudovitem skakalnem centru v Sebenjah, kjer imamo odlične pogoje, da vsem otrokom s
pomočjo različnih iger prikažemo svet
smučarskih skokov in nordijske kombinacije. Poskrbeli bomo, da bodo udeleženci usvojili čim širši spekter gibalnega znanja, zato bomo v vadbo vključili:

rolanje, tek na smučeh, igre z žogo, spektre
talne telovadbe itd. Seveda bo sledil tudi
preizkus na najmanjši 5-metrski skakalnici. Vadba bo potekala predvidoma v začetku tedna, in sicer takoj po koncu pouka.
Za vse udeležence bo od posameznih šol
do skakalnega centra in nazaj organiziran
tudi brezplačni prevoz. Kdaj točno bo vadba
na sporedu, lahko izveste pri razrednikih
posameznih razredov. Vadbo bodo vodili
licencirani in ustrezno usposobljeni trenerji našega kluba. Ob tem sporočamo, da je še
vedno možen tudi neposreden vpis v brezplačno šolo smučarskih skokov, ki poteka dvakrat
tedensko v popoldanskem času v skakalnem
centru v Sebenjah. Ob tem v klubu zagotavljamo tudi vso ustrezno opremo za začetnike.
Več podrobnosti si lahko preberete na www.
nsk.trzic.si ali na našem Facebook profilu

https://www.facebook.com/nsktrzic.fmg.
Vsi zainteresirani pošljite prijave na
nsk.trzic@gmail.com, za več informacij pa pokličite na telefon 041 749 505
(Viko). Število prijav je omejeno, vadba
pa se prične 3. 11. 2021. Se vidimo v Sebenjah!

brezplačna objava

Nordijski smučarski klub Tržič FMG
se že več kot pol stoletja uspešno
ukvarja s panogama smučarski skoki
in nordijska kombinacija. V klubu se
zavedamo, da so za razvoj panoge najbolj pomembni najmlajši, ki so bili v
zadnjem obdobju najbolj prikrajšani.
Zato smo se odločili, da bomo učencem in učenkam od prvega do tretjega
razreda osnovnih šol v Tržiču enkrat
tedensko omogočili brezplačno vadbo.

Novembra bo v Paviljonu NOB razstavljala Lea Jazbec
SUZANA KOKALJ, FOTO: LEA JAZBEC

Lea Jazbec je umetnica, ki se ne boji eksperimentirati z različnimi likovnimi
tehnikami, materiali in razpoložljivim
prostorom z namenom, da filozofska razmišljanja in neoprijemljive pojme pretvori
v otipljiv in čutni svet.
Akademska slikarka se je po zaključku
specializacije slikarstva na beneški Akademiji lepih umetnosti udejstvovala tako v
tujini kot doma, veliko njenih umetniških
del pa izhaja prav iz tržiške okolice in se
nanaša na ljudi, živali in naravo iz njenega
domačega okolja. Zato je za tematski fokus
tokratne razstave izbrala »dom«.
Pomembno vlogo pri zasnovi razstave za
Paviljon NOB igra tudi svetloba. Leo za-

nima, kako svetloba spreminja obliko, kaj
skrije, kaj pokaže in kaj združi. Tržiška galerija pa s svojimi zastekljenimi stenami
omogoča pronicanje sonca z vseh strani.
Razstavljena dela bodo odvisna od spreminjajoče se svetlobe glede na uro dneva,
svetloba se bo tekom razstave spremenila
tudi iz jesenske v zimsko. Tako bo izmenjava praznega in polnega v prostoru, ki
ustvarja kontrast svetlobnih in senčnih
območij, snovala del zgodbe tržiške razstave.
Razstavo bomo slovesno odprli v četrtek, 11. 11. 2021, ob 18. uri. Ogledati si jo bo
možno do 23. 12. 2021.

Viktor Klofutar predstavlja portale tržiških hiš
SUZANA KOKALJ, FOTO: VIKTOR KLOFUTAR

Utrinki tržiških ulic se s slikarsko razstavo
Viktorja Klofutarja Portali govorijo selijo v
Galerijo Atrij. Slovesno odprtje razstave bo
v četrtek, 4. 11. 2021, ob 18. uri.
Klofutar je likovni samouk, ki se v svoji
motiviki rad posveča Tržiču. Slikanje z olji
ga je navdušilo že v osnovni šoli, kasneje
je posegel tudi po drugih likovno izraznih
tehnikah. Sodeloval je pri mnogih aktivnostih in razstavah tržiškega likovnega
društva, razstavljal je tudi samostojno.
Leta 1990 je za svoje delo prejel Kurnikovo
plaketo. Viktor Klofutar tokrat predsta-

vlja slike portalov hiš v osrčju Tržiča, na
Trgu svobode in na Koroški cesti. Portale
prikazuje realistično, a ne povsem dokumentarno, saj nekatere oživi v svojem
prvotnem blišču, pri drugih pa prikaže,
kako jih je načel čas. Umetnika portali ne
zanimajo le kot arhitekturni element, ampak kot vrata v hiše, ki v sebi nosijo neštete zgodbe njenih prebivalcev.
Odprtje razstave bo pospremljeno s kulturnim programom, v katerem bo nastopil
duo Jump, ki z glasbo opeva lepote Tržiča.
Razstava bo na ogled do 26. 11. 2021.
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Prva izvedba Svete noči v slovenskem jeziku
PIJA JAPELJ, PETRA HLADNIK

Jakob Aljaž je bil navdušen Slovenec,
dober pevec in planinec. Svojo prvo
službo v Tržiču ni opravljal samo kot
kaplan, ampak tudi kot katehet v štirirazrednici, šolski vodja in celo učitelj.
V takrat sicer precej nemškem Tržiču je ustanovil tudi slovensko pevsko
društvo, ki so ga sestavljali predvsem
čevljarski pomočniki in vajenci.
Prijatelj Anton Foerster mu je ob obisku dejal: »Tu, med hribi, boš lahko
napisal kaj lepega slovenskega ... Kaj
zasanjanega, otožnega, večnega... Nekaj
takega, kot je Gruberjeva Stille Nacht,
heilige Nacht ... Če želiš, ti jo pošljem, da
jo boš imel za božič pri roki ... Po avstrij-

skih deželah se ta pesem širi hitreje kot ogenj
po pustinji ...« (Sivec, 1994, str. 22).
Pesem Sveta noč je bila tako milozvočno
napisana, hkrati pa tako preprosta in v
srce segajoča, da je bil Aljaž prepričan, da
lahko osvoji tudi Slovenijo. Sklenil je, da
jo bo ob božiču izvedel s svojim, kot mu je
rekel, čevljarskim pevskim zborom. Ker je
bila pesem napisana v nemškem jeziku, so
se pevci uprli.
Kljub preobilici dela jo je že isti večer predelal v slovenski jezik. »Imam jo! Sveto noč,
blaženo noč!« sem ves žarel na naslednjih
vajah (Sivec, 1994, str. 23). Za to so izvedeli tržiški delodajalci iz nemških družin
in delo pomočnikom in vajencem podaljšali, tako da niso mogli hoditi na vaje. Ampak Jakob Aljaž se ni vdal. Vse do božiča je
sam ponoči skrivoma vadil in na božično noč leta 1871 prav v Tržiču prvič zapel
Gruberjevo Stille Nacht v slovenskem jeziku. Sam, pred oltarjem, s kitaro.
Letos tako mineva 150 let od prve slovenske izvedbe te v svetovnem merilu največkrat izvajane pesmi. V prazničnem času

pripravljamo posebno vodeno doživetje, posvečeno temu jubileju. Popeljali
vas bomo skozi okrašeno mestno jedro
mimo cerkve svetega Andreja do najstarejše hiše v tržiškem mestnem jedru,
Kurnikove hiše. Tu bosta že dišala tržiška flika in božični čaj. Srce vam bodo
ogrele praznične pesmi in kolednice,
izvedeli pa boste tudi skrivnosti o prazničnih navadah na Tržiškem. Zgodbo o
Kristusovem rojstvu boste spoznali v
edinstvenih Tekčevih jaslicah, ki sodijo
med najlepše dosežke ljudske in verske
kulture pri nas. Doživetje boste zaključili v cerkvi Marijinega oznanjenja, kjer
vam pripravljamo posebno presenečenje.
Na vodenje se prijavite vsaj dva dni pred
izvedbo v TPIC Tržič, prek e-naslova
informacije@trzic.si ali telefonske številke 051 627 057, kjer boste dobili tudi
vse dodatne informacije o doživetju.
Vir:
Sivec, I. Triglavski kralj. Ljubljana: Založba Družina, 1994.

brezplačna objava

»Zakaj pa po nemško?!« so se mi uprli
pevci. Že prvi dan sem jim namreč vbil v
glavo, da bomo peli pretežno slovenske
pesmi. Ker so drugi zbori po Tržiču - Tržič
je namreč nadvse muzikalično mestece
pod Karavankami - peli samo nemško,
smo mi peli samo slovensko. Zdaj pa sem
na lepem silil vanje z nemško božično pesmijo (Sivec, 1994, str. 23).

Praznične poti
v srčju Karavank
5. 12. 2021 - 9. 1. 2022

PRIŽIG LUČK

5. 12. 2021 | 18.30 | mestno jedro

NEPOZABNI BOŽIČ JAKOBA ALJAŽA
www.visit-trzic.com
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5. 12., 12. 12., 19. 12. 2021 in 2. 1. 2022 | 16.00
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Srečanje

brezplačna objava
brezplačna objava

Tržičani, rojeni leta 1941, smo se srečali v restavraciji
Raj. Ob dobri postrežbi in prijazni natakarici je beseda
kar stekla. Ob petju narodnih pesmi in predstavitvi starih običajev, ki nam jih je predstavil naš letnik gospod
Jure Košir, je popoldne kar prehitro minilo. Težko smo
se poslovili in obljubili, da se 24. 9. 2022 zopet srečamo.

brezplačna objava

MILICA IVNIK, FOTO: ARHIV MILICE IVNIK
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Pregled
očala
in

hitreje in ceneje
kot na napotnico
Optika Plus

Deteljica
Deteljica
| 04 592 28 02

dan
Odprto vsak

plačan oglas

plačan oglas

do 111.- eur ceneje

Odkup - posek, spravilo in prevoz lesa
Strahinj 87 - Naklo,
tel.: 04/25 76 440
gsm: 051 / 358 368
info@megales.si
www.megales.si

Megales - vaš partner pri odkupu, poseku in prevozu lesa.
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plačan oglas

Odkupujemo hlodovino in celulozni les
Opravljamo celovite sanacije gozdov
Odkupujemo sečne ostanke in les za biomaso
Izvajamo posek in spravilo lesa
Gojitvena dela
Gradnja in rekonstrukcije gozdnih prometnic
Ugodne cene in dobri plačilni pogoji
plačan oglas

•
•
•
•
•
•
•

oglasi
Melom d.o.o. Tržič
Balos 1
4290 Tržič
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info@melom.si
trgovina@melom.si
Tel: 04 5925 010

TRGOVINA IN SERVIS
RAČUNALNIŠKE OPREME

ALU
OGRAJA

Računalnik? Kartuše?
Windows?
Diski?
Miška?

Vse, kar potrebujete za delo v šoli,
pisarni ali doma!

plačan oglas

PVC
OGRAJA

plačan oglas

Le klik stran
trgovina.melom.si

VETERINARSKA PRAKSA TENETIŠE, d.o.o.
 (04) 2565-100  www.vpt.si

POMAGAMO SKRBETI ZA ZDRAVJE IN DOBROBIT VAŠIH ŽIVALI
Odpiralni čas: 		

plačan oglas

MOJI ŠTRUKLJI DETELJICA

Ponedeljek - Petek 8.00 - 12.00 in 15.00 -19.00		
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".

ponudba malic:

Sobota 8.00 – 12.00

plačan oglas

veterinarske storitve na terenu  velika izbira semena za osemenjevanje  ambulanta
za hišne živali  široka paleta veterinarsko - medicinskih sredstev in pripomočkov
za preprečevanje bolezni  laboratorij  služba za identifikacijo in
registracijo živali  neprekinjena dežurna služba

KUPON

-10% popust
na celoten nakup,
NA VSO PONUDBO HRANE
IN PIJAČE
(ne vključuje dnevnih malic)

Pridite se
štrukljat tudi vi!

V Štrukljarnici Deteljica
vaše brbončice razvajaDelovni čas: ponedeljek – sobota: 8.00 – 20.00 ure
mo z dnevno svežimi
malicami,
enolončniMoji Štruklji Deteljica, Cesta Ste Marie aux Mines 36, 4290 Tržič,
cami ter seveda okus- 040 580 556, https://www.moji-struklji.si/, FB: Moji štruklji Deteljica,
nimi domačimi štruklji!
Štruklji na dom: https://www.naroci-struklje.si/

POPUST VELJA V ŠTRUKLJARNICI

Moji Štruklji Deteljica,
ob predložitvi kupončka.
Kupon velja do 31.12. 2021.

november 2021

plačan oglas

plačan oglas
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