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Na naslovnici: Medgeneracijsko (radijsko) sodelovanje. 
FOTO: Maja Tekavec

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

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

FOTOGRAFIJE
Fotografije za objavo v Tržičanu naj bodo čim boljše kvali-
tete. To pomeni, da ne oddajajte pomanjšanih fotografij ali 
fotografij, ki jih samodejno zmanjša vaš odjemalec elek-
tronske 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/.

Listopadno drevje se ovija v ognjene 
barve in pogled skozi okno je vsak dan 
bolj barvit. Vse daljši so rokavi majic in 
puloverjev, vse debelejše so naše no-
gavice. Šali, kape, pa tudi rokavice že 
nestrpno čakajo na trenutek, ko bodo 
spet postali naši vsakdanji spremljevalci. 
Dnevi se krajšajo in sonce je navidezno 
vse nižje na nebu. Vse se počasi priprav-

lja na zaključek koledarskega leta. 

Za nami je zgodba, polna spominov, pred nami pa sanje in upanja 
in sem ter tja skrit kakšen strah pred neznanim. Upajoč, da bodo 
del vaše pripovedi o prihajajočih mesecih tudi zgodbe iz našega 
glasila, vam v še zadnjem uvodniku zadnjega glasila tega leta že-
lim prijetno branje. Naj bo to ob jutranji kavi ali popoldanskem 
čaju, med čakanjem na avtobus ali v čakalnici, važno je le, da v vas 
prebudi(mo) čustva ugodja.

Zame je november mesec, ko se spomnim na vse, ki jih imam rada. 

Na tiste, ki so z mano v spominih in srcu, se s prižigom sveče 
spomnim že takoj na začetku. K tistim, ki z mano še zdaj pišejo 
zgodbe, pa mi spomin novembra uhaja vse pogosteje. Komu vse 
lahko z drobnimi dobrimi deli polepšam vsakdan, komu bom pos-
lala voščilnico z lepimi željami in komu bom v znamenju dneva 
slovenskega znakovnega jezika z iztegnjenim palcem, kazalcem 
in prstancem ter pokrčenima sredincem in prstancem pokazala 
“rada te imam”. Najraje kar vsem, kajti kdor dobro seje, bo nena-
zadnje tudi dobro žel.

Uživajte v branju.

Naj bo jesensko ...
LAURA TURK, FOTO: OSEBNI ARHIV
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Naslednji Tržičan izide 1. februarja 2023. 
Datum za oddajo prispevkov je 15. januar 2023. Po tem roku 
članki ne bodo obravnavani.

V prihodnjem letu 2023 bo občinsko glasilo Tržičan izšlo:

1. februarja, 1. marca, 3. maja, 1. junija, 3. julija, 30. avgusta,  
2. oktobra in 2. novembra 2023.

Vabljeni k sodelovanju!

Maja Tekavec, odgovorna urednica
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podžupan z nami

Prijatelji, ostanimo prijatelji.

Izteka se obdobje, ko sem imel v funkciji župana čast voditi 
našo prelepo občino in služiti vam, cenjene občanke in obča-
ni. Ponosen sem, da sem imel možnost dobiti to izkušnjo, in 
verjemite, trudil sem se po svojih najboljših močeh, da upra-
vičim vaše zaupanje in izpolnim vaša pričakovanja. Verjetno 
je bil tudi kakšen spodrsljaj, ne samo v zadnjih šestih me-
secih, ko sem županoval, pač pa v vseh osmih letih, ko sem 
opravljal funkcijo podžupana. Če kdaj kaj ni bilo po vaših pri-
čakovanjih in zahtevah, se vam opravičujem.

Občino zapuščam v dobri kondiciji. Finančno smo stabilni, 
imamo strokovno in motivirano občinsko upravo, ki opravlja 
svoje delo natančno in pravočasno. Vsi projekti, ki se trenut-
no izvajajo, tečejo po planih in imajo zagotovljeno finančno 
kritje. Množica razvojnih projektov je pripravljena na izvedbo 
in večina od njih ima že zagotovljeno sofinanciranje s strani 
države. Potrebno jih je samo še v pravem času uvrstiti v pro-
račun in začeti z izvedbo. Tudi na idejni ravni je pripravljenih 
nekaj razvojnih investicij, ki imajo realne možnosti za izved-
bo, tako da novemu vodstvu Občine Tržič ne bo težko začeti 
z delom. Tudi zato, ker smo jim že v tem mandatu sprejeli 
proračun, katerega bodo imeli možnost prilagoditi po svojih 
idejah in načrtih.

Če se boste, drage občanke in občani, na prihajajočih lokal-
nih volitvah odločili, da me še potrebujete, sem pripravljen 
nadaljevati delo v občinskem svetu, za župana pa nisem kan-
didiral. Menim, da mora to funkcijo prevzeti mlajša oseba, ki 
bo lahko Občino Tržič vodila več kot en mandat, kar je pogoj 
za uspešen občinski razvoj tudi v prihodnje.

Hvala za zaupanje in sodelovanje.

Dušan Bodlaj, podžupan

Čez Tržič ga ni na tej zemljici … (FOTO: arhiv Občine Tržič)
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VIŠJE SUBVENCIJE ZA MINIMALEN DVIG CEN  
KOMUNALNIH STORITEV
Podjetje Komunala Tržič je zaradi nenadne in nepredvidene rasti 
stroškov elektrike, goriva, zemeljskega plina, materiala in dru-
gega (od 5 do 400 % podražitve) Občini Tržič predložila dodat-
ke k elaboratom na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda, zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov ter zbiranja bioloških odpadkov. Občinska uprava je 
dodatke po usklajevanju potrdila in pričela postopek potrjevanja 
novih cen za posamezne gospodarske javne službe. Ker bi pre-
dlagana povišanja cen zaradi neugodnih makroekonomskih raz-
mer (podražitve električne energije, energentov, stroškov dela 
…) močno vplivala na socialni položaj uporabnikov teh storitev 
v naši občini, je podžupan predlagal uvedbo višjih subvencij, s 
katerimi bi vpliv podražitev cen komunalnih storitev ublažili v 
največji možni meri. 

Z višjimi subvencijami se bodo predlagane cene za gospodinjstva 
znižale in bo vpliv višjih cen na skupni znesek na položnici za  
gospodinjstva minimalen. Tako se bodo položnice zvišale glede 
na različne kombinacije storitev za 0,7 do največ 1,06 evra. 

Skupni letni znesek subvencij se po novem predlogu zviša na 
312.000 EUR letno oz. za dobrih 56 %. Potrjene subvencije k ce-
nam veljajo od 1. oktobra 2022 dalje. 

ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE  
V OBČINI TRŽIČ DOBRO POSKRBLJENO
Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Dušan Bod-
laj je konec septembra v imenu Občine Tržič podpisal pogodbo o 
koncesiji za opravljanje javne službe zdravstvenega varstva otrok 
in mladine v občini Tržič z OTROŠKO AMBULANTO KRESE d.o.o. S 
podelitvijo nove koncesije na področju pediatrije občanke in ob-
čani, še najbolj pa otroci in mladina, pridobivajo dodaten pediat-
rični tim. Občina Tržič je po predhodnem soglasju Ministrstva za 
zdravje z upravno odločbo podelila koncesijo za opravljanje javne 
službe zdravstvenega varstva otrok in mladine v občini Tržič za 
obdobje 15 let.

Pogodba je bila sklenjena po izvedenem javnem razpisu za pode-
litev koncesije za opravljanje javne službe zdravstvenega varstva 
otrok in mladine v občini Tržič. Podlago za razpis predstavlja Od-
lok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 
javne službe zdravstvenega varstva otrok in mladine v občini Tr-
žič, ki ga je Občinski svet Občine Tržič sprejel na 28. redni seji 19. 
5. 2022. 

Koncesijo za izvajanje otroške in šolske ambulante v občini Tr-
žič Hermina Dolinar Krese opravlja že od leta 1999. Takrat je v 
Zdrav stvenem domu Tržič delala tudi šolska ambulanta, ki pa je 
z odhodom šolske zdravnice pred približno dvanajstimi leti pre-
nehala z delom. »Kljub razpisom novega zdravnika v Zdravstvenem 
domu Tržič niso dobili, zato smo v našo ambulanto sprejeli večino 
populacije do 18. leta starosti. Preventivne preglede je opravljala 
upokojena šolska zdravnica. V letu 2006 sem odločila za odkup in 
popolno prenovo prostorov z lastnimi sredstvi,« pravi Hermina Do-
linar Krese, dr. med., pediatrinja, ki ima opredeljenih 2651 paci-
entov. Povprečno število opredeljenih otrok na pediatra v Slove-
niji znaša med 700 in 1000. 

Ker se je število otrok v ambulanti zaradi povečane rodnosti in 
povečanega priseljevanja v zadnjih desetih letih povečalo skoraj 
za 100 %, se Hermina Dolinar Krese zaveda, da bi bila brez pomo-
či naslednje leto primorana prenehati z vpisovanjem novorojenih 
pacientov.

S podelitvijo koncesije pa bodo v sodobnih prostorih delali dva 

ZBRALA: SAŠA PIVK AVSEC

specialista pediatrije in tri diplomirane medicinske sestre, poleg 
tega pa bodo lahko izvajali celodnevno pediatrično nujno medi-
cinsko pomoč. Pediater bo v okviru Zdravstvenega doma Tržič 
opravljal tudi sistematske preglede vseh šolskih otrok. Tako je z 
delom že pričela pediatrinja Manca Valjavec, dr. med., sicer do-
mačinka, doma iz Križev, ki je z vpisom pacientov že začela in bo 
vpisovala tudi vse novorojenčke. 

»Zagotovo je skrb za zdravje in pravilen razvoj naših otrok in mla-
dine ena najpomembnejših nalog lokalne skupnosti, zato nas vese-
li, da imamo v domačem zdravstvenem domu urejeno pediatrično 
ambulanto in kar dve pediatrinji, ki bosta skrbeli za naše najmlajše 
občanke in občane, za katere radi rečemo, da so garancija za našo 
prihodnost. Želimo si, da bi imeli pediatrinji večji del preventivnih 
dejavnosti in kar najmanj obolelih otrok in mladostnikov,« je ob 
podpisu pogodbe povedal Dušan Bodlaj, podžupan Občine Tržič 
v začasnem opravljanju funkcije župana. 

V SKLOPU JAVNEGA NAROČILA SE JE IZVEDEL ZARIS 
OBOJESTRANSKEGA KOLESARSKEGA PASU IN  
ENOSTRANSKEGA PASU ZA PEŠCE
Pas za pešce se je izvedel na odseku občinske kategorizirane ceste 
skozi naselje Loka v skupni dolžini 340 m ter na odseku občinske 
kategorizirane ceste od križišča Glavna cesta (Kovor–Zvirče) do 
križišča s cesto Cesta na Hudo ter na odseku občinske kategori-
zirane ceste Cesta na Hudo do stanovanjskega objekta Cesta na 
Brdo 20 v skupni dolžini 571 m.

Kolesarski pas se je izvedel na odseku občinske kategorizirane 
ceste Bistrica–Kovor in Kovor– Zvirče–Podbreška gmajna. Do 
konca meseca je predvidena še ureditev na odseku občinske ka-
tegorizirane ceste Ste Marie aux Mines–Kranjska cesta–Pristava. 

Na omenjenih odsekih je predvidena še postavitev vertikalne 
prometne signalizacije, ki bo opozarjala na prisotnost pešcev in 
kolesarjev. Zaradi nove prometne ureditve se bo na posameznih 
odsekih izven naselij hitrost omejila na 50 km/h, na najbolj iz-
postavljenih odsekih znotraj naselij pa na 30 km/h.

Dušan Bodlaj in Hermina Dolinar Krese ob podpisu pogodbe
(FOTO: arhiv Občine Tržič)
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Nove označbe na cestišču (FOTO: arhiv Občine Tržič)

Parkirišče pred Osnovno šolo 
Tržič
LAURA TURK, FOTO: LAURA TURK

Kot občanka Tržiča opažam, da je iskanje prostih parkirnih 
mest v okolici Osnovne šole Tržič vse težje. Tudi ob zgodnjih 
jutranjih urah, ko je v šoli le peščica učiteljev, je parkirišče več 
kot polovično zasedeno. V času prihodov in odhodov učencev in 
zaposlenih je na parkirišču prometni kaos. Starši, ki pripeljejo 
otroke v šolo, in učitelji, ki iščejo parkirno mesto, zato vsako-
dnevno ne vedo, kam z avtom (kje parkirati, kam zapeljati, kje 
obrniti ...), ker parkirne prostore zasedajo vozila, katerih lastni-
ki niso uporabniki osnovne šole ali športne dvorane – delavci iz 
sosednje tovarne, bližnji stanovalci ... Situacija se ob sneženju 
še poslabša. Zanima me, kakšne rešitve ponujate. Ali načrtujete, 
da bi bila parkirišča v času pouka in delovanja športne dvorane 
namenjena le uporabnikom?

ODGOVARJA:

JASNA KAVČIČ, VODJA URADA ZA OKOLJE IN PROSTOR, OBČINA TRŽIČ

Na podlagi Akcijskega načrta parkirne politike v občini Tržič, ki 
je bil sprejet aprila 2021, smo se v sodelovanju z Inštitutom za 
politike prostora (IPOP) odločili za izvedbo monitoringa stanja 
na parkiriščih po uvedbi plačljivega parkirnega režima v sre-
dišču Tržiča z namenom, da bi se ugotovilo, ali sprejeta parkir-
na politika z ukrepi dosega zastavljene cilje. Z avgustom 2021 
je bilo namreč uvedeno plačilo parkirnine na treh javnih par-
kirnih površinah v mestnem jedru, in sicer na Parkirišču A – 
Zdravstveni dom, parkirišču B – Za Mošenikom in parkirišču C 
– Občina. Ponovni monitoring stanja na parkiriščih se je izvajal 
na 716 parkirnih mestih v središču Tržiča v soboto, 22. 1., sredo, 
26. 1., in v četrtek, 27. 1. 2022.

Ob ponovni izvedbi analize parkirnega utripa se je pokazalo, da 
se je v celotnem središču Tržiča nekoliko zmanjšala zasede-
nost med delovniki – povprečna zasedenost je padla za 5 %, 
v konici pa za 4 %. Problem še vedno predstavlja delež gospo-
darskih vozil (6 % parkiranih vozil) in celodnevno parkiranih 
vozil, ki ves dan zasedajo kar petino vseh parkirišč. Pritisk na 
okoliška brezplačna parkirišča se je sicer povečal. Povprečna 
zasedenost se je povečala za 1 %, zasedenost v konici pa za 3 
%. Kar velja za brezplačna parkirišča na splošno, pa ne velja za 
vsako posamezno parkirišče. Na nekatera glavna parkirišča se 

je pritisk močno povečal. V jutranji konici, ko so na parkirišču 
pri OŠ Tržič vozila tako stanovalcev kot zaposlenih in staršev, 
ki pripeljejo otroke, je zasedenost več kot 100 %. Tukaj parkira 
več zaposlenih, pa tudi kar nekaj gospodarskih vozil. Parkirišče 
ob glasbeni šoli je najbolj zasedeno popoldne in zvečer, ko za-
sedenost doseže 92 %. Konična zasedenost je pred uveljavitvijo 
režimov znašala 8 % manj, povprečna pa 14 % manj.

Sklepna ugotovitev pa je, da je javnost v Tržiču plačljivo parki-
ranje dobro sprejela, saj je podpora od aprila 2021 do februarja 
2022 zrasla kar za 19 %, poleg tega pa je sedaj v konici 20 % več 
prostih parkirnih mest, kar je predvsem posledica spremenje-
nih potovalnih navad občanov in obiskovalcev.

Da bi se stanje izboljšalo tudi na preostalih parkiriščih v mestu 
oz. da bi se lažje in hitreje našlo prosto parkirno mesto, bo pot-
rebno v naslednjih fazah realizirati še predlagane prilagoditve 
parkirnih režimov v 2. fazi izvajanja Akcijskega načrta parkirne 
politike v občini Tržič.

Tako je na podlagi analiz predlagana uvedba plačljivega parki-
ranja tudi za parkirišče pri OŠ Tržič, vendar z nižjo ceno, ker 
gre za bolj oddaljeno parkirišče od samega centra mesta (npr. 
parkirnina 0,30 € na uro med 7. in 18. uro, prva ura brezplačna, 
mesečna dovolilnica 15 €, letna parkirna dovolilnica 150 €, letni 
parkirni abonma 50 €). Pozitiven učinek bi bil pričakovano enak 
kot na ostalih plačljivih parkiriščih, kjer se je povprečna zase-
denost s parkiranimi vozili znižala za 17 %.
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Uspešno gradimo infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda
MATEJA KOSMAČ JARC, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje 
Save – Občina Tržič (DRR2) poteka po načrtih. Zaključenega je 
že več kot 65 % projekta, tudi tisti najbolj zahtevni odseki, ki so 
vplivali na vsakodnevno življenje največjega dela prebivalcev.

Občinska uprava je skupaj z izvajalcem gradbenih del poletje iz-
koristila za dokončanje čim večjega števila odsekov. Od skupno 33 
odsekov smo jih uspeli zaključiti že več kot 20. Razumemo, da je 
bilo nekaj tednov in mesecev zaradi prahu, tovornjakov, obvozov 
in zapor zelo napornih za stanovalce, zato se občanom iskreno 
zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost. Bilo je vredno. 
Rezultata sta namreč boljša infrastruktura in lepša podoba ob-
čine. Pod obnovljenimi, na novo asfaltiranimi cestami in pločni-
ki se skrivajo novozgrajeno kanalizacijsko omrežje, obnovljeno 
vodovodno omrežje, pripravljene inštalacije javne razsvetljave 
in električnega omrežja ter druge komunikacijske povezave. Tri 
največja gradbišča, Snakovška cesta, Loka in Kovor, so praktično 
zaključena, vozišče je že dano v uporabo. 

Od sedaj naprej bodo dela na projektu občanom manj vidna, a 
na projektu se bo še naprej intenzivno delalo. Odkar je nekdanji 
župan podpisal pogodbo o evropskem in državnem sofinancira-
nju projekta, smo na podlagi vloženih zahtevkov uporabili že več 
kot milijon in tristo tisoč evrov teh sredstev. Občina Tržič je sicer 
za projekt DRR2 pridobila več kot 2,9 milijona evrov evropskih 
sredstev in državnega sofinanciranja. Pričenjamo s pregledi iz-
vedenih del po gradbiščih in odpravo pomanjkljivosti. V pripravi 
je dokumentacija o izvedenih delih in dokumentacija za pridobi-

Naj Tržič 
zabLESti!

tev uporabnih dovoljenj. Na Občini Tržič pričenjamo s pripravo 
programa opremljanja, ki bo podlaga za obračun komunalnega 
prispevka, da se po pridobitvi uporabnih dovoljenj občanom čim 
prej omogoči priklop na kanalizacijsko omrežje. 

Gradbena dela se trenutno nadaljujejo, a z manjšimi gradbenimi 
ekipami. Zaključujejo se dela Pod Pogovco in na Poti na Močila. 
Komunalni delavci nadaljujejo z obnovo hišnih priključkov v Ko-
vorju, da se še pred zimo izvede prevezava na nov vodovod ter 
zaključi z asfaltiranjem tega odseka. Za letos so za izvedbo pred-
videni še odseki Pot na Bistriško planino, Bistrica – pri Sukovi vili 
ter na povezavi Kalinček ter po soglasju DRSI nadaljevanje na od-
seku Retnje zgoraj. Če ne bo prišlo do kakšnih nepredvidenih do-
godkov, bomo projekt zaključili v skladu s terminskim načrtom.
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Fotografski natečaj Koščki raja s Tržiškega
GAŠPER GOLMAJER

Predstavljamo vam še zadnje 3 nagrajene fotografije mesecev 
oktobra – »Dober tek z razgledom«, novembra – »Čez planke« 
in decembra – »Konec in nov začetek«. V enakem vrstnem redu 
si sledijo avtorji fotografij: Klemen Grašič, Rok Podakar in Peter 
Balantič. Kot že omenjeno, si koledar Koščki raja s Tržiškega za 
leto 2023 z vsemi nagrajenimi fotografijami lahko zagotovite od 
predvidoma sredine novembra dalje v pisarni TPIC Tržič.

Muzej Kobarid
MIRO ROBLEK, FOTO: MIRO ROBLEK

Člani OZSČ Tržič in njihovi svojci smo se v septembru odpravili 
na ekskurzijo v Kobarid. Ogledali smo si muzej in italijansko ko-
stnico.

Kobariški muzej je bil ustanovljen leta 1990 z namenom raz-
iskovanja, ohranjanja in predstavljanja prve svetovne vojne, še 
posebno Soške fronte. Odprtje muzeja je bilo 2. oktobra 1990 in 
se nahaja v prostorih nekdanjega Mareševega kmečkega dvorca. 
V muzeju je predstavljena 12. soška bitka, imenovana tudi čudež 

pri Kobaridu. Zbirka je postavljena v dvanajstih sobah, razpore-
jenih v dveh nadstropjih. V muzeju je predstavljeno življenje na 
bojišču in zaledju. Italijanska kostnica nad Kobaridom pri cerkvi 
sv. Antona je spomenik italijanskim vojakom, padlim v prvi sve-
tovni vojni v okolici Kobarida, Tolmina in Rombona. Tu so poko-
pani ostanki 7014 italijanskih vojakov (od tega 2748 neznanih). 
Ob kostnici se nahaja napis »Čast vam, ki ste tu padli v pogum-
nem boju«. V zadovoljstvo vseh udeležencev je muzej organiziral 
strokovno voden ogled.

Dober tek z razgledom. FOTO: Klemen Grašič Konec in nov začetek. FOTO: Peter Balantič

Čez planke. FOTO: Rok Podakar
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Srečanje prostovoljcev v Tržiču
MARINA BERLOT, KOORDINATORICA SZS PRI DRUŠTVU UPOKOJENCEV TRŽIČ, FOTO: ARHIV DU TRŽIČ

»Najsrečnejši niso tisti, ki živijo v izobilju, ampak tisti, ki izkoristijo 
tisto, kar jim je dano!« (neznan avtor)

Prostovoljkam in prostovoljcem projekta Starejši za starejše pri 
društvih upokojencev iz občin Tržič, Kranj in Naklo je bilo dano, 
da smo 14. septembra izkoristili lep sončen dan za druženje v 
Tržiču. Doživeli smo prisrčen sprejem in pozdrav predsednice 
Društva upokojencev Tržič Darje Ahačič. Zahvalo za naše nese-
bično in družbi potrebno prostovoljsko delo pa je izrekel podžu-
pan Občine Tržič Dušan Bodlaj. Spoznali smo tudi novo koordina-
torico projekta za Gorenjsko Magdo Slapar, ki nam je zagotovila 
podporo pri našem delu s starejšimi.

Sledil je kulturno-izobraževalni del druženja z ogledom mestne-
ga jedra. Vodnica Marjetka Rakovec, prav tako prostovoljka, nam 
je na zanimiv način orisala zgodovinski razvoj srednjeveškega 
mesta in predstavila pomembne ljudi, ki so zaznamovali mesto 
Tržič. Popeljala nas je po glavni ulici mesta do Tržiške Bistrice in 
ob Mošeniku do Tržiškega muzeja na ogled muzejskih zbirk. Ku-
stos Tržiškega muzeja dr. Bojan Knific nas je popeljal med tržiško 
»šuštarijo«, nogavičarje, modrotiskarje, smučarje …

Zadovoljni in željni ponovnega obiska muzeja smo naše druženje 
nadaljevali v sproščenem vzdušju na pogostitvi v restavraciji Raj, 
s katero nas je nagradila ZDUS (Zveza društev upokojencev Slo-
venije) za naše vestno in prizadevno delo.

Prostovoljke in prostovoljci smo dobri in srčni ljudje. Hvalež-
ni smo za pozornost in priznanje našemu nesebičnemu delu in 
pomoči sočloveku. Vsi, ki ste sočutni in radi pomagate drugim, 
vabljeni med nas. Prostovoljci se imamo lepo pri delu in druženju.

Potepanje šoferjev ob morju
NUŠA PERKO, FOTO: JOŽICA KAJZER

Letošnji jesenski izlet članov Združenja šoferjev in avtomehani-
kov Tržič je bil namenjen raziskovanju slovenske obale. Pri vode-
nem ogledu Luke Koper nas je vodič popeljal skozi vsa področja 
tamkajšnjega dela, predstavil njihovo dejavnost ter nas seznanil 
z zgodovino in razvojem Luke Koper. Po končanem ogledu smo 
si v Kopru privoščili odmor ob kavici in pogledu na morje. Nato 
smo se odpeljali proti vasi Puče, ki leži na obrobju Šavrinskega 
gričevja. Ob panoramski vožnji smo občudovali slikovito naravo, 
gričke, porasle z vinsko trto, oljke in tipične primorske hiše. Zelo 
opazen je bil učinek jeseni, saj nam je narava ponudila pisano pa-
leto barv. V vasi nas je na turistični kmetiji pričakal gospod To-
nin Pucer, ki nam je predstavil zgodovino svoje kmetije in načrte 
za bodočnost. Pripravil je tudi degustacijo oljčnega olja, izbirali 
smo lahko med šestimi vrstami. Tu smo si privoščili še kosilo, 
in to pravo primorsko. Postregli so nam z mineštro bobiči in z 
refoškom. Po kratki vožnji z avtobusom smo prispeli v Marezige, 
kjer smo si ogledali znamenito vinsko fontano. Čakal nas je ču-
dovit razgled na gričevnat svet vse do Trsta. Ni pa samo razgled 

tisti, ki človeka pritegne, temveč tudi urejena okolica in čudovita 
fontana. Za slednjo se spodobi, da jo človek tudi pokusi, zato smo 
si privoščili kozarec vina. Vsega lepega je enkrat konec in tako 
smo tudi mi zaključili ekskurzijo. Po odzivu udeležencev mislim, 
da nam je uspel lep, poučen in zabaven izlet.

Srečanje letnika 1942
MALČI MEGLIČ, FOTO: TONI ČEBRON

Hitro je minilo leto in spet smo se z veseljem udeležili srečanja 
letnika 1942, ki je postalo že tradicionalno. Pisana druščina se 
nas je zbrala v restavraciji Raj, kjer nam je kar zmanjkalo časa, da 
bi si povedali vse, kar se nam je dogajalo tekom leta. Seveda smo 
se tudi pogovarjali, kaj nas na novo boli, vendar slika pove vse; 
smo trdoživi, z optimizmom gledamo v prihodnja leta, znamo se 
poveseliti in uživati vsak trenutek, zaradi katerega naše življenje 
dobi smisel. Polni prijetnih vtisov smo se poslovili z obljubo, da 
se naslednje leto spet srečamo.
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Sosvet starejših Občine Tržič pozval k vzpostavitvi
medgeneracijskega centra
MAJA TEKAVEC, FOTO: OBČINA TRŽIČ

Članice in člani Sosveta starejših Občine 
Tržič so opravili ogled Medgeneracij-
skega centra Kranj in zatem na 9. redni 
seji SSOT, ki je potekala 5. oktobra 2022, 
strnili vtise ter na podlagi razprave 
sprejeli sklep, s katerim so Občino Tržič 
pozvali k preučitvi možnosti in vzposta-
viti tovrstnega centra tudi v Tržiču.

»Ena izmed glavnih prioritet Sosveta sta-
rejših Občine Tržič do konca aktualnega 
mandata, ki se izteče v maju prihodnje leto, 
je prav pospešitev vzpostavitve medgenera-
cijskega centra v Tržiču,« je povedal pred-
sednik SSOT Jure Ferjan in ob tem pouda-
ril: »Veseli me, da je s strani predstavnikov 
Občine Tržič za to področje veliko posluha. 
Verjamem, da bodo v naslednjih mesecih 
narejeni pomembni konkretni koraki.«

Na SSOT je, kot običajno, potekala tudi konstruktivna razprava 
o položaju starejših v občini Tržič in projektu Prostofer. Članice 

in člani SSOT so si izmenjali izkušnje pri svojem delu in odprli 
tematiko aktualnih ter prihajajočih izzivov, predvsem z vidika 
vedno višjih življenjskih stroškov oz. vsesplošne draginje.

Ustvarjalci sprememb
ZVONKA PRETNAR, FOTO: ALICE KIKEL

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je ob dnevu bele 
palice, 15. oktobra, pripravila zunanjo razstavo na Kongresnem 
trgu v Ljubljani z naslovom Ustvarjalci sprememb, ki je bila na 
ogled od 26. septembra do 22. oktobra. Med sedemnajstimi po-
samezniki, ki so bili predstavljeni na razstavi, je tudi Tržičanka 
Milica Debeljak, ki je edina slepa učiteljica učila vso delovno dobo 
na vidni šoli. Predstavljena je bila kot pedagoginja, zborovod-
kinja in prva ravnateljica tržiške glasbene šole. Na razstavi ji je 
delal družbo Pretnarjev nagrajenec, filozof in konceptualni ume-
tnik Evgen Bavčar.

Ob razstavi je izšla tudi zanimiva publikacija z naslovom Edina 
tema, ki obstaja, je neznanje.

 Vsem predstavljenim je skupno, da so (bili) »kljub izzivom, ki 
jih prinaša okvara vida, aktivni in uspešni na različnih področjih 
in zaradi tega iskreni pričevalci o življenju in delu s slepoto in 
slabovidnostjo.«

MANJ BESED, 
VEČ DEJANJ.

Naročnik oglasa: Gibanje Svoboda, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Korak za korakom  
gradimo boljši Tržič
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Digitalno = realno = normalno 2022, karierni in tehnični dan
ALEŠ AHČIN, KNJIŽNICA DR. TONETA PRETNARJA

Četrti celodnevni dogodek Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Digi-
talno = realno = normalno je doživel razširitev v karierni dan 
za učence 9. razredov. Z devetošolci smo obiskali tržiška pod-
jetja Cablex d.o.o., Mali-E-Tiko d.o.o., ZIAL d.o.o., Migi d.o.o. 
in Kvibo d.o.o., kjer so se mladi lahko prvič seznanili s poklici, 
delovnimi procesi in z digitalizacijo le-teh. Učenci so bili nad 
obiskom navdušeni, bili so polni pozitivnih vtisov ter novih 
spoznanj. 

Direktorji omenjenih podjetij si podobnih obiskov, kot je bil 
ta, v organizaciji Knjižnice dr. Toneta Pretnarja še želijo. Upa-
jo, da bodo na takšen način pridobili bodoče strokovne kadre. 
Koordinatorja dogodka iz osnovnih šol Bistrica in Križe se z 
zadovoljstvom pridružujeta mnenjem direktorjev in podpirata 
takšne karierne dneve tudi v bodoče. 

Dogodek na Balosu 4 smo izvedli s pomočjo nekaj učencev 8. 
in 9. razredov ter dijakov 1. in 2. letnikov. V času priprave smo 
se podali v ljubljansko visokotehnološko podjetje IZSTOP d.o.o., 
kjer so se izobraževali na področju virtualne in obogatene re-
sničnosti. Potem so ti učenci in dijaki aktivno sodelovali na do-
godku Digitalno = realno = normalno, kjer so pridobljena zna-
nja ob prisotni tehnologiji prenesli na svoje sovrstnike. 

Digitalno = realno = normalno je le prvič potekal samo v knji-
žnici. Sedaj ga v sodelovanju z Osnovno šolo Bistrica in Osnovno 
šolo Križe pripravimo kot tehniški dan. Največ navdušenja so 
požele delavnice lego robotike, programiranja, laserskega re-
zalnika, 3D tiska, brezpilotnih letalnikov in izdelave hologra-
ma. Učenci so z veseljem uporabljali aplikacije na 3D tiskalniku, 
tiskali izdelke ter iz lego kock izdelali ter programirali delujoče 
robote.

DRAGO ZADNIKAR
za župana Občine Tržič

in

LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

za boljši jutri

za vse
Naročnik oglasa: Socialni demokrati, Levstikova ulica 15, Ljubljana

Vsi smo normalni, saj smo digitalni
ANDREJA KOSEC IN NOVINARJI ROK GROS, URŠA PREMRL, ZOJA BEČAN, PATRICIJA PRETNAR, FOTO: ARHIV OŠ BISTRICA

»Kaj je pristno?« je bilo gotovo vprašanje na mestu tako za učen-
ce na tehniškem dnevu kot za odrasle v Knjižnici dr. Toneta Pret-
narja. Naprave, stroji in pripomočki za drugačno spoznavanje 
okolice, ne le s svojimi telesnimi čuti, navdušujejo. 

»Stop motion« animacijo ali kako narediti svoj animirani po-
snetek z aplikacijo Stop Motion Studio nam je predstavil Bogdan 
iz podjetja Delavski dom Trbovlje. Zanimivo, da za eno minuto 
posnetka porabiš kar 150 fotografij. Maturanta in profesorji iz 
Šolskega centra Kranj so nam predstavili pojma elektrotehni-
ka in elektronika ter področje delovanja. Pri elektrotehniki nam 
je pokazal svoje pripomočke in orodje, pri elektroniki pa izdel-
ke. Iz društva Adra sta nam predsednica Katja Kotnik in Adam 
Kotnik predstavila robota, ki bi nam lahko olajšal življenje. Adra 
je humanitarno društvo in do leta 2030 želijo doseči vrednote, 
kot so enakost spolov, odprava lakote, kakovostno izobraževanje 
idr. JigSpace je aplikacija, s katero lahko prikažemo predmete v 
3D obliki. Aplikacija je zabavna in hkrati poučna. Zelo popular-
na je bila tudi delavnica z lego kockami Otroška akademija, pa 
Onedrone in ElevonX z atraktivnimi droni.

Za konec zanimivega dne pa smo spoznali še zvezdo digitalnega 
sveta, vplivneža Uroša Bitenca. Povedal nam je nekaj zanimivih 
dejstev o »influencerstvu«: to ni poklic, ampak samo hobi; z ob-
javo zasluži tudi do 500 EUR; začel je z objavami na nekaterih 
družbenih omrežjih, ko pa je postal radijski voditelj, je številka 
njegovih sledilcev začela naraščati. Opozoril nas je, da moramo 
svojo identiteto na spletu dobro prikriti in ne širiti v javnosti. 
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Mednarodni dan študentov
LINA MEŠIČ, FOTO: ARHIV KTŠ TRŽIČ

17. november je dan, ko študentje po celem svetu obeležujemo 
mednarodni dan študentov v spomin na obletnico nacistične 
okupacije študentskih domov praške univerze ter deportacijo več 
kot 1200 študentov v koncentracijska taborišča leta 1939. Za tako 
pretresljivim dogodkom so se študentje iz vse Evrope zatekli v 
London, kjer je kasneje mednarodni študentski svet 17. november 
razglasil za svetovni dan študentov. 

Prav na ta datum pa se je za študente zgodilo kar nekaj pomemb-
nih dogodkov. Leta 1973 so tanki in oborožene sile grške vojaške 
hunte nekaj dni napadali atensko politehnično univerzo, kamor 
so se zatekali študentje. Število študentov, ki je za ta upor plačalo 
s svojim življenjem, ni znano. Kljub temu pa je ta dogodek pred-
stavljal začetek konca diktature, ki se je končala leto dni kasneje. 

Ravno tako se je na isti dan leta 1989 zgodil upor na Češkoslo-
vaškem, kjer so se češki in slovaški študentje uprli vladi, ki je 
poskušala zatreti študente in njihova nasprotovanja takratnemu 
komunističnemu režimu. Tudi ta dan predstavlja pomemben do-
godek v zgodovini, in sicer začetek t. i. žametne revolucije in s 
tem padec režima.

Vsi ti dogodki so nas danes privedli do tega, da je 17. november 
obravnavan kot simbol študentov in njihovih prizadevanj. Na ta 
dan se študentje po vsem svetu spominjamo tistih, ki so se borili 
za boljšo družbo ter nam, študentom po vsem svetu, dajejo nav-
dih in motivacijo za udejstvovanje k izboljšanju našega položaja. 

V Sloveniji za študentsko aktivnost skrbi Študentska organizacija 
Slovenije (ŠOS), ki danes združuje 51 lokalnih študentskih klu-
bov in 3 študentske organizacije univerz. Skupaj letno izvedejo 
na tisoče projektov za študente na športnem, kulturnem, kot tudi 
zabavnem področju. Poleg tega pa skrbijo tudi za pomoč študen-
tom, kar se tiče pravnih vprašanj, preprek pri študiju ali izbolj-
šanju socialnega položaja. Zahvaljujoč Študentski organizaciji 
Slovenije, študentje danes lahko uživamo v razširjenih pravicah 
na področju štipendiranja in subvencionirane prehrane ter kori-
ščenja statusa študenta. 

Znotraj teh 51 lokalnih klubov pa se skriva tudi naš klub, KTŠ oz. 
Klub tržiških študentov. Kljub temu, da večina tržiških študen-
tov obiskuje fakultete v drugih krajih, KTŠ-jevci ponosno krepi-
mo študentski duh tudi na naših koncih. Vsako leto za študente 
pripravljamo število poučnih, kot tudi zabavnih in predvsem ne-
pozabnih dogodkov. Našim članom ponujamo subvencionirano 
sodelovanje na raznih delavnicah in tečajih, vse do tedenskega 
smučanja na Jahorini ter vsem najljubšega jadranja s KTŠ-jem. 
Sladkali smo se že na delavnici čokolade v sodelovanju z Molinet 
hišo čokolade in se vrteli na plesišču plesne šole Ritem. Seveda pa 
ne pozabimo tudi na športne dogodke, kot so letni turnir v odboj-
ki in tedenska KTŠ-jeva rekreacija na OŠ Bistrica, kjer se pona-
vadi med sabo pomerimo v igri badmintona. Dogodki se vrstijo in 
skoraj vsako leto se najdejo novi.

Poleg vseh norih dogodkov, ki smo jih imeli, pa je letos 16. 6. Klub 
tržiških študentov praznoval že kar 30. obletnico delovanja. Ta 
dan smo skupaj s predhodnimi člani nazdravili na ta posebni ju-
bilej, delili svoje izkušnje ter si med seboj izmenjali kakšno zani-
mivo zgodbo ali dve. Kljub temu, da smo relativno majhen klub 
študentov, pa stremimo k še mnogo uspešnim projektom, novim 
poznanstvom in izzivom. Predvsem si še naprej želimo uspešno 
povezovati in zastopati študente v naši občini. 

Čeprav je nekatere izbruh pandemije prikrajšal za kakšno leto 
prave študentske izkušnje, saj je marsikdo od nas svoj študij za-
čel kar iz svoje sobe preko računalnika, se počasi situacija vrača 
nazaj na pravi tir in študentsko življenje ponovno lahko zaživi, 
kot bi moralo. Saj navsezadnje pravijo, da so študentska leta ena 
izmed lepših let našega življenja.
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Kulturno društvo tržiških likovnikov skozi leto 2022
FRANCKA GLOBOČNIK, PREDSEDNICA DRUŠTVA, FOTO: ARHIV KD TRŽIŠKIH LIKOVNIKOV

Člani KDTL si leto za letom zadajamo nove likovne izzive. Re-
zultat so razstave, kjer se srečamo tako ustvarjalci kot ljubitelji 
umetnosti. S ponosom ugotavljam, da je bilo leto 2022 zelo us-
pešno. Tudi letos se je društvo uvrstilo na državni nivo, saj je bila 
slika članice društva Dragice Kurillo izbrana za 8. državno temat-
sko razstavo Videz tipnega. 

Leto 2022 smo začeli s ponovitvijo razstave Alpsko cvetje v očeh 
slikarja in pesnika, ki je bila na ogled od 18. 1. do 6. 2. v Muzeju 
Šenčur. Hkrati smo do 22. 2. v Domu Petra Uzarja organizirali po-
novitev razstave Tržiške ljudske pripovedi. Ob kulturnem prazni-
ku smo v sklopu dogodka PREŠERNO NA PREŠERNOVO postavili 
razstavo Prešernovih portretov na Trgu svobode in v Bistrici pri 
Tržiču. Posnetek dogodka je na voljo na spletu. Pomlad je prinesla 
v Dom Petra Uzarja še zadnjo ponovitev razstave Alpsko cvetje, 
ki je domske hodnike lepšala od 20. 4. pa vse do 23. 7. Nato smo 
sodelovali na pregledni območni likovni razstavi v organizaciji 
JSKD OI Tržič z naslovom Po stopnicah. Razstava je bila v Galeriji 
NOB na ogled od 21. 5. do 11. 6. Ob zaključku le-te smo se že ve-
selili, da se bo 25. 6. zgodil 11. EXTEMPORE TRŽIČ 2022 s temo V 
gibanju. Nastala dela so k ogledu vabila na Ljudsko univerzo Tržič 
od 15. 7. do 29. 7. Ob tem je bil izdan tudi katalog s fotografijami 
slik, ki predstavlja lep pregled in spomin na dogodek. Pregledna 
razstava članov društva ROŽE MI VSE POVEDO je bila na Ljudski 
univerzi Tržič na ogled od 16. 9. do 24. 9. Razstavo smo tudi po-
sneli in jo lahko poiščete na spletu, kakor tudi ob tej priložnosti 
izdani katalog. Razstava Rože mi vse povedo gostuje v Domu Pe-
tra Uzarja od 27. 10. in bo na ogled vse do 13. 12.

Ob vseh otvoritvah razstav, tudi ob ponovitvah, ponudimo kul-
turni program, primeren temi razstave. Tako so na naših dogod-

kih nastopili Moški pevski zbor DU Tržič, Lomski fantje s čudo-
vitimi glasovi in izborom pesmi, Stane Bitežnik na citrah, Jože 
Bohinc na harmoniki, folklorna skupina iz Cerkelj na Gorenj-
skem z njihovimi Ravbarji. Vsem se iskreno zahvaljujemo. Tudi 
brez predsednika ZKO Tržič Davida Ahačiča in njegovih izbranih 
spremnih besed si otvoritve težko predstavljamo. Hvaležni smo 
vsem, ki nas spremljajo in podpirajo, kjer izstopa naš mentor Ni-
kolaj Mašukov. 

V mesecu decembru, in sicer v sredo, 14. 12. 2022, bomo v Kul-
turnem centru Tržič ob 17. uri skupaj stopili člani KDTL in pevci 
DU Tržič. Slikarji bomo razstavili slike, posvečene prihajajočim 
praznikom, pevci DU Tržič pa pripravljajo prelep koncert. Na do-
godek že zdaj prisrčno vabljeni.

Enajste Spominjarije
DRUŠTVO SVETA NEŽA ZA OHRANJANJE KULTURE IN RAZVOJ KRAJA, MARINA DEŽMAN, FOTO: ARHIV DRUŠTVA

Samorastniki, Ne joči Peter, Kekčeve ukane, Cvetje v jeseni … Kaj 
je skupno vsem tem filmom? V njih je igral gledališki in filmski 
velikan Polde Bibič. 

V soboto, 1. 10. 2022, smo v Domu krajanov Brezje pri Tržiču po-
častili spomin na tega odličnega igralca. Z besedo Lada Srečnika 
ter igrico Zajčkovi prijatelji, ki so jo izvedli brezjanski otroci v 

režiji Marije Bohinjec, smo obujali spomine na slovenskega igral-
ca, pedagoga in pisca memoarske proze. Program je odlično vodil 
David Ahačič. Letošnja tema Spominjarij je bilo čebelarstvo, saj 
je bil Polde velik ljubitelj čebel. Ogledali smo si kratek posnetek 
Poldetovega govora pred čebelnjakom Antona Janše. Obiskovalci 
so imeli možnost poskusiti medene dobrote.
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Družinsko branje v knjižnici v Tržiču
VESNA ROGL

Druženje otrok in staršev ob zgodbah ima dolgoletno tradicijo. 
Včasih so starši otrokom pripovedovali zgodbe, ki so se iz roda 
v rod prenašale z ustnim izročilom, z razmahom pismenosti in 
dostopnostjo knjig pa so jim začeli zgodbe tudi prebirati. 

Otroci ob zgodbah ne le uživajo, temveč tudi spoznavajo svet in 
pojave v njem, se učijo knjižnega jezika, bogatijo svoje besedišče 
ter se učijo prepoznavati lastna in tuja čustva. Za starše in stare 
starše je skupno branje odlična priložnost, da se še bolj povežejo 
s svojim otrokom oz. vnukom, saj so si med branjem fizično blizu 
in otroku popolnoma posvetijo svojo pozornost in čas.

Branje otrokom ni smiselno le do takrat, ko se otrok nauči brati 
sam, temveč je dobro, da mu straši berejo tudi še po tem. Otrok, 
ki branja še ne obvlada popolnoma, v njem namreč še ne zmo-
re uživati, zato knjige povezuje z naporom. Učenje branja seveda 
je napor, da pa otrok vseeno ohrani navdušenje nad knjigami, je 
priporočljivo, da ga odrasli še vedno »pocrkljajo« s kakšno pra-
vljico.

Projekt Družinsko branje je namenjen spodbujanju branja v dru-
žini. Sodelujejo lahko družine z otroki, starimi od 0 do 12 let, 
tako, da se v knjižnici ali na potujoči knjižnici prijavijo, prevza-
mejo svojo družinsko bralno knjižico, berejo kakovostne knjige s 
skrbno pripravljenega seznama in se o njih pogovarjajo, knjižni-
ca pa njihovo zavzeto branje nagradi. Projekt traja od 1. oktobra 
2022 do 30. junija 2023. Vse družine lepo vabimo k sodelovanju.

Članek o vodnjaku
Po virih, ki smo jih prejeli, je šlo pri Marii Eschner za Ano 
Eschner. Gospe Rozman se zahvaljujemo za popravek in se 
opravičujemo za napako.

Spomenik žrtvam NOB
JELENA DOLENC, FOTO: JELENA DOLENC

Spomenik žrtvam NOB, katerega avtor je aka-
demski kipar Stojan Batič (1925–2015), sodi 
med najuspešnejše arhitekturno-kiparske spo-
minske komplekse na Slovenskem. Postavljen 
je bil leta 1969; istega leta so za njim postavili 
še galerijo NOB, ki jo je zasnoval arhitekt Ciril 
Oblak, nagrajenec Prešernovega sklada. Spo-
menik je v celoti posvečen boju in trpljenju med 
drugo svetovno vojno; pooseblja povezanost v 
skupnem odporu proti okupatorju. Gre za tri 
metre visoko krožno kompozicijo s celopostav-
nimi figurami iz brona, ki so povezane v sno-
pasto gmoto. Prva je pregnanka – mati z otro-
kom v naročju, sledijo kaznjenci s stisnjenimi 
pestmi, partizan z dvigneno desnico, hrzajoči 
konj, ki predstavlja upor, ponosno dvignjene 
glave delavcev, kmetov in žena. Z galerijo NOB 
v ozadju, ki jo preveva lahkotnost steklenih po-
vršin, je avtor zajel idejo spomeniške celote, 
ki jo skupaj tvorijo spomenik, galerija in ko-
vinski relief na pročelju galerije, ki je prav tako 
delo umetnika Stojana Batiča. Skupaj z vrati 
in reliefom je ustvarjen vhodni portal. Relief-
na plošča je izdelana v avtorjevem značilnem 
ustvarjalnem duhu. Zajema značilne atribute 
in motive, ki se nanašajo na antično liriko, to 
so jonski steber, lira, amfora, gledališka maska 
... S tako vsebino je želel nakazati, da bo v tej 
»hiši« doma umetnost.

Vir: arhiv Tržiškega muzeja



november 2022

14 literarna stran

Zdaj je učiteljica imela dovolj traparij: »Ja, a veš, fižol, zelenjava,
korenje.« (odlomek iz knjige)
KAJA ZAPLOTNIK, 8. B, OŠ KRIŽE, FOTO: ARHIV OŠ KRIŽE

Julija Rozman, čestitke ob izdaji prvi knjige z naslovom Lu-
cijina skrivnost. O čem pravzaprav govori? Kdo je Lucija?
Knjiga Lucijina skrivnost govori o 13-letni najstnici Luciji, ki je 
do poletne šole v naravi v 7. razredu živela normalno življenje. 
Takrat pa se ji je zgodilo nekaj nepričakovanega, veliko čudnih 
stvari se je dogajalo in njeno življenje se je čisto spremenilo. Lu-
cija je pravzaprav samo navadna osnovnošolka, vendar pa njena 
odgovornost po tej šoli v naravi zelo naraste.

Kaj ti je dalo navdih oz. od kod ideja za knjigo ?
To vprašanje mi pravzaprav vsi postavijo ... Tako kot vedno lahko 
povem, da sprva nisem imela načrta, da bi napisala knjigo. Bilo 
je nekega večera, ko mi je bilo dolgčas in sem začela razmišljati o 
tem, kaj bi se zgodilo, če bi obstajala ogrlica z nadnaravno močjo. 
Vendar to ni bila samo neka majhna zamisel. Meni se je v glavi kar 
predvajala zgodba in ideje za naprej in sem si rekla, da si moram 
to nekam zapisati. In na samem začetku sem vzela v roke papir 
in pisalo ter pisala zgodbo na roke, zraven pa si mislila, da bo to 
samo neka kratka zgodba, ki jo bom čez 10 let brala in se smejala 
za nazaj. Vendar moja domišljija ni imela konca in zato sta mi 
starša predlagala, naj začnem to zgodbo pisati na računalnik, da 
ne bo šlo vse v pozabo. Kasneje sem se tudi spomnila, da moj de-
dek piše knjige s področja fizike. Takrat sem se odločila, da lahko 
tudi jaz napišem knjigo. Tako je torej prišla na dan ta ideja.

Si se pri pisanju knjige soočila s kakšnim problemom? Ti je 
kdo pomagal z nasveti?
Pri pisanju knjige nisem imela problemov, razen kadar nisem ve-
dela, kako se izraziti ali kako se beseda pravilno napiše. Kot sem 
rekla, ideje so se mi vedno znova pojavile.

Kako je potekal proces izdaje knjige? 
Knjigo sem pisala eno leto, eno leto pa sem »čakala«, da se je 
knjiga natisnila.

Proces izdaje knjige je bil dolgočasen, če sem iskrena. Vleklo se je 
in prijatelji, ki so vedeli za to, so vedno znova spraševali, koliko 
časa še. Potek pa v bistvu ni nič posebnega. Tako kot vsako knjigo 
je bilo knjigo potrebno najprej oblikovati, nato pa natisniti. Vmes 

je bilo še veliko 
drugih stvari, kot 
npr. kolofon ali 
cip in tako nap-
rej. Knjigo smo 
izdali v samoza-
ložbi.

Bi nam zaupala 
še kakšen zani-
miv podatek o 
sebi ? 
Sem Julija in ho-
dim v OŠ Križe. 
Obiskujem 8. ra-
zred in se ukvar-
jam tudi z dru-
gimi hobiji, ne 
samo s pisanjem 
knjige. Rada 
plešem in letos 
sem zaključila z 
igranjem prečne 

flavte v glasbeni šoli. Odraščam v veliki družini kot najstarejša 
hči. To je pravzaprav vse o meni. Zanimivosti in posebnosti bi 
lahko drugi povedali o meni. Mogoče ena izmed posebnosti, ki jih 
slišim o sebi, je ta, da z roko pišem kot robot ali računalnik in da 
imam najlepše urejene zvezke. Sama se temu samo nasmejem, 
ker se mi to ne zdi nekaj zelo posebnega.

Ali misliš nadaljevati s pisanjem knjig? Prihaja mogoče 2. 
del Lucijinih skrivnosti ?
Ja! Absolutno imam veliko idej še za naprej. In ja, prihaja tudi 
drugi del knjige Lucijine skrivnosti. Imela sem preveč idej, da bi 
to zapisala v samo eno knjigo. Na koncu knjige se zgodi nekaj po-
polnoma novega za Lucijo in potem se konča. Zato seveda moram 
zgodbo nadaljevati in se tudi že zelo veselim.

Kako so se na izid tvoje prve knjige odzvali tvoji sošolci, 
prijatelji?
Odvisno o kom se zdaj pogovarjamo. Na začetku so bili vsi tako 
navdušeni, da so hoteli nastopati v knjigi, zato sem jih omeni-
la kot Lucijine sošolce. Potem pa je sčasoma ta novica ugasnila 
in nisem slišala vprašanj od nikogar več. Samo nekaj sošolk je še 
zelo zanimalo moje pisanje. Seveda pa so bili vsi zelo veseli, ko 
sem jo na prvi šolski dan 8. razreda prinesla v razred. Prav spom-
nim se, kako sta se moj razrednik in sorazredničarka menjala v 
predavanju. Najprej je sorazredničarka brala, potem pa je zvonilo 
in med odmorom je šel brat tudi moj razrednik. Po odmoru pa 
je razrednik tako »padel notri« v knjigo, da je morala namesto 
njega govoriti moja sorazredničarka. Jaz sem bila samo vesela, da 
jima je všeč moja knjiga.

Ali nam morda lahko zaupaš kakšno anekdoto, ki jo lahko 
najdemo v knjigi, ali odlomek, ki se ti zdi najbolj zanimiv?
Meni osebno je bilo najbolj všeč, ko sem opisala naše resnične 
smešne anekdote, ki smo jih doživeli z razredom. To je bil eden 
izmed mojih najljubših odlomkov: 

Takrat je zvonilo. Lucija je zadovoljna oddala svoj test. Učenci so 
zdirjali po hodnikih v naslednji razred.
Sledila je angleščina. Spet se je našlo par učencev, ki niso sledili 
pouku.
»Leon!« je bila jezna učiteljica. »Zdaj pa spakiraj in pojdi ven!«
»Kako, če pa nimam kovčkov?« ji odvrne Leon in plane v smeh, 
razred pa za njim.
Učiteljica se zresni in nadaljuje. 
Ni minilo dve minuti, ko Žiga vpraša: »Učiteljica, kaj že napiše-
mo?«
Zdaj je učiteljica imela dovolj traparij: »Ja, a veš, fižol, zelenjava, 
korenje.«
Tokrat se je razred zasmejal učiteljičini šali.
»Tale naš razred se nikoli ne bo naučil spodobnih manir,« se za-
smeje Ula.
Naslednja ura, slovenščina.
»A je Žiga res prinesel brezžično miško?« vpraša Lucija Kajo.
»Menda,« skomigne Kaja. »Saj veš … nikoli ga ne bo izučilo.«
In res. Preden je učitelj prišel v razred, so fantje priklopili miško 
na učiteljev računalnik. Tako so učitelju celo uro mešali štrene. 
Razred se je komaj zadržal, da ne bi planil v smeh. Po uri med 
malico pa so miško odklopili.

Julija, najlepša hvala, da si si vzela čas in odgovorila na vsa vpraša-
nja. Veliko nadaljnjih uspehov pri pisanju ti želim.
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Sonja Jazbec
JOŽICA KODER

Sonja Jazbec, bančna uslužbenka v pokoju, živi v Sebenjah. Rada 
ima poezijo in fotografijo. Letos spomladi je v samozaložbi izdala 
pesniško zbirko, v njej je 50 pesmi, ki jih je ustvarila svojemu sinu 
za praznik. Pesmi s prijaznimi, lepimi metaforami so polne star-
ševske ljubezni, opevajo lepoto narave, posebej cvetja, povezane 
so z letnimi časi, razmišljajo o življenju.

Zbirko je oblikovala Vanja Dolhar. Jezikovno pregledala Jožica Koder.

KAJ JE SREČA

SONJA JAZBEC

Kdor za denarjem in srečo

se vsak dan peha,

mu življenje odteče,

preden spozna,

da sreča je jutro,

ko zdrav se zbudiš,

da sreča je večer,

ko mirno zaspiš,

da sreča je ptic žvrgolenje,

da sreča je rožic cvetenje,

da sreča je,

ko enkrat spoznaš,

da veliko srečo imaš,

če opaziš lepote,

ki nudi jih svet,

in da je sreča,

da na tem lepem svetu

sploh smeš živet.

JESEN
Spet je jesen,

bogata v obilju barv, plodov,

narava ji dala je svoj blagoslov.

Veseli se barv, obilja,

naberi kostanja,

povabi svetega Martina,

da iz mošta naredi ti vina.

Ko pride zima

in ob ognju bo prijetno toplo,

povabi prijatelje,

nazdravi s kozarčkom,

pa vam bo zares lepo.

NAGRADNA IGRA
Nagrajenec, ki je pravilno odgovoril, da je bilo Letno ko-
pališče v Bistrici zgrajeno leta 1962 je g. Janez Piskar.  
Čestitamo!

FOTO: SONJA JAZBEC

Misel meseca novembra
VESNA TIŠLER SUŠNIK

Solze imajo magičen učinek,

spomin je več kot le en utrinek.

Videla sem te jokati,

sedaj pa sama

jočem, ker vem …

jočem, ker vidim …

jočem, čeprav ne smem,

jočem, ker tvoj objem

je bil tako iskren.
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Evropski teden športa v Domu Petra Uzarja Tržič
TINA GATEJ, FOTO: ARHIV DOMA PETRA UZARJA TRŽIČ

V Domu Petra Uzarja smo tudi letos sodelovali v evropskem tednu 
športa, ki je pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in 
telesne dejavnosti v Evropi. Letos je potekal že četrtič. Njegov po-
glavitni cilj je, da spodbudi najširši krog prebivalcev k redni te-
lesni dejavnosti. Teden športa je potekal od 23. do 30. septembra. 
V domu so cel teden potekale športne aktivnosti, v katere so se 
lahko vključili naši stanovalci, svojci, zaposleni in tudi preostali 
občani. Teden smo v ponedeljek pričeli s skupinsko vodeno vad-
bo, v torek smo nadaljevali s poligonom, na katerem smo krepili 
ravnotežje. Sreda je bila na-
menjena nabiranju kondicije, 
odpravili smo se na pohod po 
Ročevnici. Četrtek je bil name-
njen regeneraciji, skupaj s čla-
ni Združenja šoferjev in avto-
mehanikov Tržič smo obnovili 
znanje o varnosti pešcev med 
pohodom in o premagovanju 
arhitektonskih ovir, s katerimi 
se srečujemo v okolici. V petek 
pa smo se zabavali med špor-
tnimi igrami z žogo, metali 
na koš in zbijali keglje. Teden 
športa nam je kar prehitro mi-
nil, komaj pa že čakamo nas-
lednjega. 

Nejka, SREČNO!
VESNA ŠTEFE, FOTO: MARJAN ZUPANČIČ

Ko smo se mi še hladili v senci mogočne lipe, so se naši smučar-
ski skakalci in skakalke že pripravljali na novo sezono. Med njimi 
tudi naša krajanka Nejka Repinc Zupančič, ki se lahko pohvali z 
vidnimi rezultati. Pa se spomnimo samo nekaterih: 3. mesto na 
državnem prvenstvu do 20 let, 3. mesto v skupnem seštevku po-
kala Argeta, 1. in 2. mesto na tekmah celinskega pokala, na tek-
mah alpskega pokala je dvakrat stopila na vsako stopničko, v Za-
kopanah je zasedla 5. mesto, na ekipni tekmi pa si je »prigarala« 
zlato medaljo.

Kot se spodobi, smo ji krajani Jelendola in Doline v sodelovanju s 
Športno zvezo Tržič v domačem kraju pripravili prisrčen sprejem.

 Nejka, tudi to sezono ga bomo, do takrat pa srečno!

Šolsko športno tekmovanje v odbojki
KATARINA LANGUS, FOTO: PRIMOŽ MEGLIČ

Na Osnovni šoli Križe smo v okviru tedna otroka, od 3. do 7. okto-
bra, organizirali šolsko športno tekmovanje v odbojki. Vsak dan 
smo se med prvim glavnim odmorom pomerili učenci osmih in 
devetih razredov, med drugim glavnim odmorom pa učenci šes-
tih in sedmih razredov. Kljub temu, da smo morali nekaj tekem 
zaradi tehničnih in športnih dni prestaviti, smo tekmovanje iz-
vedli do konca. Vsak razred je sestavil svojo ekipo, ki jo je sesta-
vljalo sedem članov in vsaj tri punce. Šest igralcev je igralo, eden 
pa je služil kot rezerva. Med igro smo se zabavali, saj smo se po-
merili najboljši igralci iz vseh razredov. Zmagovalci tekmovanja 
so prejeli priznanja ter čokolado.
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TRŽIČANI PO SVETU

Jaša Veselinovič: »V Kovor se vračam dvakrat na leto.«
JELENA DOLENC, FOTO: OSEBNI ARHIV

Kako to, da ste se odločili za življenje zunaj Slovenije? Kam 
vse vas je popeljala pot?
Najprej hvala za vabilo k intervjuju. Iz Slovenije sva se s partner-
ko odselila poleti 2017, najprej v Amsterdam, kjer sem magistri-
ral. Nato sva nekaj časa živela v Bruslju, zdaj pa že dobri dve leti 
v Berlinu. 

Trenutno živite v Berlinu. Zakaj ste se odločili za življenje v 
Berlinu? S čim se ukvarjate?
V Berlinu se mi je ponudila priložnost za zaposlitev, pa tudi mes-
to mi je bilo s turistične perspektive poznano in všeč. Delam na 
univerzi Freie Universität Berlin, kjer učim, raziskujem in pišem 
doktorat iz politologije o evropski zunanji politiki. 

Kako je z nastanitvijo v Berlinu? Ste kot tujec imeli težave 
pri iskanju stanovanja?
V Berlinu nas je skoraj četrtina prebivalcev migrantov brez nem-
škega potnega lista, tako da moja tujost sama po sebi ni bila te-
žava. A iskanje stanovanja za najem je bilo kljub temu zelo tež-
ko in utrujajoče, saj v mestu, tako kot tudi marsikje v Sloveniji, 
manjka cenovno dostopnih stanovanj. Po skoraj enem mesecu in 
skoraj dvesto poslanih poizvedovanjih in prošnjah za oglede sva 
na koncu imela srečo in našla zelo prijetno stanovanje. Kaj lahko 
pa bi (neuspešno) iskala tudi še kak mesec več.

Berlin slovi kot mesto, ki ne pozna dolgčasa. Kam se z vese-
ljem odpravite v petek zvečer? 
V Berlinu res lahko vsak najde kaj zase. Sam proste večere najraje 
izkoristim za sprehode, pivo s prijatelji ali gledališče. Berlinskega 
nočnega življenja in zabavanja po klubih, ki tudi ne slovi kot rav-
no dolgočasno, pa se ne poslužujem. 

V katerem delu leta bi priporočili obisk Berlina? Katere zna-
menitosti so po vašem mnenju nujne ogleda?
Morda sem le pod vplivom trenutka, a ker je Berlin zelo zeleno 
mesto, je še posebej lepo jeseni, sploh za sprehajanje. Sicer pa 
je obisk prijeten v vsakem letnem času, tudi zima, nad katero se 
tu pogosto pritožujejo, za Tržičane ne bi smela biti težava. Kar 
se tiče znamenitosti, pa je odvisno od preferenc. Poleg klasičnih 
znamenitosti, kot so Brandenburška vrata, stavba Bundestaga ali 
Alexanderplatz, ki se jim je tako ali tako težko izogniti, bi pri-
poročil še obisk spomenika sovjetskim osvoboditeljem Berlina 
v Treptower parku in ogled kakšne galerije, recimo Neue Natio-
nalgalerie. Kdorkoli me obišče, je vedno tudi navdušen nad oku-
snostjo in raznolikostjo hrane. Ne toliko nemške, ki je v svojih 
klobasah in krompirju precej podobna slovenski, ampak v različ-
nih svetovnih kuhinjah, ki jih v mesto prinašajo migranti. Pripo-
ročam predvsem sudanske, libanonske, vietnamske in pakistan-
ske restavracije.

Ostanki Berlinskega zidu so poslikani z grafiti. Grafit Dmi-
trija Vrubla, ki prikazuje Leonida Brežnjeva in Ericha Ho-
neckerja v socialističnem bratskem poljubu je eden najbolj 
znanih. Ste vedeli, da gre v bistvu za reprodukcijo fotogra-
fije iz leta 1979? Ste si ga ogledali pobliže? 
Sem vedel, ja, ravno prejšnji vikend sem šel mimo. Je pa pred tem 
ostankom zidu vedno velika gneča, še posebej pred grafitom, ki 
ga omenjate, zato si je morda bolje ogledati katerega od drugih 
ostankov zidu, ki jih je po mestu še kar nekaj. 

V štirimilijonskem mestu je najbrž promet precej zgoščen. 
Kako najhitreje priti z enega konca Berlina na drugega? 
Morda s kolesom, podzemno železnico ali pač z osebnim 
avtomobilom?
Osebnega avtomobila nimava, ker je to v mestu s tako razvejanim 
in dobrim javnim prevozom nesmiselno in neekološko. Tako da 
za prevažanje po mestu vedno uporabljam javni prevoz, pa naj bo 
to avtobus, tramvaj, podzemna železnica ali S-Bahn. Uporabljam 
pa tudi kolo, ampak samo za krajše razdalje, ker je Berlin preve-
liko mesto, da bi ga bilo praktično prekolesariti. 

Za Nemce velja splošno prepričanje, da so hladni ljudje. 
Kakšni se zdijo vam? Morda lahko poiščete kakšno vzpore-
dnico s Slovenci?
Ne vem, če bi znal ali si upal ocenjevati Nemce (ali Slovence) na 
splošno. Nemci in Berlinčani, ki jih poznam in z njimi prijatelju-
jem, so mi seveda blizu in nič kaj hladni. Tudi sicer nisem imel 
nobene slabe ali neprijetne izkušnje, obstajajo pa verjetno tudi 
zlovoljni in neprijetni Nemci, mogoče je lahko to vzporednica s 
Slovenijo. 

Imate namen še kdaj živeti v Sloveniji?
Ko sem se odselil, si nisem mislil, da bom zdaj že pet let v tujini. 
Zato tudi težko rečem, kdaj se bom vrnil v Slovenijo. Zdaj bom še 
najmanj dve leti v Berlinu, potem pa bomo videli. 

Se radi vračate v rodni Tržič? Vas kaj muči domotožje? 
V Kovor se vračam dvakrat na leto. Prav izrazitega domotožja ni-
mam, pogrešam pa družino in Pihalni orkester Tržič. 
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»Tu Radio Tržič …«
NEJC PERKO, BORIS KUBURIČ, FOTO: DRUŽINSKI ARHIV

S temi uvodnimi besedami Marine Bobič se je 29. 11. 1962 ob 17. 
uri prvič v eter oglasila radijska postaja Tržič. Ob 60-letnici de-
lovanja si poglejmo kratek pregled zgodovine in pomembnejših 
dogodkov v tem obdobju.

Pobudo za ustanovitev radia je podal takratni občinski odbor 
SZDL z glavnim pobudnikom Edom Roblekom. Glavni namen je 
bila zapolnitev praznine na področju informiranja in obveščanja 
javnosti. V letu pred tem je namreč prenehalo izhajati lokalno 
glasilo Tržiški vestnik. Dvakrat mesečno izhajanje le-tega je bilo 
že sicer premalo za aktualno obveščanje. Vsak začetek je težak. 
Prvi, 50-vatni oddajnik ni pokril območja celotne občine, tudi 
prostorska stiska je bila velika. V eni sobi so bili oddajnik, me-
šalna miza, gramofon in dva izposojena magnetofona. V sosednji 
sobi, »napovedovalnici«, ki je bila obložena z vrečami in prepro-
gami za blaženje hrupa, pa še ena šolska klop. Torej sta vladali 
tehnična in prostorska podhranjenost, kar pa se je sčasoma iz-
boljšalo. Leta 1977 se je delovanje iz občinskih prostorov na Trgu 
svobode 18 preselilo v nekdanje prostore OŠ heroja Bračiča na 
Bračičevo ulico (danes Balos 4), od koder radio oddaja še danes.

Interes za oddajanje tržiškega radia je bil tudi precej širšega 
značaja. Radijski signal takratne RTV Ljubljana je bil na podro-
čju osrednje Gorenjske precej šibek, zato je bil med nacionalno 
in lokalno postajo sklenjen sporazum. Ta je med drugim zajemal 
izplačevanje dohodkov dvema zaposlenima na radiu Tržič, prav 
tako tudi oskrbovanje naprav in postavitev oddajnika v Kovorju, 
ki je povečal doseg slišanosti. Radio Tržič pa je v preostalem času 
predvajal program RTV Ljubljana.

Njegovi radijski valovi so v začetnem obdobju dosegali območje 
med Kropo, Naklim in Šenčurjem. V začetku 80. let se je slišanost 
z ojačitvijo oddajnika v Kovorju na 1 kW razširila na celotno tr-
žiško občino ter vse do Škofje Loke, Medvod, Cerkelj, Radovljice 
in še dlje.

Radio je doživljal dokaj hiter razvoj. Bil je toplo sprejet tudi izven 
tržiške občine. Veliko bazo poslušalcev je imel v Kranju, ki je svo-
jo radijsko postajo dobil mnogo kasneje. Zlasti priljubljene so bile 
nedeljske čestitke in pozdravi, veliko naročil le-teh je prišlo prav 
iz omenjene občine. Med radijskimi delavci je bilo veliko entuzi-
azma, tudi veliko prostovoljnega dela, zaposlenim so pomagali 
številni zunanji sodelavci. Kranjski poslušalci so predstavljali ve-
lik dodatni potencial, žal pa je radio imel premajhno novinarsko 
ekipo za pripravo aktualnih novic še s tega območja, kar bi sicer 
poslušanost radia še povečalo. Logičen naslednji korak bi torej 
bila ustanovitev skupne medobčinske radijske postaje. Kljub am-
biciozni tržiški pobudi pa do izvedbe žal ni prišlo. Iz anket lahko 
razberemo še, da je bil Radio Tržič priljubljen tudi zaradi izbora 
(predvsem) narodno-zabavne glasbe, ki jo je osrednji Radio Lju-
bljana načelno vrtel le ob četrtkih. V 90. letih so postale prilju-
bljene tudi pogovorne in kontaktne oddaje v živo. Marsikdo se 
verjetno še spomni oddaj, kot so bile nedeljska Novinar na obisku 
in Za vsakogar nekaj, sobotna oddaja Kulturni mozaik, torkova 
oddaja Športni obzornik. Tu so bile še oddaje za mlade, posnetki 
nastopov učencev domače glasbene šole, aktualne nedeljske Do-
mače novice, dolgoletni humoristični oddaji Popraskaj tam, kjer 
srbi in Požgečkaj me, da se bom smejal, pa tudi Planinski šopek. 
Vedno zanimivi so bili v 80. letih tudi pogovori z znanimi Tržičani 
s svojimi življenjskimi zgodbami in prigodami.

Glasbeni izbor je zajemal narodnozabavno, zabavno in v manjši 
meri klasično glasbo ter rock.

Poseben tehnični izziv so bila neposredna telefonska javljanja 
s terena, pa naj je šlo za športne dogodke, volitve ali druge po-
membnejše prireditve v občini. V začetku 80. let je Radio Tržič 
začel neposredno prenašati tudi prireditve iz dvorane Kina Tržič 
(omenimo vsaj dve odmevnejši: Tržičani Tržiču in Tržič in zim-
ske olimpijske igre). Posebna je bila njegova vloga tudi ob vsako-

Studio leta 1982. FOTO: osebni arhiv g. Bodlaja
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letnih Šuštarskih nedeljah, kjer je spored velikokrat potekal kar 
vzporedno z redno nedeljsko oddajo.

Radio Tržič je v prvem letu oddajal enkrat, po letu dni trikrat te-
densko, kasneje štirikrat, pri čemer so oddaje večji del snemali 
vnaprej. Tudi tehnično se je opremljal in izboljševal. Skozi 60. 
leta so oddajnik nadomestili z močnejšim 150-vatnim in ga za 
pokritje južnega dela občine prestavili na lokacijo Vila Bistrica. Za 
podljubeljsko in lomsko dolino so uredili oddajno točko na gra-
du Neuhaus. Tudi začetek leta 1989 so zaznamovala obnovitvena 
dela in nadgradnja, za dober teden dni je radio v ta namen celo 
prekinil oddajanje. 

Skupaj z razvojem je rasla tudi količina ustvarjenega programa. 
V letu 1971 beležimo 408 ur samostojnega programa, od tega 249 
ur govornega, ki so ga sestavljale oddaje o notranji politiki, go-
spodarstvu, kulturi, obvestila in reklame, izobraževalni program 
itd. Leta 1987 je radio ustvaril 852 ur lastnega programa, 560 go-
vornega in 292 glasbenega, oddajal je 4-krat tedensko. Z letom 
1993 je začel oddajati dnevno.

V obdobju pred vzpostavitvijo svetovnega spleta in razvojem te-
levizijskih postaj so imele lokalne radijske postaje pomembno 
družbeno funkcijo na področju obveščanja in informiranja. Ostali 
dosegljivi mediji so bili na tem področju omejeni. RTV Ljublja-
na lokalnih področij ni pokrivala v zadostni meri. Tudi izhajanje 
časopisa Gorenjski glas dvakrat tedensko v ta namen ni zados-
tovalo. To vlogo je prevzel prav Radio Tržič, ki se mu je leta 1965 
pridružil še Radio Jesenice, leta 1979 Radio Žiri in leta 1990 Ra-
dio Kranj. Ob začetku oddajanja je bil Radio Tržič šesta radijska 
postaja v Sloveniji in druga lokalna. Leta 1969 je bilo v takratni 
Jugoslaviji poleg osmih glavnih še 108 lokalnih radijskih postaj, 
od tega 6 v Sloveniji. Kot zanimivost dodajmo, da je bilo istega 
leta v naši nekdanji skupni državi približno 3.170.000 radijskih 
aparatov, od tega približno 470.000 v Sloveniji.

Družbene spremembe, ki so prišle v 90. letih, so se odražale tudi 
na Radiu Tržič. V času vojaške agresije na Slovenijo je radio pre-
našal program RTV Ljubljana prek oddajnika Krim za območja 
Kranja, Radovljice in Tržiča. Nekatere postaje so v tem času pre-
kinile svoje delovanje. Nov čas prinese novo zakonodajo in s tem 
povezano borbo za radijska dovoljenja in status nekomercialnih 
radijskih postaj. Prihajajo konkurenčne komercialne postaje z 
agresivnim nastopom, začne se boj za prostor pod soncem oz. v 
radiofrekvenčnem spektru. Oddajnike lokalnih postaj je prevzela 
RTV Slovenija, zaradi dragega vzdrževanja je večino tudi ukinila. 
Tudi na notranjem področju je bilo potrebno na novo postaviti 
stvari. Treba je bilo na novo opredeliti lastništvo prvotne ljudske 
lastnine in odnose znotraj samega radia. Iz ekonomskih razlogov, 
pa tudi v imenu poudarjanja svoje tradicionalne vloge v prostoru, 
je prišlo na prelomu tisočletja do preimenovanja v Radio Gorenc.

Zapis je sestavljen na podlagi arhivov Gorenjskega glasa in Radia 
Gorenc.

V članku so namenoma izpuščena imena, ki jih povezu-
jemo oz. so sodelovala z radiem. Naj to velja kot vabilo na 
domoznanski večer v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja, ki bo 
29. 11. 2022 ob 19. uri, torej natanko 60 let in 2 uri po prvem 
oglašanju. Pogovarjali se bomo s tistimi oz. o tistih, ki so z 
dušo in srcem sooblikovali Radio Tržič. 18. novembra ob 19. 
uri pa vabljeni v Dvorano tržiških olimpijcev na koncert Ra-
dia Gorenc ob 60. obletnici.

ANDREJ GRIMS, RADIO GORENC
V tem času je država brez prave strategije podeljevala proste ra-
dijske frekvence in nove komercialne radijske postaje so najprej 
zrasle kot gobe po dežju, nato pa ena za drugo večinoma pristale 
v rokah treh velikih radijskih mrež. Nekdanje nekomercialne lo-

kalne radijske postaje so ostale brez stabilnega sofinanciranja in 
tako je bil leta 2002 Radio Gorenc zrel za stečaj. Rešitev se je našla 
v obliki javno-zasebnega partnerstva, ki je prineslo tudi občutno 
dokapitalizacijo in razvojne rešitve. V naslednjih 20 letih je tako 
zrasel nov oddajnik nad vasjo Gozd, ki danes z močjo 3 kW po-
kriva celo osrednjo Gorenjsko, signal pa ponese tudi daleč preko 
Ljubljane, Škofje loke in Jesenic. Pridobljeni sta bili tudi posebni 
frekvenci za Tržič in Jesenice, tako da je Radio Gorenc postal edi-
na gorenjska radijska postaja, ki dobro pokriva vse štiri glavne 
gorenjske občine. Uredniška politika je ostala dokaj enaka, le da je 
lokalno informiranje razširila na gorenjsko regijo v sodelovanju z 
večino gorenjskih lokalnih skupnosti. 

Bolj jasno je bila definirana tudi glasbena usmeritev. V množici 
rumenih medijev in splošnem slovenskem poudarjanju škanda-
lov in tragedij se je Radio Gorenc odločil za pozitiven pristop pod 
še vedno veljavnim sloganom: »Širimo veselje«. Prednost imajo 
tako bolj vesele in hitrejše rime, ki vzbujajo veselje, optimizem 
in pozitivno energijo. V primerjavi s povprečnimi deleži ostalih 
radijskih postaj se na Radiu Gorenc še vedno vrti večji delež slo-
venske glasbe, tudi narodnozabavne. Ob tem pa radio sledi tudi 
modernim trendom, s čimer se je v zadnjih letih bistveno povečal 
delež poslušalcev, ki sodijo v mlajšo in srednjo starostno skupino. 
Že več let je Radio Gorenc tako daleč najbolj poslušana gorenj-
ska radijska postaja. Žal pa se kljub 60-letni vpetosti v gorenj-
ski družbeni prostor ne najde volja, da bi se zagotovilo stabil-
no financiranje gorenjske prve radijske postaje. Približno 90 % 
sredstev za delovanje je potrebno najti na oglaševalskem trgu, ki 
pa se vse bolj usmerja na internet in družabna omrežja. Brez ve-
liko prostovoljnega dela in entuziazma zato Radio Gorenc tudi v 
teh časih ne bi mogel normalno delovati. Sedanja ekipa z velikim 
radijskim srcem se zato ob 60-letnici lepo zahvaljuje vsem svo-
jim poslušalcem za zvestobo in jim sporoča, da pogumno stopa 
negotovim časom naproti.

Začetno obdobje ...
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Na naši šoli smo tudi 
letos teden otro-
ka obeležili na prav 
poseben način. Ker 
se nam je v zadnjih 
dveh letih dogajalo, 
da smo vsi imeli manj 
možnosti za druženje 
in sklepanje novih 
vezi, se nam zdi to-
liko bolj pomembno, 
da se zopet pove-
žemo in okrepimo 
medsebojne odnose. 
V letošnjem tednu 
otroka smo se odločili, da se bomo osredotočali na povezanost, 
druženje, skupne dogodivščine, sproščenost in zabavo, krepili in 
poudarjali moč prijateljstva in pomen pogovarjanja v živo. 

Na šoli so potekale številne aktivnosti, povezane s temo Skupaj se 
imamo dobro. Ponedeljek, 3. 10., pa je bil za nas posebno prazni-
čen dan. 

Na pobudo učiteljice Dominike Pirjevec so na obiskali predstav-

šola, vrtec

Radovedni na » noči raziskovalcev«
ROMANA TURK, FOTO: NIA MARCOLA KUKIĆ

Na pobudo Evropske komisije se širom Evrope za en dan v letu 
široko odprejo vrata organizacij, ki se ukvarjajo z znanostjo in 
raziskovanjem, da bi predstavile poklic in življenje znanstveni-
ka širši javnosti. V petek, 30. 9. 2022, so pod okriljem projekta 
Noč ima svojo moč – Evropska noč raziskovalcev na glavnih trgih 
štirih slovenskih mest potekale različne dogodivščine, aktivno-
sti, eksperimenti, predavanja in razstave. Na Osnovni šoli Tržič 
želimo raziskovalce in njihovo delo predstavili tudi našim učen-
cem. Zato smo v sklopu omenjenega dogodka omogočili aktivno 
sodelovanje naših učencev na delavnicah Spoznajmo lastnosti 
medu in Kako ribe plavajo na različnih globinah? na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani. Po delavnicah smo si ogledali tudi znanstve-
ni bazar na Prešernovem trgu v Ljubljani.

Učenci so uživali v »znanstve-
nih dogodivščinah«, reševali 
probleme, iskali odgovore na 
zastavljena vprašanja. Spozna-
li so delovanje naših vrhunskih 
znanstvenih ustanov: Inštituta 
Jožef Stefan, Kemijskega inšti-
tuta, Geološkega zavoda, slo-
venskih univerz, Hiše eksperi-
mentov in drugih.

Skupaj smo preživeli poučno, a 
zabavno petkovo popoldne.

Evropski dan jezikov na OŠ Tržič
MARTINA LORBER TAJNIKAR

Vsako leto po vsej Evropi 26. septembra praznujemo evropski dan 
jezikov. Ta dan je namenjen ozaveščanju javnosti o bogati jezi-
kovni in kulturni različnosti v Evropi ter spodbujanju učenja je-
zikov. V lanskem šolskem letu smo na šoli izvedli jezikovni teden 
s temo Vsi pod eno streho. Predstavili smo jezike, ki jih učenci 
na naši šoli poleg slovenščine govorijo kot materni jezik. Po iz-
boru Zavoda RS za šolstvo smo se s svojim prispevkom uvrstili 
med deset najboljših, ki so bili objavljeni v spletnem pedagoškem 
forumu. Priznanje smo prejeli na prireditvi ob evropskem dne-
vu jezikov, ki se je odvijala 21. septembra 2022 v Orehovem gaju. 
Iskrene čestitke in hvala vsem sodelujočim.

V letošnjem šolskem letu so rdečo nit praznovanja predstavljali 
jezikovni izzivi. Na predmetni stopnji so učenci opravljali jezi-
kovne izzive v obliki medrazrednega tekmovanja. Ugotovili smo, 

da je usvajanje angleščine izven učilnice med učenci zelo razšir-
jeno. Med učenci pa kot posledica spremljanja popularne kulture 
vlada zanimanje še za nekatere druge jezike, kot so npr. korejšči-
na in japonščina. Med pestrim naborom 51 izzivov iz priročnika, 
ki ga je pripravil Evropski center za moderne jezike Sveta Evrope, 
so učenci brez težav lahko našli dejavnosti, ki jih že počnejo vsa-
kodnevno. Mnogi gledajo filme in spremljajo šport brez podnapi-
sov, poslušajo glasbo, uporabljajo naprave s privzetim angleškim 
jezikom. Nekateri se v prostem času med seboj občasno sporazu-
mevajo tudi v angleščini. Najbolj zavzeti učenci pa so se lotili tudi 
težjih izzivov in jih predstavili sošolcem. S svojimi zanimivimi 
prispevki so popestrili marsikatero uro angleščine v mesecu sep-
tembru.

Rotary klub Tržič Naklo razveselil učence OŠ Tržič
MOJCA LIKAR, OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ, FOTO: ARHIV OŠ TRŽIČ

niki Rotary kluba Tržič Naklo in šoli poklonili 6 koles in čelad. 
Učenci so se koles zelo razveselili. Omogočala jim bodo še več 
zdravega življenja, gibanja na svežem zraku in zabave. S kratko 
prireditvijo v avli šole smo počastili ta dogodek in se hkrati pok-
lonili naši šoli, ki je praznovala 20 let svojega delovanja. 

Mislim, da bodo kolesa v pomoč tistim otrokom, ki si ne morejo pri-
voščiti svojega. Zato smo zelo hvaležni za vsa kolesa, da bodo lahko 
izpit opravljali vsi.

Jošt Soklič, 8. b

Gesta Rotary kluba se mi je zdela zelo lepa, saj bodo zaradi te dona-
cije lahko vsi otroci opravljali kolesarski izpit.

Tinkara Bohinjc, 8. b

Klubu smo zelo hvaležni za kolesa in čelade. Kolesa bomo uporabljali 
za izpit v 5. razredu. Lepo je imeti rezervna kolesa za tiste otroke, ki 
si jih ne morejo privoščiti.

Maja Praprotnik, 8. b

Kolesa bodo dobro služila svojemu namenu. Najbolj jih bodo izkoris-
tili učenci 5. razredov za kolesarski izpit. Hvala.

Pia Štamcar, 8. b
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Ob evropskem dnevu jezikov: od šal in memov do šolskega kina  
in gledališke predstave
MATEJA ŽNIDARŠIČ, OŠ BISTRICA, FOTO: KATJA ROPOŠA IN MATEJA ŽNIDARŠIČ

Kdor se je v zadnjih septembrskih dneh sprehodil po hodnikih 
OŠ Bistrica, je lahko prisluhnil objavam v britanski angleščini, 
madžarščini, češčini. Lomilce jezika je spoznal v nemščini, bo-
sanščini in angleščini ter se smejal šalam v narečju ali memom v 
angleščini. Srečal je učence, ki so praznovali evropski dan jezikov 
(EDJ), ki ga vsako leto obeležujemo 26. 9. Od 26. do 30. 9. 2022 
smo na šoli in izven nje spodbujali učenje tujih jezikov in širi-
li zavest o tem, da smo vsi enaki v različnosti. Teden aktivnosti 
ob EDJ smo pričeli s šolskim kinom, ki je pritrjeval ciljem akcije. 
Predvajani nemški film Willkommen bei den Hartmanns namreč 
na humoren način govori o učenju tujih jezikov, o vključevanju v 
družbo in enakopravnosti. 

Teden aktivnosti so zaključili učenci Podružnične šole Kovor, ki 
so s predstavo Der bunte Vogel/Pisana ptica gostovali v Knjižni-
ci dr. Toneta Pretnarja in najmlajše obiskovalce navduševali za 
učenje tujih jezikov. Skozi igro in pesem so se tudi najmlajši učili 
o sprejemanju raznolikosti. Za svoj trud so bili nagrajeni s prav 
posebnimi kolački. Pripravili so jih učenci 3. a, 3. b, 4. a, 4. b in 5. 
b, ki pod mentorstvom mag. Žive Ovsenek obiskujejo urice RaP 

– prehrana. Ob 
tej priložnost 
se jim zah-
valjujem, ker 
so poskrbeli, 
da naši jezički 
niso le žlobu-
drali, temveč 
tudi okušali. 
Najlepša hvala 
tudi Knjižni-
ci dr. Tone-
ta Pretnarja, 
ki je mladim 
ustvarjalcem 
dala prilož-
nost nasto-
panja pred širšo javnostjo; hvala, thank you, danke, merci, grazie, 
köszönöm, faleminderit, děkuji.

MLADIM SE DOGAJA 2022, podjetniški vikend na Osnovni šoli Bistrica
DINA PINTARIČ, RAVNATELJICA, FOTO: PODJETNIŠKA AKADEMIJA

»Mladi so ustvarjalni, inovativni in odprti za nove ideje, a po-
gosto ne izkoristijo svojega potenciala,« je mogoče večkrat slišati 
iz ust odraslih. Da zadnje ne drži, so dokazali učenke in učenci 
Osnovne šole Bistrica, ki so se 7. in 8. oktobra udeležili podjetni-
škega vikenda z naslovom Mladim se dogaja 2022.

Konec tedna je bil sončen, topel, obarvan v najlepše jesenske bar-
ve, mi pa smo združili prijetno s koristnim. Pod sponzorstvom 
Gospodarske zbornice Slovenije in javne agencije SPIRIT Slove-
nija smo izvedli bogat program, ki ga je zasnovala izkušena ekipa 
Podjetniške akademije. Učenci in učenke so se preizkusili v vlogi 
podjetnikov in podjetnic. V skupinah so izhajali iz težav, s kate-
rimi se soočajo v vsakdanjem življenju, in zasnovali svoj produkt 
ali storitev ter zanj/zanjo razvili prototip. Kot pravi podjetniki so 
načrtovali finančno zaledje svojega podjetja, urili pa so se tudi v 
retoriki, saj so ideje predstavljali komisiji in se potegovali za tri 
nagrade:

 - nagrado za DRUŽBENO KORISTNO IDEJO, 

 - nagrado za NAJ PITCH (najboljšo predstavitev),

 - nagrado za NAJ IDEJO 2022.

Iskrena zahvala učencem in staršem za zaupanje, sodelavcem ter 
ekipi Podjetniške akademije za pomoč pri izvedbi dogodka. NA 
MLADIH SVET STOJI.

ZMAGALI SMO Z IZVIRNO IDEJO NA PODJETNIŠKEM 
TABORU

ALI DIZDAREVIĆ, ALJAŽ PREZELJ, MAJ DOLČIČ, ANDREJ ŠULGAJ,  
FOTO: ARHIV OŠ BISTRICA

7. in 8. oktobra se je na OŠ Bistrica dogajal podjetniški tabor za 
bodoče mlade podjetnike – nas, učence. Zbirali smo revolucio-
narne ideje. Imeli smo odlične voditelje in mentorje, ki so nas vo-
dili in pomagali pri delu. 

V petek popoldne smo prišli v šolo in skupaj z mentorji predstavili 
svoje ideje. Mentorji so izbrali najboljše in nato določili voditelje 
skupin. Izpopolnjevali smo Alijevo idejo, in sicer rastlinski sen-
zor. To je naprava, ki te obvesti, kdaj moraš zaliti rože. Izdelali 
smo svoj prototip in nato spočili možgane. Zjutraj smo se zbudili 
in zagnali možgane z malo športa – z odbojko v telovadnici, kar 
je bilo prav priročno, saj smo spali v šoli. Ko je bil čas za delo, smo 
naredili prototip aplikacije in predstavitev. Pred tem smo naredili 
generalko, na predstavitvi in podelitvi pa zmagali. 

Hrana, mentorji, voditelji in program so bili odlični, le spanec 
malo manj. Na taboru smo se naučili sodelovanja, prodajanja, iz-
delovanja prototipa in predstavljanja svoje ideje tako, da bi z njo 
prepričali druge. Bili smo sproščeni in imeli smo se izvrstno.



november 2022

22 šola, vrtec

Koncert glasbene skupine Ok.Danke.Tschüss. ali pouk nemščine
nekoliko drugače
MATEJA ŽNIDARŠIČ, OŠ BISTRICA, FOTO: NIKA MALI, MATEJA ŽNIDARŠIČ

Učence sem povabila na koncert nemške 
glasbene skupine in rekli so: »Ok. Danke.« 
Vesela sem bila njihovega odziva in 12. 10. 
2022 smo se odpravili v Cvetličarno v Lju-
bljani in se za dobro uro predali univerzal-
nemu jeziku glasbe. Projekt Goethe-In-
stituta in Deutsche Welle DEINE BAND je 
poskrbel za ritem v krvi in nemščino v gla-
vi. Glasbena skupina Ok.Danke.Tschüss. je 
napisala 10 skladb za učence nemščine in 
posnela ustrezne video spote. Slednje smo 
spoznavali že med rednimi urami pouka, 
a nekaj povsem drugega je bilo skladbam 
prisluhniti v živo v odličnem ambientu 
ljubljanske Cvetličarne. Najprej nekoli-
ko zadržani, nato pa navdušeni smo se 

pridružili pevki Evi pri njenih besedilih. 
Peli smo o ljubezni, okoljevarstvu, potro-
šništvu, dopustu, bolezni …

Neža Pogačnik, učenka 8. a, pravi, da je 
bila zabava zagotovljena zaradi dobre 
energije glasbenikov. Sošolka Neža Kavčič 
pa dodaja, da je bila glasba v živo veliko 
boljša kot na YouTube posnetkih. Evo Hri-
bar, tudi iz 8. a, je najbolj navdušila pesem 
Zeug, Niko Mali iz 8. b pa pesem z naslo-
vom Leukämie du Bitch. 

Razveselili smo se daril in navdušeni nad 
novo izkušnjo smo glasbenikom pomahali 
v slovo in jim dejali: »Tschüss.«

Tehniški dan devetošolcem odprl vpogled na trg dela
ANDREJA KOSEC, FOTO: ARHIV OŠ BISTRICA

Zdaj že tradicionalni tehniški dan je pri-
nesel tako znane kot tudi nove digitalne 
izzive. Za devetošolce, ki se bodo letos od-
ločali o svoji nadaljnji poti, se je odvil na 
terenu – spoznavali so tržiška podjetja in 
predvsem delovna mesta, ki jih le-ta po-
nujajo. Podjetje Kvibo se tako pohvali, da 
so največji distributerji hrane v Sloveniji, 
Cablex ponuja hitro napredovanje z na-
jenostavnejših na vodilna mesta v podje-
tju, Migi nas je navdušil z digitalizacijo in 
hkrati z ročnimi mojstrskimi spretnostmi 
človeških rok za izdelavo ortopedskega 
čevlja, Mali-E-Tiko pa z raznovrstnimi 
stroji za obdelovanje kovin. Poučno, na-
zorno in s prijaznim sprejemom so po-

vabili bodoče dijake na počitniško delo in 
izbiro poklica, ki ponuja možnosti za delo. 

Pogrešali pa smo vsaj okvirno sistema-
tizacijo delovnih mest z informacijami 
o konkretnih plačilih zanje, a tega nihče 
od učencev niti ni vprašal. Kot vedno smo 
učitelji tisti, ki jim moramo odpreti raz-
sežnost in spoznati priložnost za širjenje 
novih kompetenc, na tem mestu pa je bila 
podjetnost kot šolski predmet zelo zaže-
lena, saj je tudi ambicioznost lastnost, v 
kateri se je treba uriti. Ali pa je to notranja 
motiviranost, ki ni serijska?

Učenci sami pravijo, da so pogrešali prak-
tični vidik – da bi lahko vsaj za nekaj mi-

nut izkusili neko 
delo, da bi ga tako 
znali ovrednotiti 
s svojimi merili. 
Vsekakor pa so bili 
navdušeni tako 
učenci kot učitelji 
spremljevalci, saj 
pogosto ne vemo, 
»kako velike so 
sobe za zidovi 
podjetij«, ki za 
merilo uspešnosti 
jemljejo prav rast 
trga izven meja 
naše države. 

Razstava o zgodovinskih dogodkih in dejanjih Rudolfa Maistra na
OŠ Križe
MAG. ANDREJA POLANŠEK, FOTO: ANDREJA POLANŠEK

V dneh od 26. septembra do 7. oktobra 2022 
smo v Osnovni šoli Križe gostili potujočo 
razstavo o generalu Rudolfu Maistru, ki 
jo je pripravilo Društvo generala Rudolfa 
Maistra Kranj. Naša šola je bila za posta-
vitev razstave izbrana na pobudo gospoda 
Janeza Kavarja, in sicer z obrazložitvijo, 
da so prav Križe rojstni kraj Lojzeta Udeta 
st., pravnika in zgodovinarja, ki se je leta 
1918 ob razpadanju Avstro-Ogrske pridru-
žil Maistrovim borcem in pomembno so-
deloval v bojih za slovensko severno mejo. 

Učenci, učitelji in tudi zunanji obiskovalci 
smo si lahko ogledali deset panojev, ki so 

predstavljali življenje in dosežke generala 
Rudolfa Maistra. Razstavo je obogatilo še 
predavanje g. Kavarja, domačina, veterana 
vojne za Slovenijo in poznavalca sloven-
ske vojaške zgodovine. Devetošolcem je 
predstavil obdobje po prvi svetovni vojni, 
ko je nastajala nova Država SHS in je bilo 
potrebno določiti mejo z Avstrijo. Pri tem 
so bila pomembna domoljubna in odločna 
dejanja Rudolfa Maistra, ki so zagotovila, 
da sta Maribor in slovensko Podravje os-
tala slovenska in da državna meja poteka 
po etnični meji.
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Projekt Erasmus+ in evropski dan jezikov
MOJCA KRALJ, FOTO: MOJCA KRALJ

Osnovna šola Križe je v preteklih treh letih sodelovala v Eras-
musovem projektu “Towards Effective Language Education”. 
Projekt, namenjen izboljšanju kakovosti poučevanja tujih jezi-
kov, je povezal šest šol iz petih evropskih držav, in sicer s Finske, 
Poljske, iz Španije, Velike Britanije in Slovenije. 

Učitelji smo preizkušali nove načine in orodja poučevanja, pri-
mere dobrih praks pa delili s kolegi na hospitacijah na Finskem 
in Poljskem ter virtualnih srečanjih. Načrtovani sta bili tudi dve 
srečanji otrok v Veliki Britaniji, a zaradi epidemije nista bili izve-
deni. Učenci so se družili z vrstniki na videokonferencah in sku-
paj ustvarjali spletni časopis ter tako krepili jezikovne veščine, 
spoznavali evropsko raznolikost in razvijali digitalno pismenost. 

Ob zaključku projekta smo v okviru evropskega dneva jezikov v 
šoli pripravili razstavo o partnerskih šolah in deželah, od koder 
prihajajo. Tudi oktobrski Erasmus dnevi so bili namenjeni pro-
jektu in ozaveščanju o pomenu mednarodnega sodelovanja, ki 
omogoča širjenje različnih znanj in krepi evropsko identiteto.

Saj ni res, pa je!
FOTO: KOMUNALA TRŽIČ

Eko otok pri Merkurju

Zahvala ob začetku šolskega 
leta
KOLEKTIV OŠ TRŽIČ

Ob začetku šolskega leta bi se radi iskreno zahvalili lokalne-
mu odboru Slovenske demokratske mladine Tržič, ZPMS Ško-
fja Loka, podjetju Ekipa2 d.o.o./Outfit7 in Knjižnici dr. Tone-
ta Pretnerja, ki ste za naše učence zbirali šolske potrebščine. 
Podarjene zvezke in ostale šolske pripomočke (ravnila, šilčke, 
radirke, škarje, barvice …) med šolskim letom podarjamo 
učenkam in učencem, ko opazimo, da jih učenci potrebujejo.

Hvaležnost, solidarnost, pomoč ipd. so vrednote, ki jih spod-
bujamo tudi sami že vrsto let s pomočjo projekta Tržič – mesto 
dobrih misli in želja, zato še enkrat iskrena hvala vsem, ki nam 
pomagate.

Skupaj se imamo dobro
TINA LASNIK, VZGOJITELJICA V VRTCU TRŽIČ, ENOTA KRIŽE

Podaj mi svojo roko, greva na sprehod.

Podaj mi svojo roko, greva vsepovsod.

Skupaj se igrajva, zaplešiva na znani zvok.

Prepusti se svobodi, bodi prostih rok.

Jesen se je zbudila, listje pada že z dreves.

Kostanj nas že čaka, da pridemo ga jest.

Vse, kar radi mi imamo, bomo dali na papir

in tako nastal bo jesenski ustvarjalni gib.
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Obeležitev prvega mednarodnega dne geopestrosti v Dovžanovi
soteski
IRENA MRAK, FOTO: IRENA MRAK

Geopestrost ali raznovrstnost oblik površja, kamnin in fosilnih 
vrst so na sedežu UNESCA v Parizu 16. 11. 2021 prepoznali za po-
membno, za mednarodni dan geopestrosti pa so določili 6. ok-
tober. Geopestrost je tako prepoznana kot del okolja, ki je tesno 
povezana s sicer bolj prepoznavno in varovano biotsko raznovr-
stnostjo. Brez geopestrosti ni biotske raznovrstnosti. Zavod za 
varstvo narave Slovenije je za svoj osrednji dogodek prve obele-
žitve mednarodnega dne geopestrosti 6. 10. 2022 izbral Dovžano-
vo sotesko. Udeleženci so prek strokovnega vodenja dr. Matevža 
Novaka (Geološki zavod Slovenije) in dr. Irene Mrak (Fakulteta za 
varstvo okolja) spoznali geopestrost enega s tega področja naj-
bolj zanimivih območij v Sloveniji in širše. Asja Štucin (Osnovna 
šola Tržič) in Irena Mrak sta za občanke in občane Tržiča v sobo-
to, 8. 10., izvedli vodenje na območju Dovžanove soteske, sledilo 

pa je še predavanje o geopestrosti. Območje občine Tržič je z vi-
dika geopestrosti eno bolj zanimivih v Sloveniji. Poznavanje geo-
pestrosti, ki je posledica dinamičnih procesov, je ključnega po-
mena tudi pri upravljanju s prostorom, kamor sodijo tako gradnje 
kot tudi izvajanje drugih aktivnosti, npr. turizem in rekreacija.

OŠ Bistrica in projekt Okrasimo mestno jedro
PETRA SMOLEJ, MENTORICA IN KOORDINATORICA PROJEKTA NA OŠ BISTRICA, FOTO: OŠ BISTRICA

V Tržiču že nekaj mesecev lah-
ko zasledite likovne izdelke, ki so 
nastali v sklopu projekta Okrasimo 
mestno jedro. Za dekoracijo na temo 
jesen smo poskrbeli na naši šoli, na 
OŠ Bistrica in na POŠ Kovor. Sodelo-
vali so učenci od 1. do 5. razreda ter 
učenci predmetne stopnje, ki hodijo 
k izbirnemu predmetu likovno sno-
vanje.

Oktober mesec požarne varnosti: tudi baterije lahko zgorijo –
preprečite požar baterij
MANCA AHAČIČ, VGČ I., PREDSEDNICA KOMISIJE ZA PREVENTIVO GZ TRŽIČ

Danes se vsakodnevno srečujemo z litij-ionskimi baterijami, saj 
se nahajajo v mobilnih telefonih, prenosnih in tabličnih raču-
nalnikih, igračah, kolesih, skirojih, orodju itd. Litij-ionske ba-
terije se pogosteje uporabljajo, ker shranjujejo več energije kot 
navadne baterije ter se lahko ponovno polnijo. 

Najpogostejši vzroki požarov litij-ionskih baterij so:

 - nepravilno polnjenje (predolgo polnjenje, uporaba nezdru-
žljive opreme, neupoštevanje navodil proizvajalca, napajanje 
s poškodovano opremo, pokriti oziroma založeni z gorljivimi 
in vnetljivimi predmeti),

 - mehanske poškodbe (padec, udarec, stiskanje, prometne 
nesreče),

 - neustrezno shranjevanje (izpostavljenost visoki ali zelo nizki 
temperaturi, vlagi),

 - nekakovostni materiali,
 - tehnične okvare in podobno.

Polniti je potrebno, ko smo prisotni v prostoru, in tudi med pol-
njenjem večkrat preveriti. Polniti je potrebno prekiniti, če:

 - se zazna pekoč vonj ali vonj po zažganem,
 - se opazi dim,

 - se naprava pregreva, 
 - baterija spremeni obliko – se napihne.

GAŠENJE LITIJ-IONSKE BATERIJE

Požar litij-ionske baterije je zelo težko pogasiti. Lahko pride 
do eksplozije posameznih baterijskih celic, zato je pomembno 
hlajenje teh baterij. 

Če zagori naprava z litij-ionsko baterijo, je potrebno najprej 
napravo oziroma polnilnik izklopiti iz električnega omrežja ter 
odmakniti gorljive in vnetljive predmete, ki so v bližini. Za ga-
šenje se uporabljajo gasilniki na vodo, CO2, specialna gasilna 
sredstva ter priročna gasilna sredstva, kot so požarna odeja, 
zemlja, pesek itd.

Če zagori vozilo na električni pogon, je potrebno najprej vozi-
lo ugasniti, odstraniti električni ključ ter se umakniti na var-
no razdaljo. Pokliče se na številko 112, kjer je potrebno poleg 
osnovnih podatkov povedati tudi, da gori vozilo na električni 
pogon ter tip vozila.

NA POMOČ!
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Glanzmannov spomenik – dragocenost tržiškega pokopališča
MIHA ŠIMEC, FOTO: WIKIMEDIA IN GREGOR PODREKAR

GLANZMANNOV SPOMENIK IN NAPAČNI PODATKI  
V REGISTRU KULTURNE DEDIŠČINE
Trst, Supetar, Split, Vrh-
nika, Dubrovnik, Rijeka, 
Makarska, Zagreb, Tržič 
… Kraji, ki so njega dni bili 
pod isto krono, v istem 
imperiju, kjer so delova-
li ljudje, kot so denimo 
hrvaški jezikoslovec, po-
litik, pisatelj in novinar 
Ljudevit Gaj (1809–1872), 
general in pesnik Petar 
Preradović (1818–1872), 
vrhniški tovarnar Franc 
Kotnik (1828–1890), po-
slovnež in mecen Franc 
Kalister (1839–1901), po-
slovnež, mecen in politik 
Josip Gorup pl. Savinjski 
(1834–1912) ali pa znani 
tržiški industrialec Ed-
mund Glanzmann (1855–
1947). Vsi ti so bili dejavni 
na različnih področjih – in 
vendar naj bi prav vse osebe povezoval en sam človek: nestor hr-
vaškega kiparstva Ivan Rendić (1849–1932). Mož, ki se je prosla-
vil s svojim delom in še bolj z nagrobnimi spomeniki.

Ivan Rendić je bil rojen 27. avgusta 1849 v Imotskem. Mladost 
je preživel v Supetru na Braču, kjer se je že zgodaj spoznal s ki-
parstvom. Svoja prva spoznanja je potem nadgrajeval v Trstu in 
Benetkah, kjer se je leta 1867 vpisal na tamkajšnjo likovno akade-
mijo. Študij je leta 1871 uspešno končal. Pozneje se je izpopolnje-
val v mnogih italijanskih ateljejih, med drugim tudi pri slovitem 
italijanskem kiparju Giovanniju Dupréju (1817–1882) v Firencah. 
Za to izpopolnjevanje ga je med drugim finančno podpiral tudi 
đakovski škof Josip Juraj Strossmayer (1815–1905). Leta 1877 se 
je že poročeni Rendić vrnil v Zagreb in odprl svoj atelje. Leta 1880 
je Zagreb prizadel potres, zato se je umetnik potem preselil v 
Trst. Prav tam je nanj najbrž postal pozoren tudi v Tržiču delujoči 
industrialec Edmund Glanzmann, katerega družino je v začetku 
90. let 19. stoletja doletela bridka izguba. Takratni tržiški župnik 
Frančišek Špendal (1846–1915) je moral že v prvih dneh leta 1892 
v mrliško matično knjigo vpisati prvo v Tržiču umrlo osebo. Dne 

2. januarja je preminil takrat 37-letni Vincencij Šarabon, doma 
iz Tržiča 153. Pokopan je bil 4. januarja na tržiškem pokopališču. 
Toda že dan pozneje je navček v farni cerkvi znova zvonil. Tak-
rat so na poslednje počivališče pospremili komaj petletno deklico 
Alice, hčerko tovarnarja Edmunda Glanzmanna in njegove sop-
roge Aurelie roj. Bazzoni. Tržiški župnik je v matični knjigi za-
beležil, da je Alice umrla v Trstu zaradi vnetja dihalnih poti že 1. 
januarja 1892. Na željo družine je bila pripeljana v Tržič in poko-
pana na enem »najlepših podeželskih« pokopališč v ljubljanski 
škofiji, kakor je o njem leta 1925 zapisano v Tržiškem glasniku. 
Pri tem se je pisec pomudil pri spomenikih, ki so posebej vredni 
pozornosti. Med njimi je izpostavil predvsem Glanzmannov spo-
menik. Smrt male hčerke je tovarnarja Edmunda hudo prizadela, 
hčerkinemu spominu pa se je nato poklonil s še danes najlepšim 
spomenikom, kar ga tržiško pokopališče premore. Pri tem očetu 
ni bilo škoda ne denarja ne časa. Želel je le najboljše in zato naj bi 
nagrobni spomenik izdelal že omenjeni hrvaški kipar Ivan Ren-
dić, ki je tudi sicer postavil večje število nagrobnih spomenikov 
že omenjenim osebam. 

Celoten članek je objavljen na www.trzic.si/mediji/.

Gašperju Josefu

»Zapoj mi potiho, zapoj mi v uho, noben ne izve 
naj, da mi je hudo, noben ne izve naj, kako je hudo, 
ko gledaš v sonce in vidiš temo.« (V. Kreslin)

Šestega novembra mineva eno leto, odkar smo 
se poslovili od našega Gašperja. Mnogo prezgo-
daj si odšel v neskončnost in prižgal zvezdo na 
nebu, za katero vemo, da sije najsvetleje in da 
neprestano prodira z oddaljeno svetlobo do na-
ših src. 

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob 
njegovem grobu. Vsi tvoji.
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Razvojna pot tržiškega GRBA
DR. BOJAN KNIFIC

O tržiški trški avtonomiji in pečatenjem listin s tržiškim grbom je 
znanega zelo malo. Iz poznavanja razmer na Slovenskem vemo, 
da trgi po pravni plati niso imeli pravice do grba. Tržiški pečat 
z grbom prvič najdemo na dokumentu, ki sta ga 8. aprila 1666 
izdala sodnik in svet cesarskega in deželnoknežjega trga Tržič – 
izdala sta potrdilo in ga pečatila z malim trškim pečatom. Podoba 
na pečatu odpira vprašanje o tržiškem grbu – na pečatu osrednji 
in edini motiv predstavlja drevo. Težava se pojavi, ko pečatnik 
postavimo ob bok povsem drugačnemu grbu trga Tržič v Valva-
sorjevi rokopisni grbovni knjigi (1687–88) in različici, objavljeni 
v Slavi vojvodine Kranjske (1689). Motiv v pečatniku bi moral biti 
enak grbu.

Na Valvasorjevo upodobitev se opira današnji grb občine Tržič z 
modrim ozadjem in srebrnim obzidjem s štirimi cinami in štirimi 
strelnimi linami. Od kot Valvasorju tak grb, do danes ni znano, 
tu verjetno tiči tudi vzrok, da z dediščino Tržiča težko povežemo 
njegovo simboliko. Obstaja precejšnja verjetnost, da si je Valva-
sor podobo grba izmislil, kar ne bi bil edini tovrstni primer, kajti 
tudi nekaterih drugih trških grbov, ki jih najdemo pri Valvasorju, 
drugod ni. Obstaja sicer tudi možnost, da se je grb med letoma 
1666 in 1687/88 spremenil, a je to precej manj verjetno, kajti te-
meljna lastnost grbov je njihovo počasno spreminjanje, ohranja-
nje kompozicije in simbolike.

Zaenkrat ne vemo domala nič o tem, kako se je tržiški grb raz-
vijal od konca 17. do zadnje četrtine 19. stoletja, ko v Tržiškem 
muzeju na več dokumentih najdemo žige s črno/modro-belim 
motivom tržiškega grba. Grb predstavlja obzidje s klesanci in s 
štirimi cinami, na sredi obzidja je do približno polovice njegove 
višine obokana odprtina. V Tržiškem muzeju sicer hranimo nekaj 
žigosanih dokumentov iz prve polovice 19. stoletja, a je na njih 
žig brez grba – zgolj z napisom »Bezirks Obrigkeit Neumarktl« 
(Okrožna oblast Tržič). Narodni muzej v Ljubljani hrani pečatnik 
iz prve polovice 19. stoletja ekspoziture radovljiškega okraja v 
Tržiču z grbom upravnega urada, v katerem so upodobljena vra-
ta v stolpnem zidu – lahko bi šlo za motiv, ki je bil v tržiški grb 
vključen v zadnji četrtini 19. stoletja. 

Ko je bil Tržič leta 1926 imenovan za mesto, so ponovno vzniknila 
prizadevanja, da bi Tržič dobil grb, na podlagi katerega bi njegovi 
prebivalci razvijali identiteto, kraj pa prepoznavnost. Grb je dobil 
novo podobo, in sicer je po Valvasorju ohranil srebrno obzidje s 
cinami in strelnimi linami ter moder zgornji del, po žigih s kon-
ca 19. stoletja je povzel obokano odprtino v obzidju, dobil pa je 
dva povsem nova elementa: vrata v obokani odprtini in vodo pod 
obzidjem. Poleg tega so se spremenila velikostna razmerja med 
elementi v njem. 

Na tej podlagi se je grb razvijal naprej, čeprav ga od tridesetih 
let 20. stoletja pa skoraj vse do slovenske osamosvojitve sreču-
jemo v dveh precej različnih podobah: a) z vrati v obzidju in jar-
kom pred obzidjem ali b) brez teh dveh elementov, z drugačnimi 
strelnimi linami, razmerji in obliko klesancev. Njegove temeljne 
oblike so bile določene v Statutu Občine Tržič leta 1964: »Ima ob-
liko ščita, na katerem je v sredini upodobljeno obzidje iz šestih 
kamnitih skladov s petimi nadzidki. V obzidju so štiri strelne line 
in dvokrilna vrata. Pod njimi je obrambni jarek z vodo.« Opis je 

Decembra bo minilo 530 let, odkar je bil Tržič z deželnoknežjim privilegijem povzdignjen iz vasi v trg. 
Privilegij je Tržiču leta 1492 podelil cesar Friderik III., kot trg je sicer deloval že vsaj dobro stoletje prej. 
V čas, ko je bil Tržič trg, sodi tudi vprašanje nastanka in razvoja tržiškega grba, kar bo podrobneje pred-
stavljeno na občasni razstavi v Galeriji Atrij. Razstavo ob strokovni podpori Tržiškega muzeja priprav-
ljata Foto klub Tržič in Marjan Godnjov, odprta pa bo v četrtek, 17. novembra 2022.

bil ponovljen v statutih leta 1968, 1974 in 1983. Spremenjen je 
bil leta 1992 – v obzidju sta bila odstranjena odprtina z vrati in 
jarek z vodo.

Današnji občinski grb je bil sprejet leta 1997 (določena sta bila 
besedni opis in likovna podoba), v Register grbov Republike Slo-
venije je bil vpisan leta 2010. Opis iz leta 1997 je do danes ostal 
enak, v podobi pa se je spremenila oblika strelnih lin oz. puškar-
nic: leta 1997 so bile v spodnjem delu okrogle, v različici, ki je v 
rabi danes, so te izrisane kot kvadrati. 

Vprašanja o izvoru tržiškega grba, njegovi prvotni podobi in po-
menu njegovih simbolov še vedno nimajo dokončnih odgovorov. 
Jasno je, da so heraldične podobe nosilke sporočil, manj je jasno, 
kakšna so simbolna sporočila tržiškega grba. Verjetno se je tudi 
zaradi nejasne vsebine, ki jo sporoča tržiški grb, ta od konca 19. 
stoletja dalje večkrat korenito spremenil. Njegovi preoblikovalci 
namreč iz podobe, ki je znana iz Valvasorjevih del, niso razbrali 
sporočil, ki bi jih grb moral nositi. 

Ostaja več vprašanj, kot se ponuja odgovorov, zato bomo na raz-
stavi, ki jo pripravljamo v Galeriji Atrij, veseli razmišljanj na to 
temo. Zdi se, da obzidja s Tržičem kot naselbino ni mogoče po-
vezati. Obzidje je bilo privilegij mest, trgi te pravice niso ime-
li. S podobo tržiškega grba ni mogoče povezati grbov plemiških 
rodbin, ki so imele v lasti tržiško posest, ob tem tudi upodobitve 
gradu Neuhaus, ki je stal nad Tržičem, ne kažejo podobnosti s tr-
žiškim grbom.

Če se prepustimo domnevi, da je tržiški grb Valvasorjevo delo, 
potem njegovo podobo še najlažje povežemo z delom obzidja 
gradu Altgutenberg, naslikanim v Slavi vojvodine Kranjske. Po-
doba gradu, ki je stal nad Bistrico, vsaj spominja nanj: prednji 
zid gradu ima podobno kot tržiški grb naslikanih pet nadzidkov/
cin. Podoba gradu nima strelnih lin in ne klesancev, a če nasta-
nek grba pripisujemo Valvasorjevemu umetniškemu navdihu, to 
morda ne bi smela biti težava. Podobna je bila zgodba z ljubljan-
skim grbom, ki jo je že pred leti pojasnil specialist za srednje-
veške grbe Božo Otorepec; grb še danes predstavlja stilizirano 
podobo gradu, porušenega na začetku druge polovice 15. stoletja.

Kaj pa vi menite? Pišite nam na: bojan.knific@guest.arnes.si.

Valvasorjeva upodobitev gradu Altgutenberg nad Bistrico z izsekom iz
upodobitve, ki spominja na podobo tržiškega grba.
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Grb na pečatu iz leta 1666 Valvasor, 1687/88 Valvasor, 1689 Grb na žigu z dokumenta iz leta 1887

Grb na žigu z dokumenta iz leta 
1912

Objavljeno v Ilustriranem Slovencu, 
1928

Objavljeno v knjigi Grbovi Jugoslavije,
1933

Na naslovnici vpisne knjige, 1941

Objavljeno v Tržiškem vestniku, 1954 Veljaven grb vsaj po letu 1964 V občinskem statutu določena
podoba leta 1997

V praksi po letu 2005

Miklavžev prižig lučk
GAŠPER GOLMAJER, SLUŽBA TURIZEM TRŽIČ

Že tradicionalno se bodo praznične luči v mestu v osrčju Kara-
vank, kot nekateri radi poimenujejo naš Tržič, prižgale 5. de-
cembra, na Miklavžev predvečer. Po dveh koronskih letih se bo 
prvi pravi javni prižig nove praznične okrasitve pričel ob 17. uri 
na Trgu svobode s pravljično otroško predstavo in delavnico iz-
delovanja prazničnih okraskov. Na dogodku ne bodo manjkali 
Miklavž, angel, kakšnemu porednemu otroku se morda prikaže 
tudi parkelj. Čaroben večer se bo zaključil z nastopom izvrstne-
ga pevskega para Alexa Volaska in Saše Lešnjek z bandom. 

Poskrbljeno bo tudi, da med obiskovalci ne bo žejnih in lačnih. 
Se vidimo na pravljično-prazničnem dogodku.

Vse do 8. januarja 2023 se boste lahko sprehodili po praznič-
ni poti, ki so jo letos še nadgradili z okrasitvijo območja okrog 
prenovljenega dvorca Neuhaus. Zaradi varčevanja z električno 
energijo bo praznična okrasitev gorela vsak dan, od mraka do 
23. ure zvečer. 

br
ez

pl
ač

n
a 

ob
ja

va



 -  

koledar dogodkov

november 2022

28

November in december 2022
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 

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

 
Razstave
 od četrtka, 17. 11. 
Galerija Atrij
Razstava Marjana Godnjova v 
sodelovanju s Foto klubom Tržič: Grbi; 
ob 530. obletnici trških pravic
Tržiški muzej

 od četrtka, 10. 11. 
Galerija Paviljon
Razstava: Nik Anikis
Tržiški muzej

Dogodki
 vsak ponedeljek 
9.30 Dom Petra Uzarja
Vaje za koncentracijo in spomin
Dom Petra Uzarja

 vsak prvi torek v mesecu 
18.00 pisarna Društva diabetikov
Meritve krvnega sladkorja
Društvo diabetikov

 vsako sredo in četrtek 
11.00 Dom Petra Uzarja
Vaje za koncentracijo in spomin
Dom Petra Uzarja

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

 četrtek, 3. 11. 
15.00 Dom Petra Uzarja
Skupina za samopomoč svojcem  
z demenco
Dom Petra Uzarja

16.00 Mestna kavarna
Srečanje članov društva po možganski 
kapi
Klub CVB Tržič

 od srede, 2. 11., do petka, 4. 11 
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniške delavnice:  
Spet imamo krompir
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sreda, 2. 11. 
iz Tržiča
Veli Badin – ušesa Istre
Društvo upokojencev

 do petka, 4. 11. 
prijave na:
Veselo martinovanje v gostišču Smuk 
(dogodek, 9.11.2022)
Društvo invalidov

 ponedeljek, 7. 11. 
18.00 Zdravstveni dom Tržič 
Delavnica: Zdravo jem
Zdravstveni dom Tržič

9.00 Ljudska univerza Tržič, Univerza za tretje 
življenjsko obdobje
Tečaj francoskega jezika  
(začetna stopnja)
Ljudska univerza Tržič

16.00 Ljudska univerza Tržič, Univerza za tretje 
življenjsko obdobje
Tečaj: osnove računalništva
Ljudska univerza Tržič

 torek, 8. 11. 
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predstavitev knjige Toneta Vogrinca:  
Vsi mi pravijo Tona
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sreda, 9. 11. 
9.00 Ljudska univerza Tržič, Univerza za tretje 
življenjsko obdobje
Delavnica: Miselna naravnanost  
z uporabo samohipnoze
Ljudska univerza Tržič

16.00 Ljudska univerza Tržič, Tržiški kreativni 
center
Podjetniška akademija za mlade
Ljudska univerza Tržič

 četrtek, 10. 11. 
10.00 Center za socialno delo Tržič
Delavnice s področja finančnega  
opismenjevanja
Center za socialno delo Tržič

18.00 Galerija Paviljon
Odprtje razstave: Nik Anikis
Tržiški muzej

18.00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: komunikacija med 
staršema
Zdravstveni dom Tržič

 petek, 11. 11. 
iz Tržiča
Martinovanje – Šentvid pri Stični
Društvo upokojencev Tržič

16.00 Kulturni center Tržič
Mateja je zlata; slovesno odprtje 
razstave Mateje Svet
Tržiški muzej

17.00 Ljudska univerza Tržič
Tečaj nemškega jezika (začetna stopnja)
Ljudska univerza Tržič

20.00 Kulturni center Tržič
Predstava: Slovenec in pol
Občina Tržič

 ponedeljek, 14. 11. 
17.00 Ljudska univerza Tržič
Tečaj: Kako se postaviti zase?  
(Center medgeneracijskega učenja)
Ljudska univerza Tržič

 ponedeljek, 14. 11., in torek, 15. 11. 
17.00 in 17.30 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Tačke pomagačke in Branje s Kobijem
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 15. 11 in četrtek, 17. 11. 
11.30 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Izobraževanje za uporabo pametnih 
telefonov
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 od torka, 15. 11., do nedelje, 20. 11. 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Teden splošnih knjižnic
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sreda, 16. 11. 
20.00 Kulturna dvorana Križe
Koncert: Še gori ljubezen
Kulturno društvo Jerbas

 četrtek, 17. 11. 
10.00 Center za socialno delo Tržič
Delavnice s področja finančnega  
opismenjevanje
Center za socialno delo Tržič

18.00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: porod
Zdravstveni dom Tržič

18.00 Galerija Atrij Občine Tržič
Odprtje razstave o tržiškem grbu
Tržiški muzej

 petek, 18. 11. 
15.00–20.00 Sokolnica 
Sejem smučarske opreme
KUTS TRŽIČ

19.00 Dvorana tržiških olimpijcev
Dogodek ob 60. obletnici radia Gorenc
Radio Gorenc

18.00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: nega dojenčka
Zdravstveni dom Tržič
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 sobota, 19. 11. 
9.00–17.00 Sokolnica 
Sejem smučarske opreme
KUTS TRŽIČ

11.00 Kulturni center Tržič
Predstava za otroke: Skoraj najboljši 
cirkus
Občina Tržič

 torek, 22. 11. 
18.00 Knjižica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje dr. Andreja Perka:  
O nezvestobi
Knjižica dr. Toneta Pretnarja

 sreda, 23. 11. 
18.00 Glasbena šola Tržič
Koncert učiteljev glasbene šole
Glasbena šola Tržič

 četrtek, 24. 11. 
10.00 Center za socialno delo Tržič
Delavnice s področja finančnega  
opismenjevanja
Center za socialno delo Tržič

17.00 Ljudska univerza Tržič
Delavnica: Osnove video produkcije 
(Podjetniški kompas)
Ljudska univerza Tržič

18.00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: prehrana in bolezni pri 
dojenčku
Zdravstveni dom Tržič

18.00 Osnovna šola Bistrica
Novoletni sejem
Osnovna šola Bistrica

 sobota, 26. 11. 
18.00 Kulturni center Tržič
Letni koncert: Kaj pa, če je vse res?
Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke

 nedelja, 27. 11. 
16.00 Osnovna šola Križe
Dobrodelni koncert župnijske Karitas 
Križe
Župnijska Karitas Križe

19.00 Kulturni center Tržič
Leyli večer: Evridika
Kulturno umetniško društvo Leyli

 torek , 29. 11. in četrtek, 1.12. 
11.30 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Izobraževanje za uporabo pametnih 
telefonov
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek , 29. 11
17.00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: rokovanje z dojenčkom
Zdravstveni dom Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Domoznanski večer: Gor pa dol po pvac: 
Bil je radio Tržič
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, OI JSKD Tržič, ZKO 
Tržič

 sreda, 30. 11. 
18.00 Glasbena šola Tržič
Javni nastop učencev Glasbene šole Tržič
Glasbena šola Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Potopisno predavanje Zorana Furmana: 
Camino – po francoski poti do konca 
sveta
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Ljudska univerza 
Tržič

DECEMBER
Razstave
 od četrtka, 8. 12. 
Galerija Atrij
Razstava ilustracij Nataše Vertelj
Tržiški muzej

Dogodki
 vsak ponedeljek 
13.30 Dom Petra Uzarja
Vaje za krepitev spomina
Dom Petra Uzarja

 vsak prvi torek v mesecu 
18.00 pisarna Društva diabetikov
Meritve krvnega sladkorja
Društvo diabetikov

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

 četrtek, 1. 12. 
18.00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: razvoj in nega zob v 1. letu
Zdravstveni dom Tržič

 petek, 2. 12. in 9. 12. 
10.00 Ljudska univerza Tržič
Zdrava prehrana in novoletne zaobljube 
(Univerza za tretje življenjsko obdobje)
Zdravstveni dom Tržič

 petek, 2. 12. 
18.00 Dom krajanov Kovor
Koncert Društva sv. Janeza Krstnika 
Kovor
Kulturno društvo sv. Janeza Krstnika Kovor

 sobota, 3. 12. 
19.00 Kulturni center Tržič
Ta veseli dan kulture
Zveza kulturnih organizacij Tržič

9.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Lov na zaklad v sobi pobega
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 ponedeljek, 5., 12. in 19. 12. 
16.00 staro mestno jedro
Nepozabni božič Jakoba Aljaža
Občina Tržič

 ponedeljek, 5. 12. 
17.00 Ljudska univerza Tržič
Ličenje v poslovnem svetu in pred 
kamero (Podjetniški kompas)
Ljudska univerza Tržič

17.00 staro mestno jedro
Prižig prazničnih lučk
Občina Tržič

 torek, 6. 12. 
17.00 Ljudska univerza Tržič
Delavnica: Metoda SCRUM – kako biti 
bolj učinkovit pri delu?  
(Center medgeneracijskega učenja)
Ljudska univerza Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Potopisno predavanje Špele Kenda: 
Klasični Egipt
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 četrtek, 8. 12. 
10.00 Center za socialno delo Tržič
Individualne delavnice s področja  
finančnega opismenjevanja
Center za socialno delo Tržič

18.00 Galerija Atrij Občine Tržič
Odprtje razstave ilustracij Nataše Vertelj
Tržiški muzej

 petek, 9. 12. 
17.00 Ljudska univerza Tržič
Delavnica: Izdelava novoletnega  
aranžmaja (Center medgeneracijskega 
učenja)
Ljudska univerza Tržič

 sobota, 10. 12. 
18.00 Kulturni center Tržič
Slavnostna akademija ob občinskem 
prazniku
Občina Tržič

 ponedeljek, 12. 12., in torek, 13. 12.
17.00 in 17.30 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Tačke pomagačke in Branje s Kobijem
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 13. 12. in četrtek, 15. 12. 
11.30 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Izobraževanje za uporabo pametnih 
telefonov
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 13. 12
19. 00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Praznični večer – ob slovesu leta
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sreda, 14. 12. 
17.00 Kulturni center Tržič
Veseli praznični čas s tržiškimi likovniki 
in pevci Društva upokojencev Tržič
Društvo tržiških likovnikov

20.00 cerkev sv. Jožefa
Koncert: Za leto, ki bo prišlo, vam 
hočmo zagodit in zapet
Kulturno društvo Jerbas
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Peter 
Miklič
za župana

POŠTENO, PODJETNO, STRPNO.

N
ar

oč
ni

k 
og

la
sa

: P
et

er
 M

ik
lič

AKTIVNO, RAZVOJNO, PRIJAZNO.

Lista Tržič zmore več
za občinski svet
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Odprtje drsališča
DUŠAN KAVČIČ

Balinarski klub Tržič-Orodjarstvo Knific in Občina Tržič vas 
tudi letos vabita na pokrito drsališče na Ravne, ki bo obratovalo 
od 18. 11. 2022 od 17. ure do 19. 2. 2023. Drsanje je brezplačno, 
možna je tudi izposoja drsalk.

Obratovalni čas drsališča:
 - rekreacijsko drsanje: od ponedeljka do petka med 16. in 19. 
uro, ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času šolskih poči-
tnic med 10. in 12. uro ter med 16. in 19. uro,

 - kegljanje na ledu: ponedeljki in srede med 19.30 in 21.30,

 - hokej na ledu: četrtki med 19.30 in 21.30,

 - rekreacijsko kegljanje na ledu: petki med 19.30 in 21.30.

Prireditve:
 - Prihod Miklavža: torek, 6. 12. 2022, ob 17.00.
 - Prihod Božička: nedelja, 25. 12. 2022, ob 17.00.
 - Tekmovanja v kegljanju na ledu za pokal občine Tržič: sobo-
ta, 7. 1. 2023. 

 - Ligaško tekmovanje v kegljanju na ledu: od srede, 30. 11. 
2022.

 - Zaključni turnir v kegljanju na ledu: sobota, 18. 2. 2023.
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 četrtek, 15. 12. 
10.00 Center za socialno delo Tržič
Individualne delavnice s področja  
finančnega opismenjevanja
Center za socialno delo Tržič

 petek, 16. 12., in sobota, 17. 12. 
18.00 Žiganja vas
Žive jaslice
Krajevna skupnost Sebenje

19.00 dvorana Balos 4
Božično-novoletni koncert
Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke

 sobota, 17. 12. 
15.30 zbor: cerkev v Žiganji vasi
Pohod po poti treh zvonov
Krajevna skupnost Sebenje

 od ponedeljka, 19. 12., do srede, 21. 12. 
17.00 Ljudska univerza Tržič
Delavnica: Filcanje
Ljudska univerza Tržič

 torek, 20. 12. 
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje: Pomen očeta v družini
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Dogodki po 20. decembru 2022 bodo  
objavljeni v Tržiškem glasu.
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Nepozabni božič Jakoba Aljaža
PIJA JAPELJ IN PETRA HLADNIK, SLUŽBA TURIZEM TRŽIČ

Slovenci smo več kot pol stoletja čakali na prevod v svetovnem 
merilu največkrat predvajane božične pesmi Sveta noč. Poslo-
venil in na božično noč jo je v Tržiču leta 1871 prvič zapel takra-
tni kaplan Jakob Aljaž.

V počastitev tega edinstvenega dogodka v prazničnem času za 
vas pripravljamo posebno vodeno doživetje. 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. Izvedeli boste skriv-
nosti o prazničnih navadah na Tržiškem, srce pa vam bodo 
ogrele praznične pesmi in kolednice. Zgodbo o Kristusovem 
rojstvu boste spremljali v edinstvenih Tekčevih jaslicah, ki so-
dijo med najlepše dosežke ljudske in verske kulture pri nas. Do-

živetje boste zaključili v cerkvi Marijinega oznanjenja, kjer vam 
pripravljamo posebno presenečenje.

Obvezne prijave do zadnjega petka pred razpisanim doživetjem 
do 16. ure po e-pošti: informacije@trzic.si ali na 051 627 057. 

RAZPISANA DOŽIVETJA: 5. 12., 12. 12., 19. 12. 2022 in 2. 1. 2023

CENIK

odrasli: 14,50 €
osnovnošolci, dijaki, študenti, upokojenci, 
ranljive skupine:  9,90 €
predšolski otroci:  brezplačno 
družine (min. 2 odrasla, 1 otrok):  20 % popusta na redno ceno

www.visit-trzic.com

5. 12. 2022 - 8. 1. 2023

Praznične poti
v    srčju Karavank

5. 12. 2022 | 17.00 | Trg svobode
MIKLAVŽEV PRIŽIG LUČK

5. 12., 12. 12., 19. 12. 2022, 2. 1. 2023 | 16.00
NEPOZABNI BOŽIČ JAKOBA ALJAŽA
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OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Občinska volilna komisija Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 
Tržič obvešča volivce, da bodo na podlagi Razpisa rednih volitev 
v občinske svete in rednih volitev županov (Ur. l. RS, št. 97/22) 
in Razpisa rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na obmo-
čju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 100/22) lokalne volitve potekale 
v nedeljo, 20. novembra 2022, med 7. in 19. uro na naslednjih 
voliščih:

Volišče Sedež
1. BISTRICA I Osnovna šola Bistrica,  

Begunjska c. 2, 4290 Tržič
2. BISTRICA II Osnovna šola Bistrica,  

Begunjska c. 2, 4290 Tržič
3. BREZJE Dom krajanov, Brezje pri Tržiču 55,  

4290 Tržič
4. JELENDOL Dom krajanov, Jelendol 10,  

4290 Tržič
5. KOVOR Krajevna skupnost Kovor,  

Glavna c. 24, 4290 Tržič
6. KRIŽE Osnovna šola Križe, C. Kokrškega odreda 16,  

4294 Križe
7. LEŠE Gasilski dom Leše, Leše 3, 4290 Tržič
8. LOM POD STORŽIČEM Dom krajanov,  

Lom pod Storžičem 56, 4290 Tržič
9. PODLJUBELJ Dom krajanov, Podljubelj 242, 4290 Tržič

10. PRISTAVA Fundacija Vincenca Drakslerja,  
Pristavška c. 16, 4290 Tržič

11. RAVNE Krajevna skupnost Ravne,  
Pot na Zali rovt 3, 4290 Tržič

12. SEBENJE Dom krajanov, Sebenje 43, 4294 Križe
13. SENIČNO Krajevna skupnost Senično, Senično 30, 

4294 Križe
14. TRŽIČ I Galerija Atrij Občine Tržič,  

Trg svobode 18, 4290 Tržič
15. TRŽIČ II Društvo upokojencev Tržič,  

Trg svobode 18, 4290 Tržič

Posebej naj bodo pozorni volivci, ki volijo na volišču BISTRICA 
II, kjer se je glede na lokalne volitve 2018 spremenil sedež tega 
volišča. 
Volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo v 
sredo, 16. novembra 2022, in v četrtek, 17. novembra 2022, med 
7. in 19. uro na predčasnem volišču s sedežem: Društvo upoko-
jencev Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
Morebitni drugi krog volitev župana bo potekal v nedeljo, 4. 
decembra 2022, predčasno pa bo mogoče glasovati v sredo, 30. 
novembra 2022, in v četrtek, 1. decembra 2022, med 7. in 19. 
uro.

Teja Zajec Šolar,
predsednica Občinske volilne komisije 

Občine Tržič
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Mateja je zlata!
JANA BABŠEK, DIREKTORICA TRŽIŠKEGA MUZEJA, FOTO: JOCO ŽNIDARŠIČ

Mateja Svet, ena najboljših slovenskih športnic vseh časov, sve-
tovna prvakinja in olimpijska podprvakinja, je Tržiškemu mu-
zeju za enoto Slovenski smučarski muzej podarila neprecenljivo 
darilo, več kot 500 predmetov, povezanih z njeno smučarsko 
kariero, tudi vsa najdragocenejša odličja. 

11. novembra 2022 ob 16. uri bomo odprli novo stalno razstavo, 
posvečeno Mateji Svet. 

Slavnostna prireditev bo v Kulturnem centru Tržič, kjer bo 
okrogla miza, na kateri bodo nastopili Mateja Svet, Veronika 
Šarec, Bojan Križaj, Tomaž Čižman in Tone Vogrinec. 

Po slovesnosti se bomo 
odpravili do muzeja in pre-
rezali trak na novi razstavi. 

Za udeležbo prosimo pok-
ličite v Tržiški muzej za re-
zervacijo sedežev na telefon 
04 53 15 500 ali pišite na 
jana.babsek@guest.arnes.
si. 

Lepo vabljeni! 

VABILO
SVETOVANJE O FINANČNEM OPISMENJEVANJU ZA RANLJIVE 

CILJNE SKUPINE
(projekt sofinancira Občina Tržič)

Center za socialno delo Gorenjska, enota Tržič vas vabi na skupinske delavnice s področja finančnega opismenjevanja v mesecu 
novembru, in sicer 10. 11. 2022, 17. 11. 2022 in 24. 11. 2022 med 10. in 11. uro v sejni sobi enote Tržič, Usnjarska ulica 3.

Individualno svetovanje pa bo potekalo 8. 12. ter 15. 12. 2022 med 10. in 12. uro  
po predhodni najavi na telefonsko številko 04 59 71 200.

Delavnice so namenjene osebam z nizkimi dohodki (prejemnikom denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, upokojencem 
ter drugim) z namenom:

 - oblikovanja osebnega finančnega načrta (kako upravljati in razporediti denarna sredstva na mesečni ravni),

 - načrtovanja varčevanja, preprečevanja zadolževanja,

 - odgovoriti na vaša druga aktualna vprašanja.

Svetovanja izvaja ga. Irena Stojc, dipl. ekonomistka, zaposlena na CSD Gorenjska, enota Tržič.

Vsa svetovanja so brezplačna.

Vljudno vabljeni.
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V tržiški Kulturni center se vračata smeh in dobra volja
JANJA REHBERGER CERKVENIK

Kulturno dogajanje na slovenskih odrih se počasi vrača v sta-
re tirnice. Po poletnih dogodkih, ko so na svoj račun že prišli 
obiskovalci koncertov, je z jesenjo nastopil čas tudi za ljubite-
lje odrske umetnosti. Občina Tržič se letos sicer še ni odločila 
za razpis gledaliških abonmajev, kljub temu pa bo v Kultur-
nem centru Tržič za male in velike gledališke navdušence dob-
ro poskrbljeno. Že v novembru bosta tako na sporedu prvi dve 
predstavi, komedija za odrasle in klovnsko-cirkuška predstava 
za otroke.

V petek, 11. novembra, ob 20. uri bosta obiskovalce nasmeja-
la Perica Jerković in Aleš Novak. V predstavi Slovenec in pol se 
bosta skušala povzpeti na Triglav. 

Dvorano tržiškega Kulturnega centra pa bo napolnil tudi otro-
ški smeh. Zanj bosta poskrbela Beni in Zupi iz teatra Cizamo. 
Namenjena je otrokom od tretjega leta dalje, na sporedu pa bo v 
soboto, 19. novembra, ob 11. uri.

Cena vstopnice za predstavo Slovenec in pol v predprodaji zna-
ša 16 evrov, na dan dogodka pa 20 evrov. Cena vstopnice za 
otroško predstavo znaša 6 evrov. Vstopnice za obe predstavi so 
na voljo v TPIC Tržič (tel.: 051 627 057).
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Pridite po hlače Leny v Kranj
sedaj na Jezerski cesti 121 v Kranju.

(pred leti salon vozil Toyota)

Po več kot 35 letih izdelovanja hlač se proizvod nja 
in trgovina seli na novo lokacijo in z novo ekipo.  
Veseli bomo vašega obiska, saj z nakupom izdelkov 
Leny podpirate slovensko proizvodnjo.
Izdelke Leny bomo še naprej v celoti izdelovali  
v Sloveniji.
Če potrebujete kvalitetne in udobne hlače, narejena 
iz Jeansa, žameta ali platna nas obiščite v naši proda-
jalni. Imamo tudi pohodne in motoristične hlače.
Delovni čas je vsak dan med 9.00 in 14.00 uro, ob 
torkih in četrtkih pa med 9.00 in 17.00 uro. V soboto 
po predhodni najavi na 04/59 55 200.

obvestila, vabila
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Leyli večer: Evridika
IRIS ZAVELCINA

V KUD Leyli vas vabimo na orientalsko plesno predstavo Leyli 
večer: Evridika, ki bo v nedeljo, 27. novembra 2022, ob 19.00 v 
Kulturnem centru Tržič.

Že od začetka našega delovanja vsako leto pripravimo lastno 
plesno predstavo, s katero predstavljamo razvoj orientalske-
ga plesa. Za naše poslanstvo so tovrstne predstave izrednega 
pomena, saj razbijajo stereotipne predstave o ori-
entalskih plesih ter le-te predstavljajo kot odrsko 
umetnost. Predstavo poleg redne dejavnosti celo 
sezono pripravljamo z vsemi aktivnimi skupinami 
v društvu. Vsako leto ji določimo temo ter plesne 
točke med seboj povežemo v celoto. 

Letošnje leto bomo v zgodbi predstave prikazali 
zgodbo Evridike, nimfe, ki se jo v grški mitologiji 
omenja v povezavi z Orfejem. Osredotočili se bomo 
na njeno zgodbo in njeno doživljanje neuspele re-
šitve iz temnega sveta mrtvih. Vzporedno pa bomo 
interpretirali oživljanje narave ob čudovitih zvokih 
lire, odnose med nimfami ter v zgodbo vpletli tudi 
Mojre, ki v grški mitologiji prepletajo niti usode. 
Več kot 30 nastopajočih vam obljublja nepozaben 
plesni spektakel z bogato kostumografijo, zanimi-
vo sceno in napeto plesno zgodbo.

Privoščite si en čudovit večer.

Cena vstopnic: 10 €

Obvezna rezervacija vstopnic: 040 865 362 |  
leyli.orient@gmail.com | FB KUD Leyli

Dogodek omogočata KUD Leyli in Občina Tržič.
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Leny, narejeno v Sloveniji.
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Advent v Mojih štrukljih Deteljica

Advent v Mojih štrukljih Deteljica

27.11. - 4.12.

Ob nakupu nad
 10 EUR prejmete 

Štrukeljčkov 
adventni koledar

brezplačno.

Ob nakupu 4
darilnih bonov 
“ Moji Štruklji” 

prejmete 5.
brezplačno.

Ob nakupu 
štrukljev na kg
prejmete 10%

popusta.

Ob nakupu nad 
20 EUR prejmete
kupon za popust 

- 20% na štruklje, 
ki velja od 
1.1. - 31.1.

5.12. - 11.12. 12.12. - 18.12. 19.12. - 24.12.

Popust velja v štrukljarnici MOJI ŠTRUKLJI DETELJICA 
ob predložitvi kupončka.Moji Štruklji Deteljica, Cesta Ste Marie aux Mines 36, 4290 Tržič, 

Delovni čas: 
ponedeljek - sobota: 8.00 - 20.00 ure
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Tržič

KUPON NOVEMBER
2022

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

Trgovine:

MCL Mesni center Luka d.o.o., Cesta 
Kokrškega odreda 26, 4249 Križe, 
tel.št. 040/294-444

SPB Mesnica Domžale, Ljubljanska cesta 
82, 1230 Domžale, tel.št. 01/72--98-474

Union center Bled, Ljubljanska cesta 11, 
4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121

NA SVEŽE MESO

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

Trgovine:

MCL Mesni center Luka d.o.o., Cesta 
Kokrškega odreda 26, 4249 Križe, 
tel.št. 040/294-444

SPB Mesnica Domžale, Ljubljanska cesta 
82, 1230 Domžale, tel.št. 01/72--98-474

Union center Bled, Ljubljanska cesta 11, 
4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121

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

Trgovine:

MCL Mesni center Luka d.o.o., Cesta 
Kokrškega odreda 26, 4249 Križe, 
tel.št. 040/294-444

SPB Mesnica Domžale, Ljubljanska cesta 
82, 1230 Domžale, tel.št. 01/72--98-474

Union center Bled, Ljubljanska cesta 11, 
4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121

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

Trgovine:

MCL Mesni center Luka d.o.o., Cesta 
Kokrškega odreda 26, 4249 Križe, 
tel.št. 040/294-444

SPB Mesnica Domžale, Ljubljanska cesta 
82, 1230 Domžale, tel.št. 01/72--98-474

Union center Bled, Ljubljanska cesta 11, 
4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121

10 %

KUPON NOVEMBER
2022

KUPON NOVEMBER
2022

KUPON NOVEMBER
2022

IN  IZDELKE MCL

NA SVEŽE MESO
10 %

IN IZDELKE MCL

NA SVEŽE MESO
10 %

IN IZDELKE MCL

NA SVEŽE MESO
10 %

IN IZDELKE MCL

Kupon velja v novembru 2022    //    Kuponi se ne seštevajo.

Kupon velja v novembru 2022    //    Kuponi se ne seštevajo.

Kupon velja v novembru 2022    //    Kuponi se ne seštevajo.

Kupon velja v novembru 2022    //    Kuponi se ne seštevajo.

MCLmesarijaLuka

MCLmesarijaLuka

MCLmesarijaLuka

MCLmesarijaLuka

Tržič

Tržič
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Spoštovani,

Občina Tržič vas v počastitev občinskega praznika vljudno vabi na
slavnostno akademijo, ki bo v soboto, 10. decembra 2022, ob 18. uri

v Kulturnem centru Tržič.

Na akademiji bodo posameznikom in ustanovam, zaslužnim za napredek in 
prepoznavnost občine, podeljena priznanja Občine Tržič in županova priznanja.
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