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uvodnik

Bojmo se časov, ko poštarji ne bodo pozvonili niti enkrat
MAJA TEKAVEC, ODGOVORNA UREDNICA, FOTO: OSEBNI ARHIV

Pisma so bila dolgo osnovna obli-

leta 1850. Zbiratelji imajo tako do danes prav gotovo velik nabor

ka komunikacije na daljše razdalje. Do

zbranih znamk z vseh koncev sveta.

naslovnika so potovala na različne načine. Prve poštne kočije so začele voziti po
naših cestah šele v drugi polovici 18. stoletja. Pred tem so pošto najprej nosili sli
pešci oz. jezdeci. Poštne kočije je sredi 19.
stoletja začel izpodrivati vlak. V 20. stoletju so pošto prevažali tudi z avtobusi oz.
avtomobili in letali. Nekoč je plačal poštne stroške prejemnik, nato
pa so sredi 19. stoletja uvedli poštne znamke.

Od časov, ko je skupina Čudežna polja prepevala Poštar zvoni samo
dvakrat, do danes se je pošta v določenem delu močno posodobila. To lahko opazi vsak sleherni občan oz. občanka. Tudi v Tržiču.
Že sama storitev, kot je raznos pokojnin, je izginila, kar danes še
marsikdo zelo pogreša. Moja babi sigurno. Ljudje so jih spoštovali in
jih bili veseli. Nemalokrat so skupaj popili tudi kakšno kavo ali čaj,
celo na hitro pojedli kakšen priboljšek, ki so jim ga ponudili. Danes
ponekod tudi za to ni več časa. A roko na srce, poštarji oz. pismonoše
so še vedno tisti, ki se jih razveselimo, vsaj večina, ki ceni njihovo

Prva znamka na svetu je bila izdana leta 1840 v Veliki Britaniji po

delo. Pa četudi prinese »modro kuverto«. In pa seveda svežo številko

poštni reformi, ki jo je uveljavil direktor britanske kraljeve poštne

Tržičana.

službe sir Rawland Hill. Bila je črne barve, na njej je bila napisana
vrednost en peni in podoba britanske kraljice Viktorije, zato so jo
poimenovali »Penny Black«.
Kljub predlagani poštni reformi Lovrenca Koširja je prva znamka v

Nedolgo nazaj me je v znani verigi restavracij postregel robot. Zanimiva atrakcija za otroka, za odraslega pa znak, kako blizu smo že
(za)menjavi. Nekoč se je o tej ideji govorilo, danes se jo živi. Zato se
bojmo časov, ko poštar ne bo pozvonil niti enkrat.

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

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

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

podžupan z nami

3

Drage občanke, spoštovani občani.
Pošteno smo že zakorakali v jesen in če se ozremo na dogajanje v septembru, je zagotovo najpomembnejši dogodek naša
tradicionalna Šuštarska nedelja. Glede na odlično organizacijo občinske Službe turizem ter velik obisk in zadovoljstvo
tako kupcev kot tudi ponudnikov na stojnicah jo ocenjujem
kot uspešno. Nekateri ste pogrešali ponudbo, ki je bila zastopana v preteklosti, vendar smo se odločili, da prireditev ostane namenjena domačim proizvajalcem in ponudnikom. S tem
smo želeli obiskovalce tudi pozvati h kupovanju kvalitetnih
slovenskih proizvodov, saj tako podpirajo domače obrtnike in
podjetja.
Šuštarsko nedeljo je na naše povabilo obiskala tudi delegacija
iz našega pobratenega mesta Sainte-Marie-aux-Mines in po
dveh letih premora zaradi epidemije so pohvalili novosti, ki
smo jim jih pokazali. Obljubili smo si, da še naprej ostanemo
prijatelji in ohranjamo tradicijo našega pobratenja.

da smo imeli leta 2019, torej pred epidemijo, v tem obdobju
6.355 gostov, ki so koristili 16.675 nočitev in povprečno ostali pri nas 2,62 dneva. Letošnja statistika je izrazito boljša,
saj nas je obiskalo 7.882 gostov, ki so prenočili 21.324-krat in
naše lepote občudovali povprečno 2,71 dneva. Ponosni smo,
da naše dolgoletno delo in prizadevanja na tem področju tako
obilno rojevajo.
Od tekočih investicij naj tokrat omenim gradnjo pešpoti od
občinske meje v Zadragi do prvega odcepa v Žiganjo vas. Ta
projekt predvideva izgradnjo kolesarske steze in pločnika,
vendar zaradi nevzdržnih podražitev v gradbeništvu tega
projekta nismo zmožni finančno pokriti. Kljub temu smo
sprejeli odločitev, da zgradimo makadamsko pešpot, da bodo
prebivalci spodnjega dela Žiganje vasi varno hodili izven zelo
prometne ceste, predvsem pa gre tu za varnost otrok, ki po
tej cesti hodijo do šolskega avtobusa. Takoj, ko bodo razmere
na področju gradbeništva dopuščale, bomo projekt izvedli v
celoti in sočasno tudi preplastili cesto.

Z gosti iz Francije smo si obljubili, da še naprej ostanemo prijatelji in
ohranjamo tradicijo našega pobratenja. (FOTO: arhiv Občine Tržič)

S področja turizma v naši občini imam zelo veselo novico. Do
konca avgusta smo že presegli vse dosedanje letne zasedenosti prenočitvenih kapacitet in skupaj s septembrskim izkupičkom bo to absolutni rekord. Za primerjavo naj povem,

Francoska delegacija na obisku Šuštarske nedelje (FOTO: arhiv Občine Tržič)

Želim vam lepo jesen, sadjarjem in kmetovalcem obilno in
zdravo letino, študentkam in študentom pa uspešen začetek
študijskega leta, posejanega s samimi desetkami.
Lepo vas pozdravlja vaš
Podžupan Dušan Bodlaj

Poskrbljeno bo za varno pot pešcev. (FOTO: arhiv Občine Tržič)
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ZBRALA: SAŠA PIVK AVSEC

ŠOLSKI PRAG JE PRVIČ PRESTOPILO 130 OTROK
Uspešno smo vstopili v novo šolsko leto. 1. september je bil nekaj
posebnega za otroke, ki so prvič prestopili šolski prag in okrog
vratu zavezali rumeno rutico. V občini Tržič je bilo takih 130.
V OŠ Križe je 34 prvošolcev, v OŠ Bistrica 35, v Podružnični šoli
(PŠ) Kovor 10, v OŠ Tržič 33, v PŠ Podljubelj 12 in v PŠ Lom 6. Želimo jim veliko veselja v šolskih klopeh.

PROJEKT ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V
POREČJU ZGORNJE SAVE – OBČINA TRŽIČ (DRR2)
POTEKA PO NAČRTIH, NA NEKATERIH ODSEKIH JIH
CELO NEKOLIKO PREHITEVA
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 izkoristila za dokončanje čim večjega števila odsekov. Od skupno
33 odsekov smo jih uspeli zaključiti že 20. Razumemo, da je bilo
nekaj tednov in mesecev zaradi prahu, tovornjakov, obvozov in
zapor zelo napornih za stanovalce, zato se občanom iskreno za
hvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost. Bilo je vredno. Rezultata sta namreč boljša infrastruktura in lepša podoba občine.
Pod obnovljenimi, na novo asfaltiranimi cestami in pločniki se
skrivajo novozgrajeno kanalizacijsko omrežje, obnovljeno vodovodno omrežje, pripravljene inštalacije javne razsvetljave in
elektro omrežja ter druge komunikacijske povezave.

gradbiščih in odpravo pomanjkljivosti. V pripravi je dokumentacija o izvedenih delih in dokumentacija za pridobitev uporabnih dovoljenj. Na Občini Tržič pričenjamo s pripravo programa
opremljanja, ki bo podlaga za obračun komunalnega prispevka,
da se po pridobitvi uporabnih dovoljenj občanom čimprej omogoči priklop na kanalizacijsko omrežje.
Gradbena dela se jeseni nadaljujejo, a z manjšimi gradbenimi
ekipami. Na vrsti bodo: Pot na Močila, zgornji del Retenj, Pot na
Bistriško planino, Bistrica, pri Sukovi vili ter povezava Kalinček.
Če ne bo prišlo do kakšnih nepredvidenih dogodkov, bomo projekt zaključili v skladu s terminskim načrtom.

OBČINA TRŽIČ V PROJEKTU ZA DOSTOPNO URBANO
INFRASTRUKTURO IN BOLJŠO MOBILNOST SVOJIH
OBČANOV
Tržiški podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana, Dušan Bodlaj je nedavno podpisal dogovor o sodelovanju Občine
Tržič v projektu »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z
različnimi oviranostmi«, ki je namenjen izboljšanju mobilnosti
vseh občanov, predvsem tistih z okvarami vida, sluha, gibalno
oviranih in starejših.
Vseslovenskemu projektu, ki ga s podporo Ministrstva za infrastrukturo (MZI) izvaja Geodetski inštitut Slovenije (GI) že od leta
2016, se je doslej pridružilo že več kot 45 občin iz vse Slovenije,
cilj pa je priključitev vseh 212 slovenskih občin.
Projekt je namenjen izboljšanju dostopnosti in mobilnosti v urbanem prostoru za prebivalce z različnimi invalidnostmi in oviranostmi, predvsem za starejše, za osebe z okvarami vida in sluha ter za gibalno ovirane.
Podpisu dogovora sledi zajem podatkov o fizični dostopnosti občinske infrastrukture na samem terenu občine. Izvedli ga
bodo strokovnjaki Geodetskega inštituta Slovenije v sodelovanju
s predstavniki invalidskih društev iz Tržiča in okolice, ki lahko
najbolje povedo, kaj je zanje ustrezno dostopno in kaj ne.
Zbrani podatki s terena bodo obdelani in prikazani v pregledovalniku podatkov Dostopnost prostora, kjer so na enem mestu
enotno prikazani podatki o fizični dostopnosti urbanih prostorov
v vseh sodelujočih občinah. Vsaka v projektu sodelujoča občina
lahko te podatke uporabi za izboljšanje dostopnosti obstoječe infrastrukture in tako poveča kakovost bivanja svojih prebivalcev.

NOVA PLEZALNA STENA V DVORANI TRŽIŠKIH
OLIMPIJCEV
V začetku septembra je bila v Dvorani tržiških olimpijcev postavljena nova nizka plezalna stena, predvidena za rekreativno
vadbo, vadbo otrok in mladine, začetnike in bolj izkušene plezalce, vadbo članov enot Civilne zaščite in članov enot prostovoljnih
gasilskih društev.

Tri največja gradbišča, Snakovška cesta, Loka in Kovor, so praktično
zaključena in že predana v uporabo. (FOTO: Mateja Kosmač Jarc)
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 sofinanciranju
projekta, smo na podlagi vloženih zahtevkov počrpali že za več
kot milijon 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 izvedenih del po
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Sredstva v višini slabih 70.000,00 EUR za izdelavo in postavitev
je v proračunu zagotovila Občina Tržič skupaj z Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, kjer smo
uspeli na javnem razpisu za ta namen zagotoviti 20.000,00 EUR.
Nova nizka plezalna stena okvirne skupne površine 145 m2 s samostoječo konstrukcijo in plezalno površino, izdelano iz vezane
plošče debeline 21 mm, ki ponuja do 900 plezalnih oprimkov, do
15 piramid velikosti od 60 do 120 cm in do 25 volumnov velikosti
od 50 do 120 cm, že gosti prve uporabnike. Pod plezalno površino
so varovalne blazine okvirne skupne površine 76 m2 in skladne s
predvidenimi standardi v protizdrsni izvedbi.

iz dela občinske uprave
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Nova nizka plezalna stena ponuja do 900 plezalnih oprimkov. (FOTO: arhiv Občine Tržič)

30. redna seja Občinskega sveta Občine Tržič
MATEJA NOSAN

Občinski svet Občine Tržič je v četrtek, 15. 9. 2022, zasedal na
svoji 30. redni seji, ki je bila v tem sklicu občinskega sveta najbrž
predzadnja. Mandat se počasi izteka, kljub temu pa so svetnice in
svetniki morali sprejeti kar nekaj pomembnih odločitev.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v
sprejem predlagala nadomestnega predstavnika ustanovitelja v
Svet zavoda Osnovne šole Križe, imenovan je bil gospod Janez
Škerjanc. Predlagala je tudi nadomestnega kandidata za člana
Razvojnega sveta gorenjske regije – predstavnika Občine Tržič,
saj je s prenehanjem mandata župana mag. Borutu Sajovicu prenehala tudi ta funkcija. Za nadomestnega člana je občinski svet
soglasno potrdil Dušana Bodlaja, podžupana v začasnem oprav
ljanju funkcije župana.
Svetnice in svetniki so se v nadaljevanju seje seznanili s poročilom o polletnem poslovanju vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtec Tržič in s poročilom o poslovanju podjetja Komunala Tržič
d.o.o. v poslovnem letu 2021.
Sledila je točka Predlog cen in subvencije cen oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, cene zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov ter cene zbiranja bioloških odpadkov. Podjetje Komunala Tržič je zaradi nenadne in nepredvidene
rasti stroškov elektrike, goriva, zemeljskega plina, materiala in
drugega (od 5 do 400 % podražitve) Občini Tržič predložila dodatke k elaboratom. Občinska uprava je dodatke po usklajevanju
potrdila in pričela postopek potrjevanja novih cen za posamezne
gospodarske javne službe. Ker bi predlagana povišanja cen zaradi neugodnih makroekonomskih razmer (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. Če na kratko povzamemo, se bodo položnice zvišale
glede na različne kombinacije storitev za 0,7 do največ 1,06 evra.

Vsi sklepi pri tej točki so bili s strani večine svetnikov sprejeti.
Občinski svet je soglasno sprejel tudi predlog Odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Tržič v prvi obravnavi. S tem bo
upravljanje in urejanje javnih parkirnih površin Občina Tržič
lahko opravljala v okviru občinske uprave. Režijski obrat bo po
sprejemu odloka v drugi obravnavi oblikovan kot nova organizacijska enota znotraj Urada za okolje in prostor.
Predzadnja točka 30. redne seje je bilo prvo branje Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2023. Podžupan Dušan Bodlaj je na
kratko pojasnil, da se mu zdi pomembno, da se proračun sprejme že pred volitvami, saj je pripravljen v razmerah visoke negotovosti zaradi posledic vojne v Ukrajini, težav v dobavnih verigah in preskrbi z energijo. Soočamo se z visoko ravnijo inflacije,
makroekonomske napovedi so negotove. Največja tveganja za
uresničitev planov predstavljajo visoke cene energentov in cene
gradbenih storitev. Obstajajo tudi tveganja zaradi pomanjkanja
nekaterih surovin in energentov. Zaradi vsega tega je potrebno
izvajati ukrepe za optimiziranje in zmanjševanje stroškov, vendar je to dolgotrajen proces. Že začete investicije Občina Tržič
namerava izpeljati do konca, pri novih investicijah pa bo treba s
kakšno od njih počakati na bolj ugodne tržne razmere in stabilnejše cene.
Razprava svetnic in svetnikov glede proračuna za leto 2023 je
bila pestra, produktivna, na koncu je bil postavljen rok za predloge sprememb in dopolnitev, ki jih bo občinska uprava že lahko
upoštevala pri pripravi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto
2023 za drugo branje. Predlog odloka je bil na seji sicer sprejet
soglasno z 20 glasovi za.
Kot zadnjo so svetnice in svetniki obravnavali točko Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v
Občini Tržič. Sklep je bil predstavljen in soglasno sprejet.
Naslednja, 31. redna seja Občinskega sveta Občine Tržič bo v četrtek, 20. oktobra 2022.
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spremljamo, poročamo

Šuštarska nedelja
JANJA NEMC, FOTO: GAŠPER GOLMAJER

Prva nedelja v septembru je v Tržiču rezervirana za Šuštarsko nedeljo. Na letošnji prireditvi, ki jo je organizirala Občina Tržič, je
bil poudarek na kvaliteti in ne na kvantiteti ponudnikov.
Na Trgu svobode je bilo na 51 stojnicah 41 različnih razstavljavcev
s kvalitetnimi izdelki domače, slovenske pridelave. Na Balosu se
je predstavljalo 5 tržiških društev, na Šuštarski tržnici je bilo 13
ponudnikov domačega peciva, suhomesnatih izdelkov in še ostalih domačih dobrot. Za suha usta in prazne želodčke pa je skrbelo
8 različnih gostinskih ponudnikov. Razstavljavci so bili s prodajo in organizacijo v večini zadovoljni. Svojo promocijsko stojnico
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sta imela tudi TPIC Tržič in Tržiški muzej. Dobro sta bila obiskana oba brezplačna vodena ogleda, v Fužino Germovko in cerkev
sv. Andreja. Z obiskom so bili zelo zadovoljni tudi v Tržiškem
muzeju in vseh njihovih enotah. Prava paša za oči je bila zagotovo
modna revija »Sloves nekdanjih obuval«. Otroci so se preko celega dneva lahko zabavali na napihljivem toboganu, prava atrakcija
pa je bil Klovn Jaka na svojem monokolesu. Za zabavni program
so poskrbeli Tilen Lotrič in The sound of Slovenia trio, najbolj
obiskan pa je bil zagotovo koncert Ansambla Saša Avsenika.
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Obisk francoske delegacije na Šuštarski nedelji
MATEJA NOSAN, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

Ob obisku tržiške delegacije mesta Sainte-Marie-aux-Mines v
juliju letos so nam francoski prijatelji obljubili, da bodo obisk
vrnili. Malce smo upali, da nas bo prvič obiskala tudi županja
Noëllie Hestin, a ji zaradi osebnih obveznosti letos tega žal ni uspelo izpeljati. Je pa prišla k nam sedemčlanska delegacija članov
Komiteja za pobratenje, ki so, po njihovih besedah, tukaj preživeli prijetne dneve. Vsak dan jih je spremljal nekdo z Občine Tržič, en dan si je zanje vzel čas direktor občinske uprave Klemen
Srna, en dan podžupan v opravljanju funkcije župana Dušan Bodlaj in en dan podžupan Nejc Perko.

žišča pri Sokolnici, kjer je bila predstavljena na novo postavljena šuštarska luč, do ogleda obnovljenega dvorca Neuhaus je bil
pomemben trenutek, ko nas je z odra nagovoril najprej v imenu županje, nato pa še v svojem imenu predsednik Komiteja za
pobratenje Raymond Kuhn. Namenil nam je precej lepih, toplih
besed in se za dolgoletno uspešno sodelovanje na koncu zahvalil
bivšemu županu mag. Borutu Sajovicu in Dušanu Bodlaju, ki uspešno nadaljuje ohranjanje prijateljskih stikov.
Poslovili smo se polni lepih misli in spominov in si ob slovesu
zaželeli, da se kmalu zopet snidemo.

Čeprav so bili vsi člani tokratne delegacije pri nas že mnogokrat,
so bili vsi prvič na Dolgi njivi in na Šiji, kar se jim je izredno dopadlo. Prav tako so si prvič ogledali Šentanski rudnik, po katerem
jih je vodil Nejc Perko. Navdušeni so bili tudi nad sodobno stalno
razstavo Tržiškega muzeja, posvečeno nekdanjemu koncentracijskemu taborišču na Ljubelju, ki je postavljena pod gostiščem
Karavla v Podljubelju. Po razstavi jih je vodila direktorica Tržiš
kega muzeja Jana Babšek. Na njihovo željo smo jih vodili še v Muzej Avsenik in čeprav so muzej vsi že videli, jih je znova prevzel.
Radi imajo Avsenikovo glasbo in pogosto si njihove skladbe vrtijo
tudi doma.
No, osrednji dogodek, ki so se ga udeležili člani gostujoče delegacije, pa je bila Šuštarska nedelja. Poleg vodenega ogleda od kro-

Kočo na Kriški gori bodo pohodniki sedaj lahko obiskovali na
varnejši način
SIMONA DIJAK, FOTO: SIMONA DIJAK

V sklopu družbeno odgovornega projekta »Boljša prihodnost,
navdihujoča kultura« so Goodyearovi zaposleni skupaj s Planinskim društvom Križe poskrbeli za varnejšo ureditev zgornjega
dela poti, ki vodi na priljubljeno izletniško točko. Pri urejanju poti
na priljubljeno Kriško goro so se Goodyearovi zaposleni povezali
s člani Planinskega društva Križe ter s skupnimi močmi poskrbeli
za varnejšo ureditev zgornjega strmega dela poti.
Člani Planinskega društva Križe so pripravili teren, Goodyearovi prostovoljci pa so sodelovali pri dokončanju poti. Skupno delo
je zajemalo odstranitev skal in korenin s poti, pripravo lesa za
konstrukcijo stopnic, izdelavo stopnic ter njihovo umestitev, zasipanje stopnic in utrditev celotne konstrukcije.

Fotografski natečaj Koščki raja s Tržiškega
GAŠPER GOLMAJER

Tokrat vam predstavljamo prvonagrajeno fotografijo meseca
septembra. Njen avtor je Peter Balantič, poimenovali smo jo
»Ko se ti posveti«. Zaradi izdelave letnega koledarja, na katerem bodo prikazane vse zmagovalne fotografije, bomo prihodnji mesec v Službi turizem Tržič sprejemali fotografije za
mesece oktober, november in december, ki bodo poslane na
naš elektronski naslov informacije@trzic.si do 16. oktobra.
Posledično pozivamo vse fotografske navdušence, da pobrskate
po svojih arhivih in nam pošljete svoje najboljše fotografije za
prihodnje tri mesece. S tem se fotografski natečaj Koščki raja s
Tržiškega tudi zaključuje. Koledar Koščki raja s Tržiškega bo v
TPIC Tržič predvidoma na voljo v drugi polovici novembra. Pravila fotografskega natečaja si lahko preberete na spletni strani
Visit Tržič.

Ko se ti posveti. FOTO: Peter Balantič
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Počitniško doživetje v Mladinskem centru Tržič
PETRA ŽALIK, STROKOVNA DELAVKA, FOTO: ARHIV MLADINSKEGA CENTRA TRŽIČ

Kot vsako leto smo tudi letos poskrbeli, da nam v Mladinskem
centru Tržič ni bilo dolgčas. Vsak dan so se odvijale različne aktivnosti in delavnice, imeli smo nekaj izletov ter se avgusta udeležili tridnevnega tabora.
Po ustaljenem urniku smo imeli ob dnevih, ko ni bilo izletov, dopoldne športne aktivnosti, popoldne pa glede na izbrano temo
različne ustvarjalne in zabavno-izobraževalne delavnice. Tako
smo se med drugim tudi spoznali s kulturo in življenjem v Južni
Ameriki, se učili o pravilnem ravnanju z našimi najboljšimi prijatelji – kužki, spoznavali smo svet umetnosti, skozi igro smo se
podali na Kitajsko in preizkusili kitajske dobrote, ki smo jih sami
pripravili. Imeli smo delavnico o Afriki, kjer smo slišali veliko
zanimivih stvari o najstarejši celini in ustvarjali čudovite afriške
pokrajine.
Odpravili smo se tudi na nekaj izletov in pohodov. Imeli smo tradicionalni pohod do Dovžanove soteske, kjer smo se osvežili v
prijetno hladni vodi, odpravili smo se do Tominčevega slapu in
Hudega gradu. Letos pa smo se preizkusili tudi v malo daljšem in
zahtevnejšem pohodu – pogumno smo se podali na Kofce. Kljub
nejevolji in občasnemu pritoževanju je bil ves trud poplačan, ko
smo prišli na vrh in se naužili čudovitega razgleda. Z avtobusom smo se odpeljali do Bohinja, kjer smo se peljali z ladjico in
se kopali v jezeru. Obiskali smo tudi našo prestolnico in si ogledali Mestni muzej Ljubljana in Narodno galerijo. Šli smo v Škofjo Loko, kjer smo obiskali tamkajšnji grad in muzej, po malici
pa smo se odpravili do naravnega kopališča Puštal in začofotali
v reki. Obiskali smo pustolovski park Geoss, Dom Petra Uzarja,
varstveno delovni center in se podali v rove Križne jame. Bili smo
na taboru »V pravljici – kmetija miru«. Za dva dni smo se preizkusili v vlogi kmetovalcev. Tako smo imeli dolžnost poskrbeti za
živali, ki so jih lastniki rešili pred krutimi usodami, pobirali smo
sadje, spali na seniku, starejši fantje so se preizkusili v svojih
gradbenih sposobnostih in so izdelovali gozdna igrala, izdelali
smo si loke in bakle ter se odpravili na nočni pohod.
Seveda si vsega tega ne bi zmogli privoščiti, če nam ne bi na pomoč s finančnimi sredstvi priskočili: Čevljarstvo Jazbec Pavel iz
Tržiča, Lidl Slovenija in zavarovalnica Vzajemna. Vsem donatorjem se v imenu vseh zaposlenih in otrok iskreno zahvaljujemo.

VABILO K VPISU
Z novim šolskim letom Mladinski center Tržič, ki je socialno-varstveni program za otroke in mladostnike, stare od 6 do
26 let, vabi k vpisu v naš program za otroke in mlade iz občine
Tržič, kjer nudimo:
- pomoč pri opravljanju šolskih obveznosti,
- ustvarjalne, kulinarične in izobraževalne delavnice,
- prostočasne aktivnosti,
- treninge socialnih veščin,
- skupine za najstnike in mlade,
- svetovanja in pogovore ob morebitnih ovirah.
Prav tako ponujamo možnost opravljanja prostovoljnega dela
za vse, ki jih veseli delo z otroki in mladimi ali se želijo preizkusiti v nudenju pomoči pri opravljanju šolskih obveznosti in
pomagati pri izvedbi različnih delavnic.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 031
699 247, e-pošti mladinski.center.trzic@gmail.com, Facebook strani (MC Tržič), Instagramu (Mladinski center Trzic) ali
osebno na naslovu: Pot na Zali Rovt 3.

V Domu Petra Uzarja se veselimo donacije knjig
KARMEN KLANČNIK POBEŽIN, FOTO: KARMEN KLANČNIK POBEŽIN

V četrtek, 8. 9., smo imeli v Domu
Petra Uzarja svečan prevzem knjig
donacije Mohorjeve družbe Celovec v
vrednosti 6000 €. S svojim govorom
so nas počastili g. direktor Domen
Rakovec, g. podžupan Dušan Bodlaj ter g. direktor Mohorjeve družbe
Celovec Franz Kelih. Prireditve se je
udeležil še g. Adrian Kert, urednik
splošnega programa. Prireditev so
dopolnili otroci z učiteljicama iz OŠ
Bistrica s plesom, petjem in dramsko
igrico ter domski Žoga bend. Sledilo
je še druženje ob skromni domski pogostitvi, stanovalci in zaposleni pa si
že z zanimanjem prebirajo in izposojajo knjige.
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Šoferji ZŠAM tokrat na poti peš
VILI GRDIČ, FOTO: ANŽE HAFNER

S prvim septembrom so se začele jesenske aktivnosti šoferjev
ZŠAM. Najprej je nastopilo varovanje križišč v Tržiču, Bistrici,
Kovorju in Križah za prva dva šolska dneva. Teden pozneje se je
začel Pešbus v Bistrici, kjer smo učence pospremili na treh relacijah. Najbolj utečena in množična je Loka–OŠ Bistrica s povprečno
18 učenci, najmanj pa tista po Begunjski cesti s tremi udeleženci.
Kot novost smo uvedli progo s Trajbaha do šole, tam se jih je pridružilo
devet. Akcija je potekala dva tedna,
nato pa smo z njo nadaljevali v Tržiču. Tam smo učence pospremili le
po eni poti, in sicer z Raven do šole
(povprečno 15 učencev). Kakor lani
se bo tudi letos Pešbus v Tržiču nadaljeval vsak petek do konca šolskega leta.

mednarodni dan starejših. Ves mesec bomo namenili pomoči in
izobraževanju starejših v Domu Petra Uzarja. Načrtujemo sprehod po Bistrici, sodelovanje na domskem sejmu, prometno predavanje o arhitektonskih ovirah po Bistrici in okroglo mizo Kako
smo včasih opravljali vozniške izpite. Lepo vabljeni!

V oktobru načrtujemo še nekaj aktivnosti v Bistrici. Prvega oktobra je

Gorenjska plaža je bila letos odlično obiskana
KOMUNALA TRŽIČ, FOTO: ARHIV KOMUNALE TRŽIČ

Julijsko in avgustovsko vreme je bilo resnično naklonjeno vsem
aktivnostim na prostem in obiskovalci Gorenjske plaže so lahko sončne poletne dni dodobra izkoristili ter se v bazenu prijetno
osvežili.
Jutranji kopalci so se rekreirali med 7.00 in 8.30, tisti, ki radi spijo
malo dlje, pa so prihajali na bazen po 9. uri. V najbolj vročih dneh
smo odpiralni čas podaljšali do 20.30.
Obiskovalcem smo letos v sodelovanju z zdravstvenovzgojnim
centrom ZD Tržič prvič ponudili praktične in koristne zdravstvene delavnice: spoznali ali ponovili so znanje iz temeljnih postopkov oživljanja in se seznanili s pravilno uporabo defibrilatorja, si
izmerili krvni sladkor in krvni tlak. Ob ponedeljkih in petkih zju
traj so lahko pod budnim očesom fizioterapevtke pravilno izvajali
tudi vaje za zdravo hrbtenico.
Odziv obiskovalcev je bil izjemen, zato napovedujemo, da jih
bomo prihodnje poletje ponovili.
Konec julija je v amfiteatru potekal koncert, že tradicionalno pa
smo avgusta gostili Kino z zvezdami, ki je bil odlično obiskan.

Izjemno veseli smo bili, ko smo sredi avgusta lahko pozdravili že
dvajsettisočega obiskovalca v tej sezoni. Upamo, da bo tudi prihodnje poletje »fletno poletno«.

KS Sebenje gre v hribe 2022 ali pogumne spremlja sreča
ANA GRADIŠAR, FOTO: ARHIV KS SEBENJE

Pohoda nam letos ni uspelo izpeljati v zadnjem vikendu avgusta.
Predvideni rezervni termin pa nam je naklonil sonce.
Skupina najbolj vztrajnih udeležencev se je v soboto, 10. septembra, v zgodnjih jutranjih urah odpeljala iz Sebenj. Prvi sončni
žarki so osvetlili sosednje vrhove mogočnega Rombona in Jerebice, ko smo pričeli pohod. Sprva po nezahtevni planinski poti smo
najprej osvojili Mangartsko sedlo. Nato pa smo v popolni bojni
opremi po slovenski poti zagrizli v zahodno steno mogočnega
Mangarta. Skale, hladne jeklenice ter popolna tišina so bili naši
spremljevalci na poti, ki nam je na vsakem koraku ponudila in
razkrivala nove dih jemajoče poglede. Ponosni vsak na svojo zmago smo po približno dveh urah stali na s soncem obsijanim vr-

hom Mangarta, ki
nam je nudil čudovite
poglede
na okoliške gore.
Sestopili smo po
nekoliko lažji italijanski poti.
Bogatejši za novo
izkušnjo smo se
v
popoldanskih
urah odpravili domov.
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Tradicionalno 40. praznovanje Tržiškega Abrahama letnika 1972
DINA PINTARIČ, FOTO: TONI ČEBRON

Kako drži misel opevane Šifrerjeve uspeš
nice »Za prijatelje si je treba čas vzet«,
smo potrdili abrahamovke in abrahamovci, rojeni v letu 1972, na tradicionalnem
40. praznovanju Tržiškega Abrahama v
soboto, 17. septembra 2022, v Domu pod
Storžičem. Prav nič nas niso ovirale deževna napoved in nizke temperature.
To sobotno jutro so se okoliški vršaci po
prekrasnem poletju prvič obarvali belo
in nam pričarali še lepšo kuliso v objemu
čudovite narave in Doma pod Storžičem,
ki je v zaključni fazi energetske obnove in
nove, sveže obleke.

da bomo tradicijo negovali in svoje nas
lednike oborožili z vsemi informacijami,
ki so ključ za uspešno organizacijo tako
velikega dogodka. Iskrena zahvala organizacijskemu odboru leta 1971 za vso pomoč, predvsem pa, da so svojo energijo in
življenjski optimizem prinesli tudi na naše
srečanje, in to v svojem slogu – s traktorjem.
Iskrena zahvala podžupanu Nejcu Perku, Darku Korenu – abrahamu za uvodne
besede, prijaznim gostiteljem Doma pod

Storžičem ter številnim pokroviteljem,
donatorjem, ki so prispevali nagrade za
bogat srečelov.
In sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne pod palcem skrit zaklad. Sreča je, ko se delo dobro
opravi in ko imaš nekoga rad (Tone Pavček). Člani odbora Abraham 1972 – Andreja, Asja, Dina, Irena, Mateja, Petra,
Suzana, Tanja, Valerija, Blaž in Vili – se
generaciji letnika 1972 zahvaljujemo za
zaupanje in pravimo, da vas imamo radi.
Srečno.

Sedeminsedemdeset
predstavnikov generacije X smo dan napolnili s spomini, se
ozrli nazaj, se ustavili
in medse po dolgem
času spustili ljudi, s
katerimi smo si bili
nekoč tako blizu, nato
pa nas je življenje vodilo po različnih poteh. Ta dan se je velikokrat slišalo: »Ali se
še spomniš?« in »Ali
še veš?«. Naši pristni
objemi so napolnili
naša srca. In prav to
največ šteje. Šteje pa
tudi dejstvo, da smo
predhodnikom,
generaciji 1971, ob predaji ključa obljubili,

4. srečanje harmonikarjev, pevcev in godcev
MAJA TEKAVEC, FOTO: MAJA TEKAVEC

Pred Zavetiščem v Gozdu je konec avgusta
potekalo Srečanje harmonikarjev, pevcev
in godcev. Po kulturnem mrku so se organi-

zatorji Planinskega društva Križe razveselili letošnje izvedbe, četrte po vrsti. Na prireditvi je nastopilo okoli 40 glasbenikov iz

cele Slovenije, obiskovalci in organizatorji
pa so razveselili tudi gostov iz Borovelj. Da
je bila prireditev tudi z generacijskega vidika zelo pestra priča dejstvo, da je bilo kar
lepo število mladih, ki so veselo raztegovali meh diatonične in klavirske harmonike.
Med njimi je bilo tudi nekaj zmagovalcev
in prvakov z različnih tekmovanj tako domače kot mednarodne ravni. Udeleženci so
z velikim aplavzom pozdravili letošnjega
Gorenjskega prvaka in 4. na Svetovnem prvenstvu 2022 v igranju na diatonično harmoniko, domačina, Gašperja Komaca. Da
so takšna srečanja še kako dobrodošla priča
podatek, da je bilo prizorišče polno obiskovalcev in mimoidočih, na mizah pa slastne
dobrote, ki so jih pripravljali v Zavetišču.
Planinsko društvo Križe pa že zdaj vabi na
5. srečanje harmonikarjev, pevcev in godcev 2023.
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Tržičanki na 10. slovenskem festivalu kamišibaj gledališča
PETRA KORENJAK MARČUN, KRISTINA LINDAV, FOTO: ARHIV KRISTINE LINDAV

Črnomelj je od 2. do 4. septembra 2022 gostil kamišibajkarje in
ljubitelje kamišibaja iz cele Slovenije. Društvo Kamišibaj Slovenije, KUD Zlata Skledica, Občina Črnomelj, Knjižnica Črnomelj in
JSKD OI Črnomelj so združili moči in v mesto pripeljali letošnji
jagodni izbor kamišibajev, ki jih je skrbno izbrala državna selektorica Silva Karim. V treh dneh se je tako s spremljevalnim programom, ki je bil zaradi okrogle obletnice – 10 let kamišibaja v
Sloveniji – še posebej pester, zvrstilo 39 kamišibajev, ki so osvojili zlata priznanja JSKD, hkrati pa so se potegovali tudi za nagrade festivala. Iz izkušnje zagotavljava, da je največja nagrada
že biti zraven in se družiti z ljudmi, ki skupaj vrtijo domišljijo in
jo ujamejo v butaj, svoj čar pa dodajo še prelepi kraji in mestni
kotički. A na podelitvi nagrad je aplavz za Tržičane zadonel dva
krat! Strokovna komisija, ki so jo sestavljali lutkarica in kamišibajkarica Tatjana Grabrijan, avtorica, urednica in pripovedovalka
ljudskih pravljic Irena Cerar in akademski slikar Robert Lozar, je
podelila sledeče nagrade: za likovno domiselnost Tržičanki Petri Korenjak Marčun, za avtorsko in hkrati debitantsko zgodbo
Tržičanki Kristini Lindav, za terapevtski doprinos Tini Grošelj,
za najbolj lirični kamišibaj Bredi in Darku Kočevarju, za najbolj
dialoški kamišibaj Mihi Arhu in za mojstrsko lahkotnost pripovedi Ireni Rajh. Najvišjo nagrado Zlati kamišibaj za leto 2022 je
za kamišibaj Kaj je en kup prejel Igor Cvetko, pionir kamišibaja
pri nas. Piko na i festivalu je dodala okrogla miza pod vodstvom
Jelene Sitar, kjer smo zaobjeli mejnike in kontekst kamišibajskega gibanja pri nas.

Tako Petra kot Kristina sva veseli in ponosni, da sva s to nagrado in spodbudo lahko še bolj goreči ambasadorki kamišibaja kot
umetniške, gledališke oblike tudi v zahodnejšem delu Slovenije. V
tržiškem koncu smo s projektom »kamiŠIBAJ V ZAVETJE GORA«,
ki ga je letos izpeljal KUD Podljubelj, uspešno začrtali pot in že
prihodnja zima prinaša nov projekt.

Dokler bo v knjižnici človeka objel prijazen, mlad smehljaj …
SABINA ŠOLAR

Knjižničarji nikoli ne počivamo. Julija in avgusta smo reševali poletni uganki, nagrajenci so bili o nagradah že obveščeni.
Septembra smo zaključili bralno poletje z zaključno prireditvijo
za Poletavce in NajPoletavce, ki nam jo je popestrilo gledališče
Makarenko. Sodelovalo je 116 Poletavcev in 16 NajPoletavcev. Vsi
skupaj so prebrali 868 knjig.
Začele so se ure pravljic, namenjene otrokom od 4. do 8. leta, ki
potekajo vsak četrtek ob 17. uri na otroškem oddelku knjižnice.
Zadnji četrtek v septembru so se nam na pravljični urici predstavili učenci 4. in 5. razreda Podružnične šole Kovor z interaktivno
gledališko predstavo Der bunte Vogel/Pisana ptica. Otroci so se
skupaj z nastopajočimi ogreli, se naučili nemških izrazov za barve, barvali pobarvanke in se udeležili pojedine s črvi.
V sklopu Nacionalnega meseca skupnega branja 2022 smo zopet
pripravili dopoldanski bralni maraton, v katerem so nas obiskali
otroci okoliških vrtcev.
Lani jeseni smo prvič pripravili Pravljične rokodelnice, namenjene otrokom. Gre za skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic. V
knjižnici na otroškem oddelku vsak mesec pripravljamo ustvarjalni kotiček, kjer lahko starši in otroci skupaj prebirajo knjige in
ustvarjajo, s tem pa poskrbimo za kvalitetno preživljanje prostega časa v knjižnici. Poleg branja in poslušanja otroci razvijajo domišljijo in urijo fino motoriko.
Septembra smo skupaj z Društvom upokojencev Tržič pripravili
Jesenske besedarije z naslovom Bogastvo tržiških voda. V okviru domoznanskega septembra sta nam kustosinji Gorenjskega
muzeja Anja Poštrak in mag. Barbara Kalan predstavili razstavo
Ako ne pridete, vas privedejo orožniki, ki je na ogled na stopnišču
knjižnice.

Novih 145 naslovov, zbranih pod
skupnim naslovom Knjiga, pojdi
med Tržičane, od 1. oktobra čaka
na svoje bralce v bralni znački za
odrasle. Bralna značka poteka do
29. 4. prihodnje leto. Bralec prebere (vsaj) 7 del s seznama in s
tem opravi bralno značko. Maja
prihodnje leto vse pridne bralke in bralce čaka zaključna prireditev.
Digitalno = realno = normalno bo 11. 10. od 8.30 do 17.00 v knjižnici
potekal že četrto leto zapored. Na dogodku se bo na treh lokacijah
predstavilo 13 podjetij s področja astronomije, robotike, virtualnih simulatorjev ter virtualne in obogatene resničnosti. Učenci
in obiskovalci bodo med drugim lahko doživeli virtualni polet z
letalom, skok na planiški velikanki, lahko se bodo pogovarjali s
humanoidno robotko Vito itd. Dogodek bo potekal v knjižnici in
na OŠ Bistrica in OŠ Križe, vključeni pa bodo tudi učenci OŠ Tržič.
Oktobra se bomo z Janom Konečnikom v potopisnem večeru
spraševali, Kje je Jan?, z dr. Andrejem Perkom se bomo spopadli s
stisko, dr. Jan Bizjak pa nam bo povedal kaj več o sortah jabolk, ki
jih boste lahko tudi poskusili.
Oktobra bomo zopet pripravili sklop začetnih tečajev s področja uporabe pametnih telefonov in računalništva ter nadaljevalni
tečaj uporabe pametnih telefonov. Izobraževanja bodo potekala
vsak mesec. Potrebna bo predhodna prijava.
Vabljeni torej v knjižnico! Pred nami je pestra jesen.
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Vodnjak z levom v atriju Občine Tržič
JELENA DOLENC, FOTO: JOŠT BELHAR

Levja skulptura je v Tržič domnevno prispela preko trgovskih
povezav med družino Glanzmann – Glassner in Aleksandrijo. Po
navedbah Marie Escher solastnice predilnice BPT, ki je v srednjih
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja obiskala Tržiški muzej, naj
bi iz Aleksandrije dobavljali bombaž. Najverjetneje je lev krasil
enega izmed aleksandrijskih parkov. Prevladujočo podobo kipa
tvori osrednji steber s profiliranimi rastlinskimi viticami. Novo
dodana komponenta je zvezdasto obrobje iz marmorja, ki je nameščena za steber z levom. Gre za rob vodnjaka na katerem so
napisana imena krajev, ki so s Tržičem prijateljsko povezani. Pod
pleksi steklom stoji školjka vodnjaka. Vrezano grbovno in figuralno okrasje ga uvršča v tip grajskega vodnjaka. Med prenosom
je školjka razpadla na tri dele, točke preloma so jasno vidne.
Kompozicija vodnjaka z levom je v atrij Občine Tržič postavljena
za kuliso prireditev in zaključek raznorodnih sestavin atrijskega dvorišča. Idejna zasnova postavitve vodnjaka z levom je delo
arh. Milana Kovača v sodelovanju z uradom za okolje in prostor
Občine Tržič, z arh. Ignacom Primožičem. Slovesno je bil odkrit
leta 1998. Vir: arhiv Tržiškega muzeja.

Zgodba punčk Majde Rozman
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV MAJDE ROZMAN

»Biti ustvarjalen, delati nekaj za dušo in z izdelkom razveseljevati
ljudi, je zagotovo želja mnogih izmed nas,« so bile začetne besede
gospe Majde Rozman iz Brezij pri Tržiču, ki se že vrsto let ukvarja
z ročnim izdelovanjem punčk. Željo je izpolnila potem, ko se je po
večletnem pedagoškem delu upokojila in se veselila vnukov. »Ob
vnukih sem tudi ponovno odkrivala njihov svet, ki je zares bogat in
poln idej,« je dodala.
In zakaj ravno punčke, gospa Rozman odgovarja: »Ob poplavi industrijskih igrač sem razmišljala, kaj bi podarila vnukinji, da bi bilo
darilo bolj osebno, in tako sem sešila prvo punčko. In ker je bila lepo
sprejeta, sem potem s šivanjem punčk nadaljevala. Še bolj sem bila
presenečena nad odzivom 86-letne gospe, ki mi je povedala, kako
sem jo ne samo razveselila, ampak jo popeljala v njeno otroštvo in
spomine na prvo punčko iz cunj.«
Tudi otroštvo Majde Rozman ni minilo brez punčke, s katero bi
se lahko igrala. »Ni bila ravno ročno izdelana, ampak mi je vseeno
ostala v lepem spominu.«
Za izdelavo punčk je potrebovala šivalni stroj, različne pisane
tkanine, polnilo in volno. Izrisala si je kroj za 40 cm veliko punčko in se lotila dela. Pri tem ji je bil v veliko pomoč splet, saj je po
tej poti odkrila zanimiv svet ročnega dela. »Želela sem, da so moje
punčke vedre, zato sem jim oči in usta izvezla,« dodaja in poudarja,
da ne kupuje samo novega blaga, ampak uporablja tudi rabljeno,
še lepo blago. Ob današnjem zametavanju tekstila se ji zdi tudi
to zelo pomembno. Poleg punčk je začela izdelovati tudi plišaste
medvedke in okrasne blazine.
Kakšen pa je odziv današnjih otrok na punčke?
»Punčke so čudovit spremljevalec skozi otroštvo, prijatelj za igro,
razvijajo otrokovo domišljijo, pri starejših pa so lahko spomin na
otroštvo ali prijazen družabnik. Zato so bili odzivi na moje punčke
zelo spodbudni, še zlasti so nekatere mamice želele, da ima njihov
otrok ročno izdelano igračo iz naravnih materialov.«
Poleg najbližjih pa so ročne punčke, tudi fantke za vnuke, razve-
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selile še številne druge otroke: »Prejele so jih moje nekdanje sošolke in prijateljice, vzgojiteljice mojih vnukov. Prispevam jih kot spominek romarjem, ki se podajo na rožnovensko pot z Brezij, še zlasti
medvedki pa so tudi že pristali v Kriznem centru Palčica v Grosupljem
in na Pediatrični kliniki v Ljubljani.«
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9. OKTOBER SVETOVNI DAN POŠTE

Janez Dovžan: »Ljudje so večinoma prijazni do poštarja.«
MAJA TEKAVEC, FOTO: MAJA TEKAVEC IN ARHIV JANEZA DOVŽANA

Pred natanko petdesetimi leti je bil na kongresu Svetovne poštne zveze (SPZ) (Universal
Postal Union – UPU) 9. oktober razglašen za
svetovni dan pošte, saj je bila na ta dan leta
1874 v Švici ustanovljena Svetovna poštna
zveza. Ob dnevu, ki je pred nami, smo se pogovarjali s tržiškim poštarjem z najdaljšim
stažem službovanja na Pošti Tržič, Janezom
Dovžanom.

Janez, kakšni so bili začetki službova
nja na pošti?
Leta 1990 sem pričel na Pošti Tržič. Raz
našal sem peš, s torbo na rami in prehodil več kot 10 km. Pošta je takrat imela
dva avtomobila znamke Zastava 750. V
prostorih pošte se je še kadilo, reklamnih
letakov nismo raznašali. K uniformi pa je
spadala še kravata.

Kdo je bil poštar nekoč in kdo je poštar
danes? Kako se pošta oz. delo poštarja
razvijata v zadnjih letih?
Nekoč so večinoma zaposlovali mlade fante, danes pa zaposlijo tudi abrahamovce in
ženske. V zadnjih letih se količina klasične pošte zmanjšuje, povečuje pa se število
paketov: dostavljajo se gospodinjski aparati, pohištvo, pijača in paletne pošiljke.
Pošta se v zadnjih letih raznaša z avtomobili, mopedi, skuterji, v zadnjem času
pa tudi z električnimi kolesi, trokolesi in
štirikolesniki.

Kako poteka poštarjev delovni dan?
Kdaj se začne vaš delovnik, kako si
razporedite delo …?
Dva zaposlena pričneta ob 4.50, da prevzameta prispele pošiljke za tekoči dan,
ki prispejo s tovornjakom. Ostali z delom
pričnemo ob 6.00. Najprej razdelimo pošto
po dostavnih okrajih, potem pa vsak pismonoša za svoj okraj razvrsti pošto še po
obhodnem redu. Ko je pošta razvrščena,
se odpravimo v dostavo pošiljk. Običajno
je to od 7.30 do 8.00. Vsa pošta mora biti
dostavljena isti dan. Ko je delo opravljeno,
gremo lahko domov, lahko ob 12.00 ali ob
17.00, ni pomembno.

Sigurno se počutimo bolje, ker nismo za
ograjo. V lepem vremenu je prijetno, v
mrazu in dežju pa manj, samo je lepih dni
veliko več.

li ne boste vedeli.« Oba sva se posmejala
(smeh).

Se spomnite kakšnih posebnih prigod
v času vašega dela?

Sam imam zelo dobre izkušnje. Ljudje so
večinoma prijazni do poštarja. Trudim se
delo opravljati po najboljših močeh, ima
pa vsak kdaj slab dan in pri delu z ljudmi
ne smeš biti zamerljiv.

Kot mlad poštar sem raznašal pokojnine.
Večinoma so bila vrata odprta. Pozvonil
sem in vstopil, gospod pa je ležal na tleh.
Bil je mrtev, zame je bil takrat kar šok. Se
pa spomnim še ene prigode, in sicer zaradi pomanjkanja pismonoš smo se veliko
menjali po okrajih. Neka gospa me vpraša,
zakaj se tolikokrat zamenjamo. Hudomušno ji odgovorim, da zato, da si otroci v vasi
niso preveč podobni. Naslednji dan me počaka in vpraša: »Koliko otrok pa imaš ti v
Tržiču?«. Bil sem v zadregi, kaj odgovoriti,
pa spet hudomušno odgovorim: »Niko-

Vaše delo je vsem na očeh. Kakšen je
odnos strank do poštarjev danes?

Malo za šalo, malo zares: zakaj se poš
tarji in domači psi težko razumete?
Psi niso moji prijatelji, bil sem večkrat
napaden. Zaradi ugriza sem bil dva tedna
tudi na bolniški odsotnosti.

Poštar še vedno pozvoni samo dva
krat?
Seveda.

Konec leta, za praznike ponavadi pa
dajo rekordi pošiljk. Kako se s količino
dela spopadate takrat?
V mojih začetkih je bilo voščilnic res veliko, danes je še vedno povečano število,
vendar s časi prejšnjega tisočletja ni primerjave.

Ena od prednosti in konec koncev tudi
slabosti je to, da ste prav vsak dan na
svežem zraku.
Vedno vemo, kakšno je vreme (smeh).

Janez Dovžan pri razvrščanju pošte.
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TRŽIČANI PO SVETU

VERA JEJČIČ: »Tržič je moj pravi dom.«
JELENA DOLENC, FOTO: JELENA DOLENC

Švedska je največja nordijska država v Skandinaviji, v severni Evropi. Vera Jejčič na
Švedskem živi od leta 1971, ko jo je tja popeljala ljubezen.

S katerimi presežniki bi opisali Švedsko?
Mirna, simpatična, lepa, naravna, enostavna, zanimiva, skratka čudovita je.

Katera nacionalna švedska jed vam je
najbolj všeč? Jo kdaj pripravite sami?

Švedska je s svojimi velikimi gozdovi
in hribovito divjino znana po svojem
miru. Pa bi jo res opisali kot tako?

Doma sem kuhala slovenske jedi, tako
nama je bilo najbolj všeč. Na Švedskem
precej sladkajo jedi, to nama ni bilo všeč.
Rada imam toplo krompirjevo solato z
majonezo in začimbami. Pripravila sem
jo za praznike, kot sta božič in novo leto.
Sicer so na Švedskem priljubljeni cimetovi piškoti, te pogosto kupim kar v trgovini. Znan je pa tudi kruh, ki je spečen kot
kreker. Vsebuje 70 % ovsenih kosmičev.
Kupujemo ga tudi v Sloveniji, to so Wasa
Fibre krekerji.

Ja, res je mirna dežela. Z mnogimi gozdovi
in jezeri, res je čudovita. Navdaja z mirom
in spokojnostjo.

Kako vas je življenje popeljalo na
Švedsko?
Ljubezen. Brez ljubezni ni življenja. Z možem sva se spoznala v rodnem kraju, oba
sva Tržičana. Iz simpatije je vzklila ljubezen. On je imel načrte za selitev na Švedsko, že preden sva se spoznala. Tako je
odpotoval in me kasneje povabil na obisk.
Nato sem se vrnila v Slovenijo. Ves čas, ko
sva bila narazen, sva si pisala pisma. Čez
nekaj časa me je povabil, da bi skupaj živela na Švedskem. Takrat sem se preselila
tudi jaz.

S katerimi razlikami ste se srečali, ko
ste se preselili? Kje vidite prednosti
selitve tako daleč?
Najpomembnejše vodilo selitve je bil zaslužek. Tam se za isto delo zasluži več.
V tistih časih je bilo – podobno kot danes – tu v Tržiču težko dobiti stanovanje.
Ko sem prišla na Švedsko sva stanovanje
lahko najela takoj. Najela sva ga v bližini Stockholma. Država se mi je zdela bolj
urejena in organizirana kot Slovenija. Všeč
mi je to, da se ljudje ne zanimajo za druge,
kot je v navadi pri nas. Ni opravljanja in
vtikanja v življenja ostalih.

Kako je potekalo privajanje na življe
nje na Švedskem? Gre namreč za pov

Če bi čas lahko zavrteli nazaj, bi se še
enkrat preselili na Švedsko?
sem drugačno kulturo od naše. Kako
ste se spopadli z jezikom?
Na življenje v tujini sem se dokaj hitro navadila. Najtežja prilagoditev je bil jezik,
sicer sva pa z možem naprej gojila našo
slovensko kulturo. Država mi je priskrbela
možnost učenja švedščine, prednost sem
imela, ker sva že imela najeto stanovanje
in sva bila tik pred poroko. Obdobje ni bilo
lahko, bilo je psihično kar naporno, ampak
sva to prebrodila.

Je znanje jezika pogoj za zaposlitev?
Kje ste bili zaposleni?
Jezik je predpogoj za službo. Dovolj je, da
razumeš osnove, da se lahko v službi z
nadrejenim sporazumeš. Zaposlena sem
bila v Scanii, to je tovarna avtomobilov.
Na začetku sem delala v proizvodnji, nato
pa kot kontrolorka materiala, ki je prispel
v tovarno za nadaljnjo obdelavo. Tam sem
bila v službi do predčasne upokojitve.

Svetovne podprvakinje v Plesnem
studiu Špela
ŠPELA MANDELC, FOTO: ARHIV PLESNEGA STUDIA ŠPELA

Novo šolsko leto smo v Plesnem Studiu Špela začeli nadvse uspešno. Poleg začetka plesnih tečajev za otroke, mladino in odrasle, smo se v začetku
septembra udeležili svetovnega prvenstva in svetovnega pokala v plesih na
Poljskem. Punce so bile izvrstne in si priplesale odlične rezultate.
- svetovne podprvakinje z malo skupino KUNG FU PANDA
- zmagovalka svetovnega pokala - solistka Nika Janc
- zmagovalki svetovnega pokala - par Nika in Naja
Konec oktobra nas čaka še svetovno prvenstvo v modernih tekmovalnih
plesih v Avstriji. Držite pesti in čestitke vsem plesalcem!

oktober 2022

Ne bi rekla, ker zelo rada prihajam v Slovenijo. Čeprav sem večino življenja preživela tu, sem se preselila izključno zaradi
določenih vzgibov, kot sta ljubezen in tež
nja za bolj kakovostnim življenjem. Sicer
se ne bi preselila nikoli. Tržič je moj pravi
dom.

Kako pogosto se vračate v rodni Tržič?
Pridem vsako leto. Prva leta sva prihajala
le na dopust poleti, kasneje, ko mi je zbolela mama, sem v Tržiču bivala več mesecev na leto. Zdaj sem pol leta na Švedskem,
pol leta pa v Tržiču.

Morda zdaj, ko ste v pokoju, razmiš
ljate o selitvi nazaj v Slovenijo?
Nekaj let sem res razmišljala o selitvi nazaj v Slovenijo, vendar sem precej navezana na otroka, oba živita na Švedskem. Živita vsak na svojem koncu, se pa pogosto
srečujemo in kontaktiramo po telefonu.
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Tek po poti treh zvonov
ALENKA GOLMAJER TERZIEV, FOTO: VILI VOGELNIK

Na prvo soboto v septembru je bil na igrišču Pod kostanjčki tekaški praznik. V lepem sončnem vremenu se je na štartno mesto
postavilo 48 otrok in 46 odraslih tekačev. Otroci so tekli glede na
starost po 300 oz. 600 m dolgi progi, odrasli tekači so premagali
9 km dolgo Pot treh zvonov.
Tek šteje za tržiško rekreativno tekmovanje v tekih. Absolutna
zmagovalca teka sta bila tako kot lani Karmen Klančnik Pobežin
in Uroš Rozman, najhitrejša domačina sta bila Marijana Štrukelj
in Mark Ahčin. Glasno smo zaploskali tudi najbolj izkušenima
udeležencema na teku Nevenki Petrovski in Janezu Ambrožu ter
Metodu Grašiču, ki je kot najmlajši tekač pretekel celotno pot.
Kar pa je najvažneje, vsi tekači so zadovoljni in brez poškodb pritekli skozi cilj.
Po teku je sledila otroška zabava s poslikanimi rokami in obrazi
na napihljivem gradu in že tradicionalna pogostitev za tekače z
odličnim bogračem in slastnimi palačinkami.
Rezultati teka so objavljeni na uradnem Facebook profilu Tek po
Poti treh zvonov in na spletni strani Športne zveze Tržič.

Velika nagrada Evrope in Evropsko prvenstvo 2022 v sankanju na
kolesih
LADO TORKAR, PREDSEDNIK STROKOVNEGA SVETA ZA ZIMSKO-ŠPORTNO IN POLETNO SANKANJE PRI SANKAŠKI ZVEZI SLOVENIJE, FOTO: ARHIV LADA
TORKARJA

V nemškem mestu Unterammergau je od 2. do 4. septembra 2022
potekalo tekmovanje v sankanju na kolesih. Da je to šport za mlado in staro generacijo, je dokazal najstarejši tekmovalec, 77-letni
Hans Hofer z južne Tirolske.
Na 1158 metrov dolgi progi z 11 % naklonom, kjer so tekmovalci
brzeli s hitrostjo 90 km na uro, je nastopilo v obeh dneh tekmovanj 76 tekmovalcev iz Slovaške, Češke, Hrvaške, Švice, Avstrije,
Nemčije in Slovenije.
V prekrasnem sončnem vremenu so nastopali v kategorijah enosed, dvosed in ekipno. Barve Slovenije so zastopali tekmovalka
in tekmovalci iz SAK Idrija (Nuša Šubic), SAK Jesenice (Klemen
Rev in Bine Mekina) in ŠD Podljubelj (Matevž Vertelj, Jernej in
Boštjan Vizjak ter brata Vid in Žiga Kralj).V petek je bil obvezni
uradni trening, na katerem je trener Jože Marn vsem tekmovalcem natančno pokazal idealne linije vsakega ovinka. V soboto je
sledilo tekmovanje za Veliko nagrado Evrope, na katerem je Vid
Kralj dosegel izvrstno 3. mesto, takoj za njim je bil mlajši brat
Žiga Kralj na 4. mestu.
Nuša Šubic je v ženski kategoriji dosegla 5. mesto, Boštjan Vizjak 5. mesto, Klemen Rev 6. mesto, Matevž Vertelj 4. mesto, Bine
Mekina pa 7. mesto. Najmlajši sankač Jernej Vizjak je dosegel 6.
mesto.

V dvosedu sta nastopila
aktualna svetovna prvaka zimske sezone Vid
Kralj in Matevž Vertelj.
Kljub napaki sta osvojila 7. mesto.
V nedeljo pa je bila tekma za prvaka Evrope.
Nastopilo je 20 najboljših sankačev Evrope.
Slovenski sankači so
nastopili v vseh treh
disciplinah. Vid Kralj
je kot najbolje uvrščeni Slovenec dosegel
v močni mednarodni
konkurenci 10. mesto, Bine Mekina pa 14.
mesto.
V dvosedu sta Matevž
Vertelj in Vid Kralj dosegla 6. mesto. Ekipno
je slovenska reprezentanca dosegla 6. mesto.
Naslednje leto nas čaka
svetovno prvenstvo, ki
bo prav tako v Nemčiji, zato že zdaj vabim
mlade sankače od 6.
leta naprej, da se nam
pridružijo. V tržiški
občini se lahko pod strokovnim vodstvom trenerja Jožeta Marna pridružite treningom v ŠD Podljubelj (Borut Kralj) ali ŠD Lom
(Lado Torkar).
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INTERVJU: LUKA BORSE IZ BMX KLUBA TRŽIČ

Luka Borse: »Premagujemo samega sebe in lastne meje.«
MAJA TEKAVEC, FOTO: ARHIV BMX KLUBA TRŽIČ, DIGITAL 3 PRODUCTION

O sebi pravi takole: »Blejc, trenutno iz Žirovnice, ekstremni šport
nik, naravovarstvenik in ustvarjalec vsega, kar me interesira. Pot v
razvijanju ekstremnega kolesarstva me je pripeljala do BMX parka v
Tržiču, kjer vodim treninge in pomagam pri delovanju tako društva
kot parka.«

Kam segajo začetki vaše poti na gorskem kolesu? Kako se
je začelo?
Jaz osebno sem začel z motokrosom, kar se tiče treniranja na
dveh kolesih. Običajno smo več ali manj vsi začeli pri mladih letih, verjetno kar koli je prišlo pod roko. Vsekakor se meni zdi pri
gorskem kolesu najboljše razmerje med vložkom in užitkom, pelje se praktično vedno in povsod ter je na lasten pogon. Začelo pa
se je, ko sem videl videe iz zahodnih dežel, kjer so bile te discipline že prej razvite … Šport me je zelo hitro prevzel. Ko imaš enkrat
kolo, lahko treniraš, če imaš voljo.

Septembra 2015 ste na gorskem kolesu v Mariboru kot prvi
izvedli dvojni premet nazaj (double back flip). Ste še vedno
edini s tem podvigom?
Takrat sem premet izvedel kot prvi Slovenec in mislim, da še vedno edini na slovenskih tleh. Sta ga pa kasneje izvedla še dva, ki jih
poznam – če se ne motim v tujini. Podvig je težek predvsem, ker
nimamo ustreznih pogojev za treniranje, še predvsem pa takrat.
Posnetek
si
lahko
ogledate
https://youtu.be/W_Z8m2wv2Xk.

na

portalu

Youtube:

Kakšno vlogo opravljate v BMX klubu Tržič?
Pri BMX klubu sem pobudnik za razvoj ter zagon dejavnosti, da je
slednje mogoče. Prevzel sem mesto predsednika.

Z gonilno silo Sandijem Remcem, očetom Jaka Remca in
trenutno najbolj vročim imenom BMX kolesarstva v Slove
niji, in podporo Občine Tržič ter lokalnih podjetij ste uredili
halo, ki se nahaja v nekdanjih prostorih BPT-ja. Kako trno
va pot je bila priti do novih prostorov in zakaj ravno Tržič?
Tukaj bom odgovor predal kar Sandiju.
Sandi: Res je, kot ste napisali, bila je trnova pot. Vendar ni cvetja
brez trnja, kot je pel in napisal Dominik Trobentar s Hazardi.
V sami osnovi smo imeli najeto halo v Ljubljani. Zaradi čudnih
okoliščin ter pohlepa novega lastnika smo morali ven. Dve leti
smo iskali primerno novo lokacijo kjer koli v Sloveniji.
Ene hale so bile primerne, vendar je bila najemnina za izbrane hale
predraga, bi bilo bolj smiselno kupiti zemljišče ter postaviti halo
po svojih okusih, željah ter standardih, ki jih narekuje ta šport.

Jaka Remec
Takrat sem s popolnoma drugim namenom sedel pri takratnem
županu Občine Tržič. Gospod Sajovic je izredno odprt človek za
šport in za kolesarstvo. Tekom pogovora me je vprašal, zakaj je v
meni tak interes za šport.
Povedal sem mu, da sem oče Jaka Remca in da potrebujemo prostor, da bo nekje treniral. Beseda je dala besedo, stavek in tako naprej. Gospod me je brez oklevanja vprašal, če bi imeli halo. Rekel
sem, da bi. V trenutku je poklical gospo Damjano v BPT in nekaj
minut kasneje smo se sprehajali po hali. Takoj sem rekel, da jo
vzamemo v najem. Tako se je vse skupaj začelo. Ko smo začeli pos
pravljati halo, pa se je iz dneva v dan kazalo več problemov. Trdo
delo, neprespane noči celotnega tima in velike vsote denarja pa so
pripeljale do tega, kar tam stoji danes. Brez uradnih oseb Občine
Tržič ter prijetne gospe Damjane iz BPT-ja tega nikoli ne bi bilo.
Vsi so videli potencial v naši zagnanosti in tako so nam tudi pomagali pripeljati projekt do konca. Hala sama po sebi ni najbolj
primerna, je pa dovolj velika za osnovni trening poligon. Višina je
primerna, dolžina skoraj primerna, absolutno pa je preozka. Bolje bi bilo, če bi bila vsaj trikrat širša, da bi lahko v njej razporedili
objekte tako, da bi se lahko delali transferji in izbiralo različne
linije. Vendar se vsi zavedamo, da vsega ne moremo imeti.
Naša država nima veliko posluha za ta šport, absolutno pa ga ima
Občina Tržič. Za vse, kar so storili za nas ter za šport prostega sloga, smo jim lahko samo hvaležni, vsekakor pa se bomo potrudili,
da bodo to dobroto dobili poplačano. Z nadaljnjim sodelovanjem
bomo občino Tržič vsekakor postavili na zemljevid sveta in to smo
že začeli delati. Airbag contest zlati čevelj je bil že en dogodek, o
katerem so govorili v tujini. Tudi na individualnih treningih so se
tekmovalci iz Amerike, Avstralije, Hrvaške, Italije, Avstrije itd. počutili izvrstno in vsi se vračajo v pričetku naslednjega leta.

Hala je ozka, v širino meri le devet metrov, je izredno dolga,
kar 63 metrov, v višino pa meri 12 metrov. So vam mere gle
de na vašo dejavnost povzročale kakšne preglavice?

Uspešen zaključek Airbag contest Zlatega čevlja
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V bistvu je za to dejavnost predvsem potrebna zadostna višina
in seveda nekaj dolžine. Zagotovo bi bilo še boljše, če bi bila hala
tudi široka, saj bi to omogočilo bolj pester nabor linij napram trenutnim linearnim, a mislim, da je park dobro zasnovan in omogoča kvalitetno treniranje kljub prostorskim omejitvam.
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da je toliko ljudi prišlo pogledat. V bistvu nisem verjel, da se lahko
toliko ljudi varno spravi pod našo streho.

Na olimpijskih igrah bomo kmalu lahko spremljali novo
dis
ciplino – BMX kolesarstvo prostega sloga, disciplina
park, kjer bomo lahko stiskali pesti za Jaka Remca. Se po
vašem mnenju Tržičani premalo zavedamo, kakšne vrhun
ske kolesarje gostimo v našem mestu?
BMX disciplina park je že na olimpijskih igrah, bo pa v prihodnje
verjetno tudi MTB Slopestyle, ki je vzhajajoča disciplina gorskega
kolesarstva v prostem slogu. Mogoče se marsikdo z leti že zaveda,
da se v Tržiču razvijajo ekstremni športi, pa morda bo vedno bolj
znano, da tu trenirajo v bistvu najboljši.

… in kakšno podporo si želite?

Hala na začetku prenove

Vlaganj v halo verjetno še ni konec, kaj vas še čaka?

Največja podpora je v razumevanju, da je šport v povojih in da
tisti, ki iščemo načine, šele čistimo pot, ki je še daleč od tlakovane. Le-ta pa je lahko za marsikatero konkurenco iz tujine nekaj
normalnega. A ker Slovenci zmoremo marsikaj, zmoremo tudi to
… Pridite na tekmovanja, spremljajte šport in navijajte za nas.

Že v kratkem se planira povečanje določenih objektov skladno
s planom, da se park razvija tako kot šport sam in nekako sledi
svetovnim trendom. Kaj točno bomo lahko izvedli, pa je odvisno
tudi od zunanjih dejavnikov. Mislim, da znotraj ekipe mej ni.

V hali nudite treninge za vrhunske kolesarje. Od kod priha
jajo člani in kako potekajo treningi?
Tako je, v začetku tekočega leta smo pričeli s treniranjem tistih,
ki si želijo dosegati vrhunske rezultate, ne le na domačih tleh.
Člani prihajajo s cele Gorenjske, pa tudi dva Primorca se nam pridno pridružujeta in trenirata vsaj dvakrat na teden. Treningi so
sproščeni, a polni energičnosti, kot je tudi šport sam. Premagujemo samega sebe in lastne meje.

Konec avgusta ste organizirali dogodek Airbag contest zlati
čevelj, kjer sta bila skupaj z Jakom Remcem razglašena za
najboljši tekmovalni par. Kako bi ocenili sam dogodek?
Ko sem slišal, da so naju izžrebali v par, sem bil hkrati zelo vesel,
a malo zaskrbljen. Vedel sem namreč, da bom moral dati res vse
od sebe, saj je Jaka v polnem tekmovalnem pogonu in je prišel
zmagati. Vse se je dobro izteklo. Čeprav nas je vreme prisililo v
notranje prostore, je dogodek vrhunsko uspel. Bilo je neverjetno,

Za najboljši tekmovalni par sta bila izbrana Jaka Remec (levo) in Luka Borse
(desno).
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v središču

Energetska sanacija gradu (dvorca) Neuhaus
ZBRALA JANJA NEMC PO PODATKIH OBČINE TRŽIČ (PODŽUPAN NEJC PERKO, DIREKTOR OU OBČINE TRŽIČ, KLEMEN SRNA, KATJA REKELJ, DRAGO
GORIČAN, VID RATAJC), FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

V tokratni številki Tržičana smo želeli pozornost nameniti dvorcu Neuhaus, ki se
s svojo novo podobo bohoti nad Tržičem.
Zgradba je eden najbolj reprezentativnih
objektov v Tržiču in potencialno najbolj
zanimiva turistična točka v mestu zaradi
številnih razlogov. Območje, na katerem
je postavljen dvorec, ima izjemno lego z
razgledom na mesto in okoliške kraje in je
izjemen zgodovinski prostor. Tu je namreč
stal srednjeveški grad, v katerem so bivale
številne znamenite plemiške rodbine.
O samih začetkih gradu Neuhaus imamo
skromne vire, domnevamo pa lahko, da se je
razvil skupaj z naselbino, ki je nastajala ob
vznožju skalnega pomola. Gospostvo so skozi
stoletja vodile plemiške družine, mdr. Paradaiser, Barbo, Wernegkh in Auersperg. Kaj je
pomenilo, da je bil grad središče oblasti, nam
dobro ponazarja naslednji primer: leta 1571
je bil Neuhaus last Avguština Paradaiserja,
in sicer »z vsemi cerkvenimi zajemi in sodno
oblastjo, z vsemi častmi, dostojanstvi, pravicami, ljudmi, posestvi, davščinami, ribolovi,
zapriseženimi lovskimi pravicami nad divjačino in ostalimi pritiklinami« (Kragl, 1936,
str. 123). Med leti 1807 in 1819 je bil lastnik
gospostva grof Josef Radetzky, kasnejši feld
maršal avstrijske vojske. Lokalno prebivalstvo ga je ohranilo v spominu kot dobrotnika,
ki jim je moralno in finančno pomagal po
uničujočem požaru leta 1811. Nasledil ga je
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baron Josef Dietrich, kasneje pa Kranjska industrijska družba, pod katero je bila do konca
19. stol. celotna posest razprodana. Do dvajsetih let 20. stol. je v graščini prebival Andre
Gassner st. Tudi on je kot solastnik tedanje
predilnice in tkalnice in obenem s karitativno dejavnostjo pustil svoj pečat v Tržiču.
Po drugi sv. vojni je Neuhaus služil različnim namenom, mdr. je nudil prostore vrtcu,
gostil lokalna društva itd. Arhitekturna zgodovina gradu nam je slabo poznana, saj je
le-ta skupaj z velikim delom Tržiča leta 1811
pogorel. V osnovi današnja podoba graščine
izhaja iz časa baronov Radetzky in Dietrich,
vsako obdobje pa je dodalo (ali odvzelo) nekaj svojega. [Povzeto iz Iz zgodovine Tržiča,

Ljubljana 2020 in Kragl Viktor, Zgodovinski
drobci župnije Tržič, Tržič 1936.]
Dela, ki se zaključujejo na gradu, so del
operacije Energetska sanacija gradu
Neuhaus in so sofinancirana v okviru
»Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020.« S
sredstvi evropske kohezijske politike bo
sofinanciranih 49 % upravičenih stroškov
operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe
kohezijske politike).
Celotna višina investicije v energetsko sanacijo tako gradu Neuhaus kot Tržiškega
muzeja znaša okoli 1,4 mio EUR, od tega

v središču
v grad Neuhas okoli 950.000,00 EUR brez
DDV. Občina Tržič je pridobila za ta namen EU sredstva v višini 400.000,00 EUR.
Številke so ocenjene in začasne, ker dela
še niso zaključena. Pri pripravi in izvedbi
projekta sta aktivno sodelovala Lokalna
energetska agencija Gorenjske (LEAG) in
Zavod za varstvo kulturne dediščine.
Energetska sanacija gradu Neuhaus je obsegala: novo ostrešje skupaj s kritino in
izolacijo podstrešja, menjavo zunanjega
stavbnega pohištva z vgradnjo novih oken
s termoizolacijskim steklom (izdelava po
meri in obliki skladno z navodili ZVKD, kot
so bili obstoječi), obnovo in dodelavo vseh
polken in obstoječih mrež na oknih objekta, obnovo obstoječih vseh vhodnih vrat
na objektu z obnovo vitražev in umetno
kovaških dodatkov na objektu in stavbnem pohištvu, izdelavo termoizolativnega
fasadnega ometa v dveh slojih z obnovo
obstoječih simsov (kapni, vnesni, okrog
oken) na objektu in oplesk s paroprepustno fasadno barvo (v odtenku skladno z
navodili ZVKD), nove strojne inštalacije:
novo peč na plin in toplotno črpalko, nove
cevovode z radiatorji z nastavitvenimi
ventili, elektroinštalacijska dela z zamenjavo obstoječih svetil z varčnimi svetili,
ureditev odvodnjavanja okrog objekta z
drenažo, peskolovi, ponikovalnico, prodcem in vgradnjo granitnih kock širine 1 m.

Obnovljena podoba, ki jo dobiva z letom
2022, bo v prvi vrsti doprinesla k lepši
veduti mesta. Še večjo vrednost pa bodo
pomenile dejavnosti, ki se bodo dogajale znotraj njenih zidov. Grad Neuhaus bo
s prenovo imel možnost dobiti tudi novo
vsebino, ki bo verjetno potekala v več fazah
– najprej začasno in potem trajno. Ideje so
za ureditev prostorov za dejavnos
ti Tržiškega muzeja, prostore pa bodo dobila
lokalna društva, s čimer bi pripomogli k
razbremenitvi njihove prostorske stiske,
predvsem na Balosu. Pri tem okolica stavbe ponuja lepo prizorišče za predstavitev
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njihovih dejavnosti. Tu bi se lahko odvijale
različne prireditve, kar se je v preteklosti
že dogajalo. Zato je lokacija tudi potencial
za gostinsko dejavnost in vabijo interesente/soinvestitorje k ustvarjanju skupne
zgodbe.
Dvorec Neuhaus predstavlja kulturni, gos
tinski in turistični potencial občine Tržič.
S svojo prenovljeno podobo in vsebino se
bo lahko sčasoma ponovno vživel v svojo
edinstveno vlogo, ki jo uživa na vzpetini
nad mestom in osvežil mestni vrvež.

Pri sanaciji takih objektov so vedno zahtevna in nepredvidena dela, saj jih ni mogoče natančno in predhodno načrtovati in
sprojektirati, določiti ali vrednotiti. Gre
namreč za star objekt, pri katerem se med
sanacijo pokaže vedno kaj dodatnega in
nujno potrebnega. Hkrati je to kulturno-zgodovinski spomenik in nujno je sodelovanje z ZVKD, ki vztraja pri pogojih, zato
so večkrat potrebni določeni kompromisi.

oktober 2022
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5. OKTOBER SVETOVNI DAN UČITELJEV (5. OKTOBER)

Ko učiteljica in učenka postaneva sodelavki
ROMANA TURK, UČITELJICA

Posebno zadovoljstvo je, če se v kolektivu pojavi moja nekdanja
učenka ali učenec. Včasih se zgodi, da na naši šoli opravljajo obvezno prakso, nekaterim sem celo mentorica. Veseli me, da sem
jim tudi jaz vzbudila veselje do pedagoškega poklica.
Pogosto v svojih nekdanjih učencih opazim vsaj majhno refleksijo sebe ali svojih kolegov.
Zagotovo nas delo z mladimi bogati in uči. Izkušnje, znanje starejših učiteljev in prodornost mlajših so ključ do boljšega znanja
sedanjih učencev in do napredka celotne družbe.
LAURA TURK, UČITELJICA, FOTO: ARHIV OŠ TRŽIČ

… nekoč pa prav tako učenka.
Ob stopnišču v prvem nadstropju so modra vrata s steklenim oknom, skozi katera vidiš ozek hodnik, ki zavije za vogal. Pred leti
sem večkrat stala pred njimi in čakala, da mimo pride kdo, ki mi
bo lahko odgovoril na tisti znani: »Oprostite, a je učiteljica morda v zbornici?«. Danes pa skoznja stopam kot nekdo, ki na taka
vprašanja odgovarja ali predstavlja odgovor.

Takšne učitelje si želijo najini učenci:
-

Da dajejo manj nalog.
Da bi bili bolj prijazni, zabavni.
Da bi bolje razložili snov.
Da bi bili prijazni, ampak strogi.
Da bi bili nasmejani, kul.
Da bi dajali lažje teste.
Da bi bili popustljivi pri ustnem ocenjevanju.
Da ne govorijo dolgočasnih stvari, da se ne derejo.
Da gremo večkrat ven.
Naj naredijo uro zelo zanimivo.
Naj dajejo več filmov v zvezi s snovjo.
Naj ne kregajo fantov.
Naj bodo pametni, smešni.
Naj bodo pravični.
Naj jim pomagajo.
Naj bodo odgovorni.
Naj dovolijo uporabo telefona za prevajalnik pri angleščini.

Učenke in učenci 8.a

Zanimivo se je vrniti in ugotoviti, kako veliko, a hkrati malo se je
spremenilo, odkar sem z nasmehom na obrazu in spričevalom v
roki še zadnjič odkorakala skozi osnovnošolska vrata. Spremenilo
se je šolsko stopnišče, ki je postalo akvarij, a ostali so smeh in
hitri koraki, ki odmevajo po njem. Ključek za omarico je zamenjal
ključ učilnice, šolsko mizo kateder. Domače naloge so postale pisanje priprav in izdelovanje iger, odmor za malico pa čas dežuranja ali klepeta ob kavi. A tisto najpomembnejše ostaja enako.
Enako nasmejani so obrazi učiteljev, ki kot sodelavci in mentorji
lajšajo začetni učiteljski vsakdan. Enaki živčki se zvijajo v trebuhu, ko na vrsto pride ocenjevanje. In enako veselje se širi po srcu,
ko dan za dnem stopim skozi vrata učenosti.
Biti učitelj ni poklic, je poslanstvo, ki pokliče tiste najbolj srčne.
Poseben privilegij pa je na klic odgovarjati v šoli, ki je v tebi zasejala ljubezen do znanja. In le upam lahko, da bom tako ljubezen
med učence sejala tudi jaz.

Prvošolce sprejela babica
ANAMARIJA ŠOBER, FOTO: BETKA POTOČNIK

September je tu in jesen že trka na vrata. Oglasil se je šolski zvonec in naznanil novo šolsko leto, v katerem je v četrtek, 1. septembra, prag OŠ Križe prestopilo 33 radovednih prvošolcev.

Tokratni sprejem je potekal nekoliko drugače: učence in starše
je sprejela babica in jim prebrala zgodbo Ko gredo starši v šolo.
Učenci so hitro ugotovili, kdo zares hodi v šolo, kar so tudi ponosno povedali. Po malce nenavadni zgodbi sta učence in starše
nagovorila še gospod podžupan Nejc Perko ter gospa ravnateljica
Erna Meglič. Učenci so spoznali svoji učiteljici Anamarijo Cvek in
Urško Bajželj ter se za spomin fotografirali v novih majicah OŠ
Križe. Nato so prvošolci s svojima učiteljicama vstopili v učilnice, kjer jih je čakala slastna malica, starše pa je ta čas nagovorila
knjižničarka Vesna Rogl iz knjižnice Dr. Toneta Pretnarja Tržič.
Učenci so med malicanjem navdušeno hiteli pripovedovati svoje
vtise:
Ivano: »Všeč mi je b'lo, k' smo se mal' hecal'.«
Patricia: »Všeč mi je bil rogljiček in jagode.«
Brina: »Všeč mi je b'lo, k' nam je babica dala bonbone.«
Timotej: »Všeč mi je b'la zgodbica, ker so šli starši v šolo.«
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Teden otroka: V Vrtcu Tržič je spet živžav
MOJCA JANC, TJAŠA WOLF MANDIČ, FOTO: ARHIV VRTCA TRŽIČ

Prostori Vrtca Tržič so se spet napolnili z
otroškimi glasovi in smehom. Po poletnih
mesecih, ki smo jih izkoristili za obnovo
nekaterih vrtčevskih prostorov, smo se
srečali tisti, ki vrtec že poznamo, in otroci
s starši, ki letos prvič vstopajo v igralnice
med nove prijatelje. Šolsko leto začenjamo z 31 oddelki na 9 lokacijah. V naslednjih mesecih pričakujemo odprtje še dveh
oddelkov v skladu s čakalno listo otrok. V
septembru smo si vzeli čas, da spoznamo
nove igralnice, mogoče druge vzgojiteljice
in nove otroke. Prav tistim, ki se prvič srečujete z vrtcem, je v septembru namenjene največ pozornosti. Velikokrat je slovo
še težko, vendar se v naročju vzgojiteljic
in ob spodbudnih besedah, ki jih namenimo otrokom in staršem, jok vsak dan bolj
umika radovednosti, igri in novim prijateljstvom. Poskrbeli bomo, da bodo dnevi
zanimivi, prijetni in varni. Že v oktobru
nas čaka teden otroka, ki se vsako leto začne na prvi oktobrski ponedeljek. Letošnja
osrednja tema tedna je »Skupaj se imamo
dobro«. Dejavnosti v tem času bomo povezali z Dnevi evropske kulturne dediščine. V vrtcu bomo pripravili še več iger in
drugih dejavnosti, ki nas bodo povezovale
v gibanju, raziskovanju in ustvarjanju. Otroci bodo raziskovali domači kraj, ki nam

nudi zavetje, možnost druženja in skriva še marsikatero skrivnost preteklosti.
Svoja spoznanja bodo lahko izrazili skozi
umetnost in izdelke razstavili v prostorih,
kjer se srečujemo in družimo, v Vrtcu Tržič ter centru našega mesta. V vrtcu bomo
poskrbeli, da bodo dnevi zanimivi, prijetni
in varni, z roko v roki z našo letošnjo rdečo nitjo pa tudi ustvarjalni. V tem šolskem
letu tudi za starše pripravljamo zanimivo

dogajanje, in sicer štiri delavnice, za nekatere ste temo lahko predlagali sami. Na
prvi, ki bo v oktobru, bomo razmišljali o
pogledu na predšolsko vzgojo. Skupaj z
otroki boste vabljeni na praznično tržnico
v decembru. Spomladi načrtujemo Živžav.
Otrokom in staršem zaposleni Vrtca Tržič
želimo toplo dobrodošlico, zanimivo šolsko leto in da tudi skupni prosti čas preživijo mirno in prijetno.

Okrepljena otroška ambulanta v Tržiču
HERMINA KRESE, DR. MED., SPEC. PED., FOTO: ARHIV HERMINE KRESE, DR. MED., SPEC. PED.

Po večletnih prizadevanjih Hermine Krese, dr. med., spec. ped. v Tržiču dobivamo
novo pediatrinjo, ki bo skupaj s še dvema
medicinskima sestrama okrepila ekipo
otroške ambulante v Tržiču. Zaposlitev je
omogočila tudi dodatna koncesija za izvajanje pediatrije v Tržiču, ki jo je podelila
Občina Tržič. Večja ekipa bo zagotavljala
obravnavo mladih pacientov preko celega dneva, vsak delovni dan v tednu. Urnik ambulant in informacije glede dela v
ambulanti so dostopni na spletni strani
http://krese.si/.

dobivnik. V zadnjih mesecih smo se Hermini in Martini pridružile nove sodelavke, poleg mene še medicinski sestri Tjaša
Papler in Brigita Resman. S strokovnim in

prijaznim pristopom se bomo trudile biti
blizu našim malim in velikim pacientom
ter njihovim staršem, kajti otroci so naše
največje bogastvo in obet za prihodnost.«

Nova zdravnica je domačinka iz Križev,
Manca Valjavec, dr. med., spec. ped., ki je
ob začetku dela v ambulanti zapisala:
»'Otroci so ogledalo. Če jih obdaja ljubezen,
jo odsevajo. Če ljubezni ni, nimajo kaj odsevati.' (Anthony de Mello); Vedno znova so
mi bile te besede, napisane na steni pred
vrati otroške ambulante v Ambulatoriju v
navdih in spodbudo, ko sem sama čakala z otrokom na pregled. In čutila, kako z
ljubeznijo in medicinskim znanjem obravnavata moje otroke pediatrinja Hermina
Krese in medicinska sestra Martina Hu-

oktober 2022

22

naše okolje

Eko sklad spodbuja investicije v učinkovito rabo
energije in pomaga socialno šibkim občanom
PETER MALI, ENERGETSKI SVETOVALEC MREŽE ENSVET

V spodnji tabeli je predstavljen nabor aktualnih razpisov za subvencije za občane. Za občane je najbolj zanimiv javni poziv 99SUB, ki
obsega subvencije za vgradnjo novih ogrevalnih naprav (kotli na lesno biomaso, toplotne črpalke), toplotne izolacije, sisteme prezračevanja ipd. S subvencijami je podprta tudi gradnja ničenergijskih stavb in nakup električnih vozil. Javni poziv 86SUB je namenjen
socialno šibkim občanom za nove kurilne naprave na lesno biomaso.

KREDITI, SPODBUDE IN PROGRAMI ZA OBČANE
JAVNI POZIV

KREDITI

67-OB22

kreditiranje okoljskih naložb občanov

JAVNI POZIV

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM

99SUB-OB22

za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

89SUB-SNESOB21

za skoraj ničenergijske in ničenergijske stavbe

84SUB-EVOB20

za električna vozila

48SUB-SKOB17

za zamenjavo starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

67SUB-OBPO19

nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

86SUB-SOCOB21

socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah

PROGRAMI ZA OBČANE
ENSVET

brezplačno energetsko svetovanje MREŽA ENSVET

ZERO

paket naprav in obisk za zmanjševanje energetske revščine

Podrobnejše informacije o javnih pozivih Eko sklada, o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije lahko dobite v ESP Tržič,
Trg svobode 1, vsako sredo od 15.30 do 17.00 (potrebna je predhodna najava na telefonsko št. 04 597 15 33).

Zagotavljanje preglednosti cest in obcestnega pasu
KOMUNALA TRŽIČ, FOTO: ARHIV KOMUNALE TRŽIČ

Preglednost in prehodnost cest, križišč in cestnih priključkov je
ključnega pomena za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v
prometu.

Posameznik, ki ne upošteva navedenega, je lahko kaznovan z
globo 200 evrov.

Odlok o občinskih cestah v Občini Tržič v 31. členu opredeljuje
varovalni pas ob občinski cesti. Poseg v varovalni pas občinske
kategorizirane ceste je zaradi zagotavljanja prometne varnosti
omejen. Za vse posege v varovalni pas so lastniki zemljišč, ki mejijo na občinsko kategorizirano cesto, dolžni pridobiti soglasje.

Na mestih, kjer živa meja, drevje in grmovnice segajo v t.i.
svetli profil ceste, preglednika cest Komunale Tržič pisno pozivata lastnike zemljišč k ustrezni ureditvi. Namen obvestil je
spodbuditi lastnike zemljišč, da sami obrežejo veje, uredijo
živo mejo ipd. S tem odgovorno zagotovijo varen in pregleden
prehod vozišča.

Ograje, oporni zidovi in zasaditve rastlinja morajo biti odmaknjeni najmanj 1 m od roba cestišča.

Odgovornost lastnikov velja tudi na nekategoriziranih občinskih javnih cestah ali zemljiščih.
Zaradi razraščenega rastja in neurejenosti je nemalokrat
oviran dostop tudi za smetarska vozila, specialno vozilo –
fekalnik Komunale Tržič ter šolske avtobuse, prav tako pa
takšna neurejenost lahko povzroči prometno nesrečo.
Pred zimskim letnim časom in snežnimi padavinami lastni
ke zemljišč tako ponovno pozivamo k ustreznemu reagira
nju.
V kolikor lastniki sami ne uredite preglednosti, smo dolžni zadevo odstopiti v reševanje medobčinski inšpekciji, kar vsem
povzroča nepotrebne nevšečnosti.
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Bogastvo tržiških voda
IRMA LIPOVEC, FOTO: DARKO LAUSSEGER, NASLOVNICA

Področje občine Tržič je zelo bogato s kvalitetno vodo. Namen
raziskovalne naloge je bil evidentirati dobre izvire vode in tekoče
vode na področju občine Tržič. Zanimalo me je, na kakšen način
so se oskrbovali z vodo nekoč in kako se z njo oskrbujemo danes.
Iz že zapisanih virov in s pomočjo ustnega izročila sem zapisala
šterne in korita, tudi zgodbe o tem, kje in kako so vaščani zgradili
svoje lastne vodovode. Prisotnost vode je vplivala na razvoj gos
podarstva. Zapisala sem mline, žage in elektrarne.
Voda je bila in je zelo pomembna za življenje, česar so se ljudje
zavedali v preteklosti. Tako je tudi danes. Ob hudih urah s strahom pogledujemo v nebo in se bojimo vodnih ujm. Katastrofalna
vodna ujma, ki je 30. oktobra leta 2018 odrezala vas Jelendol od
sveta, nas je spomnila na to, kako preudarno je potrebno skrbeti za vodotoke in kako gospodarno moramo ravnati z meteorno vodo. Ob letošnji suši s strahom opazujemo izvire. Mnogi so
presahnili. Tisti izviri, ki privrejo iz osrčja gora, so zato še bolj
dragoceni. Vsi skupaj smo odgovorni za ta biser, za našo čisto in
neoporečno vodo.

IRMA LIPOVEC

Bogastvo
tržiških voda

NAGRADNA IGRA:

V pogovorih z ljudmi se je izluščilo jasno sporočilo: »Voda je naše
bogastvo. Vode ne damo! Poskrbimo, da bodo izviri ostali neoporečni. Poskrbimo, da bo čista in zdrava ostala zanamcem!«.

Odgovorite na nagradno vprašanje in osvojite knjigo z naslovom BOGASTVO TRŽIŠKIH VODA.

Raziskovalno delo je živo, zato sem na terenu izvedela veliko
zanimivega. Seznanila sem se tudi z bogato kulturno dediščino
hišnih in ledinskih imen. Ustno izročilo se je prenašalo prek govorjene besede, zato lahko pride do odstopanj in različnih mnenj.
Vsega nisem mogla zapisati. Verjamem, da je med ljudmi še veliko pomembnih podatkov in zanimivih zgodb. Pridite v pisarno
Društva upokojencev Tržič, pišite nam na du.trzic@gmail.com,
veseli bomo vsake dodatne informacije.

Katerega leta je bilo zgrajeno Letno kopališče v Bistrici pri
Tržiču?

Nagradno vprašanje se glasi:

Odgovor skupaj s svojimi podatki pošljite na urednistvo.
trzican@gmail.com ali irma.lipovec@gmail.com.
Nagrajence razglasimo v naslednji številki Tržičana
(2. novembra 2022).
Pravila nagradne igre so objavljena na www.trzic.si/mediji/.

JESENSKA
VESNA TIŠLER SUŠNIK, FOTO: DAVID JENSTERLE

Iščem tvojo dlan, iščeš mojo dlan,
v prelepi, barviti jeseni,
toplejši tvoji so objemi.
Pojdiva ven, pojdiva v naravo!
Uresničiva sen, ljubezen »ta pravo«!
Poglej vrtiček, sadovnjak je bogat,
radoživ, a poln miline, ta najin zaklad!
Glej, trta je rodila, srci nama napolnila.
Gozd naju vabi, pisano listje privabi,
ko nabirava kostanje, uresničiva sanje.
Pozabiva na internet!
Dovoli mi mavrico ujet'!
Bodiva midva, srečna spet!
Dajva se lepo imet'!
Ti si moj glasbenik, moj poet.
Ti si moj svet.
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literarna stran, iz naše preteklosti

13. LITERARNO SREČANJE POKRAJINSKE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE

Ves ta svet, z bodičjem vred, je kot nekoč (Marija Krajnik)
TANJA AHAČIČ, FOTO: JARO MIŠČEVIČ

Med pobudniki literarnih srečanj, ki jih pripravlja PZDU Gorenjske, je bil že pokojni dr. Zdravko Kaltnekar iz Križev.
Društvo upokojencev Tržič je 8. septembra v kulturnem domu v
Križah gostilo 30 literatov seniorjev iz 15 društev upokojencev
Gorenjske. Literarne ustvarjalke in ustvarjalce je pozdravil (pod)
župan naše občine Dušan Bodlaj. Poudaril je, kako pomembno je
negovati lepo slovensko besedo, ter prebral pesmi babice Marije Beganovič. Dragica Vesković, podpredsednica PZDU Gorenjske
in predsednica Komisije za kulturo in tehnično kulturo, in Miha
Mohor sta pregledala vsa prispela dela in izbrala najboljša, ki so
objavljena v zborniku izbranih besedil 13. srečanja.
Iz Društva upokojencev Tržič so na literarnem večeru predstavili svoja dela Breda Miševič, Janez Slapar in Jakob Praprotnik ter
glasbena gostja Vesna Štefe.
Breda Miščevič je začela pisati, ko je zbolela. Piše črtice, krajše
osebno-izpovedne zgodbe in prigode starih Tržičanov. Prebrala
je odlomek iz črtice Peto kolo.

Večna pot
MARIJA BEGANOVIČ (1928-2020)

Ko v gorah dan se budi
in sonce čez vrhove hiti,
vso zemljo s svojimi žarki oblije, vsak kamen mi svojo zgodbo
govori,
vso to lepoto dojemam,
da kar duša boli.
V dolini pa zvon jutranji zvoni
Mariji in novemu jutru v pozdrav
in srce mi pravi,
da kar tu gor bi ostal.
A kaj, ko pa v dolini svoj domek in družino imam,
ki nikomur je ne dam.
In tako nastane večna pot,
hodim gor in dol.
Moj ljubi se muli,
bom v hribe spet šla,
kot čevelj, ki žuli,
pustim ga doma.
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Janez Slapar Temšak je mojster folklornih pripovedi, pesnik, ki je
izdal dve samostojni knjigi Beseda je luč in razprodano Takole je
bilo včasih v Vom. Svojo pesem Portretist je interpretiral glasno
in doživeto.
Jakob Praprotnik je že pesnil, ko je še živel in delal v Ameriki.
To so bile priložnostne pesmi za rojake. Danes pa njegove pesmi
preveva ljubezenska lirika, taki sta tudi pesmi Cvetijo jeseni in
Trenutek.
Vesna Štefe iz Jelendola je samoukinja, sama se je naučila igrati
kitaro, sama piše besedila za pesmi. Njen glas je božajoč, besede
se dotaknejo srca. Po nastopu jo je občinstvo nagradilo z glasnim
in dolgim aplavzom.
Predsednica DU Tržič Darja Ahačič je poskrbela za prigrizek in
vodo, da se je klepet med avtoricami in avtorji končal s smehom
in dobro voljo.

Kokrški odred teritorialne
obrambe na Brniku 1991 nadaljevanje
Skupine, ki so bile v pripravljenosti, so opravile tudi bojna
streljanja z osebno oborožitvijo na strelišču Struževo. Skupine na
počitku so imele tudi možnost prevoza z avtobusom v Tržič, zvečer gor, zjutraj pa domov, pozdrav domačih, kopanje in kratek
počitek.
Prišel je tudi petek, 26. julija 1991, dan, ko smo zaključili našo
nalogo, utrujeni, obenem pa veseli, da se niso uresničile napovedi o možnih desantih ali tankovskih napadih. Cmoki v grlu so
izginili, ko so vozniki Alpetourjevih avtobusov zagnali motorje in
smo se polnoštevilno odpeljali proti Tržiču.
Osebno sem bil kot poveljujoči najbolj vesel, da vse dni ni pri
šlo do nobene nesreče, ranjenja zaradi neprevidnega ravnanja z
orožjem. Srečen sem bil, da ni prišlo do realizacije napadov in
potreb po obrambi letališča, saj bi se – kljub razmeroma dobri
oborožitvi in usposobljenosti –znašli v centru udara močnejših
sil in smo bili odvisni od pravočasnega ukrepanja bataljonov in

iz naše preteklosti
brigad TO z Gorenjske in Ljubljane, ki pa v tistih dneh niso bile
več v polni pripravljenosti.
Naloga se lahko sliši enostavna: protidesantna in protioklepna
obramba letališča Brnik, pri tem pa se je treba zavedati, da v taki
situaciji pride do nenadnih napadov ali udarov, predvsem aviacije, kjer ni možnosti pogajanj, niti ni možnega umika, ker si v
samem centru desanta.
Za konec želim ponoviti, da mi je žal za tiste teritorialce, ki so
bili zraven, nimajo pa statusa veterana vojne za Slovenijo, nimajo
nobenega dokaza, da so bili tisti teden na Brniku. Upam si trditi,
da so bili bolj izpostavljeni kot veliko tistih več kot 60 tisoč vete-
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ranov z urejenim statusom, ki so letos prejeli spominske medalje
po Odloku o spominski medalji »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN
NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE«.
Predvsem tistim je namenjen ta prispevek, da bodo lahko rekli
svojim otrokom in vnukom:
»Glej, o temle, kar piše v Tržičanu, sem pa že večkrat pripovedoval!«.
Po spominu in osebnih zabeležkah zapisal:
Janez Laibacher, rezervni pehotni major (Odlok 3. 2. 1992), bivši Tržičan, Prezid 75, 1360 Vrhnika

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

Skiroji na tržiškem glavnem trgu
Skiroje, danes večinoma električne, tudi
v Tržiču videvamo vse pogosteje. V spomin na mlada leta, če nosite pet, šest,
sedem ali več križev, objavljamo fotografijo tekmovanja s skiroji, ob kateri je
v muzejskem arhivu pripisano leto 1952.
Dodajamo pa spomin Tržičanke Mire

Kralj, poročene Primožič, rojene leta 1931,
na otroška leta: »Prva v Tržiču sem imela
skíro na gumi, skirco, ki je imela gumijasta
kolesa, gumiradəl smo rekli. To je bilo res
nobəl. Na balanci je imel kdo tudi star zvonec, s kakšnega kolesa so ga vzeli. Dodali
so kakšna peresa, še kaj podobnega. Vozili
smo se z njimi, potem smo prirejali tekme s skirojem. Vodja teh tekem je bil tak-

rat, ko sem bila jaz otrok, vedno Fronov
Franci. Je rekel: ‘Ne, ti pa na boš tekmovava, zato k maš gumjasta kolesa!’. Drugi
so imeli skiroje z lesenimi kolesi, na njih
je bila jeklena šina, pribita z žeblji. Moj
skiro je imel gumijasta kolesa, to je bilo
drugače, je lepše šlo.«
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koledar dogodkov

Oktober 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, 6. 10.
Galerija Atrij
Tradicionalna pregledna razstava Foto kluba
Tržič
Tržiški muzej

do sobote, 29. 10.
Galerija Paviljon

18.00 Ljudska univerza Tržič

Refleksna masaža stopal
Ljudska univerza Tržič

sreda, 5. 10.
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Potopisni intervju z Janom Konečnikom:
Kje je Jan?
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 6. 10.

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

8.00 aplikacija ZOOM

Tržiški muzej

Ljudska univerza Tržič

Angleščina, I. nadaljevalna stopnja
(Univerza za tretje življenjsko obdobje)
9.45 aplikacija ZOOM

Dogodki

Angleščina, II. nadaljevalna stopnja
(Univerza za tretje življenjsko obdobje)
Ljudska univerza Tržič

vsak ponedeljek

18.00 Galerija Atrij

13.30 Dom Petra Uzarja

Odprtje tradicionalne pregledne razstave
Foto kluba Tržič

Dom Petra Uzarja

Foto klub Tržič

vsak ponedeljek, sredo, četrtek

18.00 Zdravstveni dom Tržič

Vaje za krepitev spomina

18.30 Dvorana tržiških olimpijcev

Vpis v skupinske športne vadbe

Delavnica: Spoprijemanje s stresom
Zdravstveni dom Tržič

Bono sport

petek, 7. 10.

vsak prvi torek v mesecu

10.00 Ljudska univerza Tržič

torek, 11. 10.
17.00 Ljudska univerza Tržič

Predstavitev Miselne naravnanosti
z uporabo samohipnoze
Ljudska univerza Tržič

sreda, 12. 10.
9.00 Ljudska univerza Tržič

Pregovori, misli znanih osebnosti
in njihova razmišljanja o življenju
(študijski krožek)
Ljudska univerza Tržič
17.00 aplikacija Zoom

Predstavitev Miselne naravnanosti
z uporabo samohipnoze
Ljudska univerza Tržič

petek, 14. 10.
9.00 Ljudska univerza Tržič

Rožnati oktober (samopregledovanje in
preprečevanje raka dojk) v sodelovanju
z ZD Tržič
Ljudska univerza Tržič

sobota, 15. 10.
iz Križev

Planinski pohod na Goli vrh in Zeleni
vrh, Kamniško-Savinjske Alpe
Planinsko društvo Križe

Delavnica: Tehnike sproščanja

torek, 18. 10.

Meritve krvnega sladkorja

Ljudska univerza Tržič

iz Tržiča

Društvo diabetikov

15.00 Dom Petra Uzarja

18.00 pisarna Društva diabetikov

Pohod: Slemenova špica

Skupina za samopomoč svojcem oseb
z demenco

Društvo upokojencev Tržič

Dom Petra Uzarja

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00–19.00 pritličje stavbe Balos 4

Izobraževanje za uporabo pametnih
telefonov

Vpis novih članov

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

od ponedeljka, 3. 10.

Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

vsak četrtek
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic

Začetek 7. sezone Družinskega branja
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

do ponedeljka, 31. 10.
Prijave na začetne jezikovne tečaje angleščine,

nemščine, španščine in ruščine
Ljudska univerza Tržič

ponedeljek, 3. 10.
9.00 Ljudska univerza Tržič

Družabne urice slovenščine za tujce
Ljudska univerza Tržič

19.00 dvorana svetega Jožefa

Koncert Vokalne skupine Carniolica:
»ENA PO DOMAČE«
Kulturno društvo Ignacij Hladnik

sobota, 8. 10.
16.00 Dovžanova soteska

Mednarodni dan geopestrosti
Občina Tržič

nedelja, 9. 10.
11.00 Gozd

torek, 4. 10.

Slovesnost ob 78. obletnici požiga vasi
Gozd

Društvo upokojencev Tržič

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Tržič

8.30 aplikacija ZOOM

ponedeljek, 10. 10., in torek, 11. 10.

Pohod: Pristava–Gozd

Masaža za dobro jutro
Ljudska univerza Tržič

17.00, 17.30 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Tačke pomagačke in Branje s Kobijem
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
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11.30 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Predavanje dr. Andreja Perka:
Socialno-andragoška metoda urejanja
ljudi v stiski
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 19. 10.
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Predavanje Borisa Čoka: Staroverstvo na
Krasu
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 20. 10.
11.30 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Izobraževanje za rabo pametnih
telefonov
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

koledar dogodkov
petek, 21. 10.

torek, 25. 10.

• Križe, ob 15.00 (OŠ Križe),

10.00 Ljudska univerza Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

• Retnje, ob 15.30 (grobišče talcev),

Delavnica: Spoprijemanje s stresom
(4 srečanja)

Predstavitev in degustacija na škrlup
odpornih sort jabolk: dr. Jan Bizjak

Ljudska univerza Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 22. 10.

sreda, 26. 10.

19.00 Kulturni center Tržič

18.00 Glasbena šola Tržič

Veseli večer s smehom in petjem, glasbo
in plesom ter streljanjem!
Mladinsko gledališče Tržič, skupina Smeh

ponedeljek, 24. 10.
9.00 Ljudska univerza Tržič

Delavnica: Risanje sveč na kamne
Ljudska univerza Tržič

Javni nastop učencev glasbene šole
Glasbena šola Tržič

ponedeljek, 31. 10.

Komemoracije ob dnevu spomina na
mrtve:
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• Kovor, ob 15.45 (pri cerkvi),
• Bistrica, ob 16.00 (gasilski dom),
• Podljubelj, ob 16.00 (dom krajanov).

torek, 1. 11.
10.00 pokopališče Tržič

Osrednja komemoracija ob dnevu
spomina na mrtve
Občina Tržič in ZZB NOB Tržič

• Lom, ob 10.00 (pri cerkvi),
• Leše, ob 10.00 (OŠ Leše),

DIGITALNO = REALNO = NORMALNO 2022
ALEŠ AHČIN, FOTO: ARHIV KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA

V veliki dvorani se nam bodo predstavila uspešna mednarodna podjetja ter
ustanove: Center Noordung (virtualna
resničnost, humanoidna robotka Vita),
NEUROFLY (virtualni simulator letenja,
ki ga vodimo preko možganov), 505VR
(virtualna hoja po robu nebotičnika),

Triglav Lab (virtualni poleti na planiški velikanki), Delavski dom Trbovlje (robot, ki bo
narisal vaš portret). Virtualni simulator letenja boste lahko upravljali zgolj s pomočjo
možganov ter misli. S Centrom Noordung
vstopite v svet neskončnosti, mimo zvezd v
osrčje neznanega. Spoznajte vizionarje vožnje po vesolju, raziskujte vesoljske tehnologije in se potopite v zgodbo kulturalizacije
vesolja. Strah pred višino boste premagovali s hojo po robu nebotičnika. Kako dober
smučarski letalec ste, boste preizkusili na
virtualni planiški velikanki. Za spomin na
dogodek bo robot slikar upodobil vaš
portret. Dogodek bo potekal kot tehniški dan tudi na Osnovni šoli Bistrica
in Osnovni šoli Križe, na katerem bodo
sodelovala podjetja ter ustanove: Delavski dom Trbovlje, Otroška akademija,
FabLab Maribor, OneDrone in ElevonX.
Učenci 9. razredov bodo na ta dan obiskali tržiška podjetja (Cablex, Mali-E-Tiko, Zial, Migi, Kvibo), da se seznanijo s kariernimi možnostmi.

Nove tehnologije in pristopi združujejo
fizični, digitalni in biološki svet na načine, ki bodo temeljito spremenili človeštvo. V kolikšni meri je ta preobrazba
pozitivna, bo odvisno od tega, kako se
bomo spopadli s tveganji in priložnostmi, ki se pojavijo na tej poti.
Večina nas je sprejela digitalno tehnologijo in smo od nje vedno bolj odvisni
v vsakdanjem življenju, tako doma kot v
službi. Prav zato nas obiščite v čim večjem številu.

brezplačna objava

Živimo v dobi inovacij, kjer digitalna
tehnologija ponuja rešitve za težave,
še preden se sploh zavemo, da rešitve
potrebujemo. To vidimo vsak dan, ko
najdemo nove načine za izobraževanje,
branje, delo, turizem, prehranjevanje,
nakupovanje, ogled dogodkov, muzejev
itd. Tehnologija nam je olajšala življenje in nam omogočila, da stvari počnemo hitreje in učinkoviteje. Prav zaradi
zgoraj naštetih dejstev Knjižnica dr. Toneta Pretnarja z veliko pripravljenostjo
ter podporo sodelujočih podjetij na področju tehnologij prihodnosti tudi letos
pripravlja v slovenskem merilu izvirni
celodnevni dogodek, ki bo v torek, 11. 10.
2022, od 8.30 do 17.00 na Balosu 4.

Novo v knjižnici – izposoja družabnih iger
VALERIJA RANT TIŠLER, FOTO: ARHIV KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA

Za vas smo pripravili izbor miselnih,
strateških, klasičnih in lesenih družabnih iger. Družabne igre so prijetna zabava za vso družino. Namenjene so razvijanju logičnega mišljenja in učenja skozi
igro. Ob njih se otroci naučijo upoštevati

pravila, pa tudi
zmagovati in izgubljati.
Vabljeni v knjiž
nico, kjer si lahko
izposodite
družabno igro in
uživate ob igranju.

brezplačna objava

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja skrbimo, da našim uporabnikom in članom
vedno ponudimo kaj novega. Z letošnjim
oktobrom smo zbirki knjižnega gradiva
dodali družabne igre.

oktober 2022
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Novosti gradbenega zakona (GZ-1) - nadaljevanje
MANDA MIKIĆ, VODJA ODDELKA ZA KMETIJSTVO, OKOLJE IN SKUPNE ZADEVE

Pred izvajanjem posegov v prostor je potrebno pridobiti mnenje občine o skladnosti gradnje s prostorskimi izvedbenimi akti,
saj to pristojnost po novem določa Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (282. člen ZUreP-3) in ne več GZ-1.
Ohranja se obveznost pridobitve mnenj pristojnega mnenjedajalca v skladu s predpisi iz njegove pristojnosti in opredelitev mnenjedajalca glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Natančneje pa je določeno, da mora mnenje
izražati stališče mnenjedajalca, biti strokovno in pravno utemeljeno ter obrazloženo, v mnenje pa se lahko vključijo tudi podatki
oziroma pogoji za izvedbo gradnje in uporabe objekta. Upravni
organ je vezan na mnenje.
Ohranja se aktivna vloga upravne enote:
- če investitor dokaže, da mnenjedajalec mnenja ni izdal v predpisanem roku, upravni organ v roku petih dni od prejema popolne zahteve pozove mnenjedajalca, da poda mnenje,
- če mnenje ne izpolnjuje zahtev iz 43. člena GZ-1, zahteva dopolnitev mnenja,
- v primeru dveh ali več neusklajenih mnenj različnih mnenjedajalcev razpiše ustno obravnavo z namenom uskladitve mnenj.
Projektant je dolžan seznaniti posamezne mnenjedajalce, če se
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja spremeni
tako, da to lahko vpliva na izdana mnenja. Po potrebi mora pridobiti novo mnenje v delu, v katerem se je projektna rešitev spremenila, spremembe pa morajo biti opisane v dokumentaciji.

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

PRIJAVA ZAČETKA GRADNJE (5., 6. IN 9. ČLEN GZ-1)
Prijava začetka gradnje je pogoj za začetek gradnje:
- za vse objekte, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje,
razen za spremembo namembnosti, po novem tudi za odstranitev zahtevnega in manj zahtevnega objekta, ki se dotika
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objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen
manj kot 1 meter, in za nujne rekonstrukcije.
- za postavitev začasnih skladiščnih objektov in za enostavne objekte z vzpostavitvijo sistema e-Graditve s 1. 1. 2004
(npr. nadstrešnic, garaž, drvarnic, lop in podobno, s površino
največ 20 m² in višino ter nosilnim razponom največ 4 m) je
bistvena novost obveznost prijave začetka gradnje na pristojni občini in ne na upravni enoti. Za vse druge prijave začetka
gradnje so pristojne upravne enote.

IZVEDENOST PRIJAVE ZAČETKA GRADNJE
Če prijava začetka gradnje ne vsebuje katerekoli izmed zahtevanih podatkov ali dokumentov iz 76. člena GZ-1, se šteje, kot da
prijava začetka gradnje ni bila podana.
Navedena določba ima za posledico:
- na izvedeno prijavo začetka gradnje se veže veljavnost gradnje
(59. člen GZ-1),
- evidentirana popolna prijava začetka gradnje je pogoj za izdajo
uporabnega dovoljenja (85. člen GZ-1),
- določeno je inšpekcijsko ukrepanje v primeru izvajanje gradnje
brez predpisane prijave (91. člen GZ-1) in prekršek investitorja
(111. člen GZ-1) ter prekršek izvajalca (122. člen GZ-1).
______________________________________

DOPUSTNA MANJŠA ODSTOPANJA OD GRADBENEGA
DOVOLJENJA (79. ČLEN GZ-1)
V času veljavnosti gradbenega dovoljenja so dopustna manjša
odstopanja od gradbenega dovoljenja in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je odstopanje takšno, da:
- sta objekt in gradbena parcela skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta, ki je veljal v času izdaje gradbenega dovoljenja, ali s pogoji, določenimi v lokacijski preveritvi,
- objekt in gradbena parcela ne posegata na druga zemljišča, kot
je določeno v gradbenem dovoljenju,
- se objekt horizontalno premakne od lege, določene v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar ne več
kot za 1,0 metra,
- ne vpliva na že dana soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, kadar so bila pridobljena zaradi zahtev prostorskega akta, in na
pravice strank,
- je skladno s predpisi s področja mnenjedajalcev,
- so izpolnjene bistvene in druge zahteve iz predpisov, ki so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja ali v času izvajanja
gradnje ne glede na drugačno tehnično rešitev od prikazane v
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- ni spremembe glede klasifikacije in razvrščanja objekta.
Poleg manjših odstopanj iz prejšnjega odstavka so za stavbe dopustna še naslednja manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je
odstopanje takšno, da:
- se posamezne zunanje mere, določene v gradbenem dovoljenju
(širina, višina, dolžina globina, polmer in podobno), povečajo,
vendar ne več kot za 0,5 metra, ali se posamezne zunanje mere
zmanjšajo,
- se ne spremeni ničelna kota pritličja za več kot 0,5 metra.
Če se dopustna manjša odstopanja nanašajo na izdana mnenja
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mnenjedajalcev, je treba pred izvedbo takšnih del pridobiti novo
mnenje, iz katerega izhaja, da je predvidena sprememba skladna
s predpisi s področja mnenjedajalca.
Če se dopustna manjša odstopanja izvedejo med gradnjo, jih morata vodja projektiranja in vodja nadzora pred izvedbo sprememb
vpisati v gradbeni dnevnik in potrditi s podpisom.
Za dopustna manjša odstopanja, ki vplivajo na izpolnjevanje
bistvenih in drugih zahtev, se izdela nova ali spremenjena projektna dokumentacija za izvedbo gradnje.

ZAČETEK UPORABE OBJEKTA (8. ČLEN GZ-1)
Ohranja se obveznost pridobitve uporabnega dovoljenja za začetek uporabe za vse objekte, za katere je predpisana pridobitev
gradbenega dovoljenja, razen za nezahtevni objekt.
Na novo se pridobi uporabno dovoljenje tudi za:
- objekt, zgrajen brez gradbenega dovoljenja v času, ko je treba
nemudoma izvesti dela za odvračanje nevarnosti in povzročitve nadaljnje škode ob neposredni ogroženosti ali nastanku
naravnih ali drugih nesreč, ali če gre za vojaško-inženirske
objekte, zaklonišča ali druge zaščitne objekte med izrednim
ali vojnim stanjem (2. odstavek 1. člena GZ-1), če ta ostane kot
stalni objekt tudi po tem, ko so prenehale okoliščine, zaradi
katerih je bil zgrajen,
- nujne rekonstrukcije.

ZAHTEVA ZA IZDAJO UPORABNEGA DOVOLJENJA
(80. ČLEN GZ-1)
Po novem mora investitor podati zahtevo za izdajo uporabnega
dovoljenja v 30 dneh od prejema obvestila izvajalca ali nadzornika.
V nasprotnem primeru lahko zahtevo poda vlagatelj:
- izvajalec,
- nadzornik ali
- druga oseba, ki je lastnik ali imetnik stvarne pravice na nepremičnini.
V primeru, da zahtevo vloži vlagatelj, je poleg investitorja stranka v postopku tudi vlagatelj.
Zahtevi se po novem priloži:
- če je med gradnjo prišlo do manjših dopustnih odstopanj, ki
vplivajo na mnenje mnenjedajalca, novo mnenje pristojnega
mnjenjedajalca, iz katerega izhaja, da je predvidena sprememba skladna s predpisi s področja mnenjedajalca,
- dokazilo o vloženi zahtevi za vpis objekta v kataster nepremičnin oz. v kataster javne infrastrukture, če je to določeno s
predpisom,
- pri zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za spremembo namembnosti pa poleg izjave nadzornika in vodje nadzora potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku, če tako določa
ZUreP-3 (po 1. 1. 2024).

UPORABNO DOVOLJENJE ZA ENOSTANOVANJSKE
STAVBE (80. ČLEN GZ-1)
Za enostanovanjske stavbe se po novem namesto dokazila o zanesljivosti objekta zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priloži izjava nadzornika in vodje nadzora, da so dela dokončana v
skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje ter da objekt izpolnjuje bistvene zahteve.
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Investitor lahko poda zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja za
enostanovanjsko stavbo, tudi če stavba nima izvedenega oz. dokončanega ovoja (fasade). Izjava nadzornika v takem primeru ne
bo izpolnjevala bistvenih zahtev v delu, ki se nanaša na izvedbo
ovoja stavbe. Investitor mora najpozneje v 3 letih dokončati ovoj
stavbe. Določen je tudi prekršek investitorja, če ovoja ne konča v
predpisanem roku.
______________________________________

LEGALIZACIJA OBJEKTA ALI DELA OBJEKTA
(142. DO 145. ČLEN GZ-1)
Ohranjajo se postopki legalizacije. Uporabljajo se za objekt, del
objekta ali rekonstrukcijo objekta vsaj do faze grobih gradbenih del,
izvedena pred 2. 11. 2017. Zahteva mora biti vložena do 1. 6. 2027.
Za izdajo odločbe mora biti objekt dokončan. Če objekt ali del
objekta ni dokončan, se postopek legalizacije prekine do predložitve izjave projektanta in pooblaščenega strokovnjaka, vendar
ne več kot za eno leto.
Po novem se šteje, da je objekt skladen s prostorskim aktom in
predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj tudi, če je bilo zanje pridobljeno lokacijsko dovoljenje, pri čemer objekt od lokacijskega
dovoljenja odstopa le v obsegu dopustnih manjših odstopanj, določenih v 79. členu GZ-1.
Novost pa je, če objekt ali del objekta še ni vpisan v kataster nepremičnin ali objekt gospodarske infrastrukture evidentiran v
kataster gospodarske javne infrastrukture, se lahko predloži
dokazilo, da je vložena zahteva z elaboratom za vpis podatkov v
kataster nepremičnin v skladu z zakonom, ki ureja kataster nepremičnin.

OBJEKT DALJŠEGA OBSTOJA BREZ GRADBENEGA
DOVOLJENJA (146. ČLEN GZ-1)
Ohranja se postopek pridobitve dovoljenja za objekt, del objekta, rekonstrukcijo objekta ali spremembo namembnosti objekta daljšega obstoja. Po novem je možno pridobiti dovoljenje za
objekte, ki od 1. januarja 2005 obstajajo v bistveno enakem obsegu in bistveno enake namembnosti.

UPORABNO DOVOLJENJE ZA OBSTOJEČI OBJEKT
DALJŠEGA OBSTOJA Z GRADBENIM DOVOLJENJEM
(147. ČLEN GZ-1).
Na novo se omogoča pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt,
zgrajen pred 1. januarjem 2005 skladno z gradbenim dovoljenjem, če:
- je vpisan v kataster nepremičnin ali je predloženo dokazilo o
vloženi zahtevi,
- zanj ni bil izrečen inšpekcijski ukrep v zvezi z nevarno gradnjo,
- je zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priložena izjava
pooblaščenega strokovnjaka, iz katere izhaja, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem in morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji.
Uporabno dovoljenje se lahko izda tudi za posamezni del objekta,
če bo ta skupaj z obstoječim objektom, za katerega je bilo izdano
uporabno dovoljenje, zagotavljal funkcionalno celoto.
Uporabno dovoljenje za obstoječi objekt z gradbenim dovoljenjem (148. člen GZ-1)
Za gradnje, izvedene od 1. 1. 2005 do 1. 6. 2022, se postopek izdaje uporabnega dovoljenja vodi po določbah GZ-1 ob upoštevanju
dopustnih odstopanj, vendar se za pripravo dokumentacije lahko
uporabijo predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, ali predpisi, veljavni v času izdaje uporabnega dovoljenja, če je to za vlagatelja zahteve ugodnejše.
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UPORABNO DOVOLJENJE PO ZAKONU ZA OBSTOJEČE
ENOSTANOVANJSKE STAVBE (149. ČLEN GZ-1)

kona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07), pridobljeno
gradbeno in uporabno dovoljenje po tem zakonu.

Za enostanovanjske stavbe v letih od 2013 do leta 2018 ni bila
predpisana obveznost pridobitve uporabnega dovoljenja. Po novem GZ-1 določa, da se šteje, da imajo uporabno dovoljenje po
samem zakonu vse enostanovanjske stavbe:

Pri ugotavljanju dejanskega stanja za 55 let nazaj prihaja do pomanjkanja nedvoumnih dokazov, zato zakon izrecno dovoljuje,
da stranka izpolnjevanje pogojev dokaže z verjetnostjo.

- ki so bile zgrajene pred 1. junijem 2018 na podlagi gradbenega
dovoljenja z morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji, kar
lahko lastnik objekta izkaže z izjavo pooblaščenega strokovnjaka,
- za katere ni bil izrečen inšpekcijski ukrep,
- ki so vpisane v kataster nepremičnin ali se predloži dokazilo o
podani vlogi.

DOMNEVA IZDANEGA GRADBENEGA IN
UPORABNEGA DOVOLJENJA PO ZGO-1 (150. ČLEN GZ-1)
Ohranja se možnost zahteve pridobitve odločbe, da se šteje, da
imajo objekti, ki izpolnjujejo pogoje iz 197. in 198. člena ZGO-1
ali pogoje iz 124. Člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Za-

Pride čas, ko se misel in korak umirita, ko plodovi
življenja začenjajo dobivati barvo zrelosti.
V nizu let se je nabralo

80

biserov.

Srečanje bo 7.10.2022 ob 17 uri v restavraciji RAJ.

brezplačna objava

Na zahtevo lastnika objekta upravni organ izda odločbo, da ima
stavba uporabno dovoljenje po samem zakonu.

RAZSTAVE
ANDREJA RAUCH

Od 6. 10. 2022 do 1. 11. 2022 bo v Galeriji Atrij na ogled pregledna
razstava članov tržiškega fotokluba z naslovom »Noč«. Razstava je nastala iz del, ki so prispela na razpis fotokluba in ki so
prešla sito klubske strokovne žirije. Med fotografijami v ožjem
izboru bodo izbrane tri, ki jim bodo podeljena zlato, srebrno in
bronasto priznanje.
V Galeriji Paviljon NOB je do 29. 10. 2022 na ogled razstava
ilustracij Ane Zavadlav z naslovom: Pod rdečim klobukom –
medved, čriček in zmerjavca.
Ana Zavadlav je akademska slikarka in ilustratorka. Diplomirala je na Oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in tam nadaljevala študij na specialki za grafiko. Redno sodeluje z revijama Ciciban in Cicido, od leta 2002
se posveča predvsem knjižni ilustraciji za otroke in mladino.
Ilustrirala je dela Barbare Hanuš, Nataše Konc Lorenzutti, Lojzeta Kovačiča, Nine Mav Hrovat, Slavka Pregla, Cvetke Sokolov,
Petra Svetine, Gaje Kos … Skupaj z Natašo Bucik sta ustvarili serijo priljubljenih slikanic Igrajmo se s Kukujem. Ana Zavadlav je
prejemnica priznanja in plakete Hinka Smrekarja, dveh Levstikovih nagrad (leta 2019 za izvirne ilustracije v knjigi Čriček in
temačni občutek Toona Tellegena, 2021 pa za izvirne ilustracije
v knjigi Obisk Gaje Kos). Njene ilustracije iz Črička so bile razs
tavljene na 34. Knjižnem sejmu otroške in mladinske literature
v Bologni (2019). Svoja dela je razstavila na več samostojnih in
skupinskih razstavah.

ka z razumevanjem sebe in sveta, ki jih obdaja. Slikanica Dva
zmerjavca avtorja Lojzeta Kovačiča je bila ponovno izdana
ob 90. obletnici avtorjevega rojstva (Mladinska knjiga, 2018).
Govori o dveh bratcih zmerjavcih, ki sta se zmeraj zmerjala.
Prvič je bila objavljena leta 1962 v knjigi Zgodbe iz mesta Rič-Rač. V njej je Lojze Kovačič objavil domišljijske pripovedi iz
vsakdanjega življenja otrok. Pripoved o dveh bratih je aktualna
in polna humorja. Četrto delo, iz katerega na razstavi črpamo
ilustracije Ane Zavadlav, je pesniška zbirka za otroke avtorja
Blaža Lukana, Fantek in punčka (Mladinska knjiga, 2021). V
prisrčnih pesmih, ki nagovarjajo prav vso družino, se fantku
in punčki godijo različne stvari – sta smeh in veselje, sta hipna
žalost in jeza, so igra in čudenje in tisoč vsakdanjih drobnarij,
iz katerih je spleteno otroštvo. A vselej je zanju pripravljen tudi
topel mamin in atov objem. Ilustracija se dobro vklaplja v pes
nikov jezik, nam ga približa, pobarva, odstre, dopolni in razlaga. Mestoma ilustratorka posnema otroško risbo, ki se zlije s
poezijo in otroško govorico ter otrokovim spoznavnim svetom.
Avtor Blaž Lukan je prejel Levstikovo nagrado za izvirno leposlovno delo 2021.
Prisrčno vabljeni k ogledu razstave!

Medved in klobuk (avtorica Anja Štefan, izdala Mladinska knjiga, 2022) je močna in slikovita zgodba, v kateri spremljamo
hudomušnega medveda z novim, prelepim rdečim klobukom.
A nekega dne mu ga odpihne veter … Čriček in temačni občutek (avtor Toon Tellegen, Mladinska knjiga, 2017) je knjiga s
prefinjenim občutkom za čustva in čustvovanje. Junaki v njej
niso popolni niti samozavestni, ampak si dajo veliko oprav-
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Na razstavi v Paviljonu NOB so predstavljene ilustracije Ane
Zavadlav iz naslednjih knjig za otroke:

obvestila, vabila

31

Pravila izrabe časopisnega prostora občinskega glasila Tržičan
za namen izvedbe rednih lokalnih volitev 2022

V skladu s svojo programsko zasnovo si bo uredništvo glasila
Tržičan prizadevalo, da bo v interesu bralcev po uredniški presoji poročalo o vseh pomembnejših dogodkih, povezanih z volitvami, in jih po lastni presoji tudi komentiralo. O obsegu in
vsebini prispevkov se bo uredništvo odločalo samostojno glede
na pomen dogodka za javnost. V času volilne kampanje se ne
bodo objavljali: strankarska sporočila za javnost, prispevki in
pisma bralcev, za katere bo uredništvo presodilo, da vsebujejo
predvolilna sporočila, ki dajejo prednost politični stranki, listi
ali kandidatu.
Vsi organizatorji volilne kampanje in politične stranke lahko v
glasilu Tržičan zakupijo prostor in svoja propagandna sporočila objavijo kot oglas. Za trženje prostora je zadolženo podjetje
Specom d.o.o. Vsa plačana obvestila in propagandna sporočila
bodo v občinskem glasilu Tržičan posebej označena po Zakonu
o volilni in referendumski kampanji z obvezno navedbo naročnika. Objavljeni bodo na zadnjih štirih straneh glasila. Zaradi
omejenega prostora v glasilu je največja možna velikost objave
1/4 strani pokončen format (90 x 126 mm – širina x višina) ali
1/4 ležeč format (185 x 61 mm). V primeru prevelikega števi-

la naročil bodo oglasi objavljeni v velikosti največ 1/8 strani
(90 x 61 mm – širina x višina).
Uredništvo lahko pred objavo posameznih predstavitev kandidatov političnih strank predlagateljic ali neodvisnih kandidatov in njihovih programov opravi žreb, ki se izvede v primeru
večjega števila predlagateljev, drugače pa se upošteva vrstni
red prispelih predlog.
Volilna propagandna sporočila plačujejo naročniki po veljavnem ceniku komercialnih objav v občinskem glasilu Tržičan. V
času volilne kampanje bo izšla ena številka občinskega glasila
Tržičan, in sicer 2. novembra.
Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik. Naročniki morajo ob naročilu navesti tudi vse elemente naročilnice,
ki jih zahteva zakonodaja.
Oddaja naročil je možna do 15. oktobra 2022. Kontaktna
oseba za naročilo oglasov je Bojan Rauh – Specom d.o.o.,
bojan.rauh@specom.si ali 040 202 384 (Bojan Rauh) in
urednistvo.trzican@gmail.com.
Tržič, 15. 9. 2022

Maja Tekavec,
odgovorna urednica občinskega glasila Tržičan

brezplačna objava

Občinsko glasilo Tržičan v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 28/11 – odl.
US in 98/13) in sprejetimi sklepi na 6. redni seji uredništva Tržičan z dne 16. avgusta 2022 objavlja pravila, ki veljajo v času
volilne kampanje za lokalne volitve 2022, ki bodo potekale 20.
novembra 2022.

Odkritje spominskega obeležja – tajna skladišča
V trajen spomin na hrabro domoljubno dejanje družine bomo v
soboto, 15. oktobra, s pričetkom ob 11.00 na pročelju stanovanjske hiše Bogatajevih svečano odkrili spominsko ploščo.
Območno združenje veteranov vabi občane in krajane, da se udeležijo priložnostne svečanosti ob odkritju spominskega obeležja.
Skupinske vadbe v dvorani tržiških olimpijcev

URNIK 2022/2023
PON:18:30-19:30 intervalni trening
19:30-20:30 step+intervalni trening
SRE:18:30-19:30 intervalni trening
19:30-20:30 step+intervalni trening
ČET:18:30-19:30 zdravo telo Vse informacije na: 040 572 299
Ali
info@bono-sport.si

brezplačna objava

V letu 1990 smo se v tržiški občini uprli ukazu JLA o oddaji orožja takratne teritorialne obrambe v skladišča JLA. Realno
je obstajala verjetnost nasilnega odvzema, sledila je odločitev
premeščanja v hrambo – skladiščenje našim občanom. V tajna
skladišča na petnajst lokacij smo prepeljali v mesecu oktobru
in novembru 1990 več kot 12 ton orožja, streliva in minskoeksplozivnih sredstev. Ena od tajnih lokacij skladiščenja je bila
tudi domačija Janeza Bogataja v vasi Paloviče 15.

brezplačna objava

OZVVS TRŽIČ, FOTO: ARHIV OZVVS TRŽIČ
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OBROBE IN TEKST 25/64/100/15

BESEDILO = ARIAL / BOLD

NOTRANJA BARVA ZNAKA 0/40/100/0

BARVA MORJA 100/100/0/0

BARVA ZVEZDE 0/100/100/0

Komemoracija ob

DNEVU SPOMINA
NA MRTVE

Kulturni program: Pihalni orkester Tržič
oktober 2022
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torek, 1. november 2022, ob 10.00,
na pokopališču v Tržiču

obvestila, vabila
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VABILO
VABILO K VPISU

INDIVIDUALNO SVETOVANJE O
FINANČNEM OPISMENJEVANJU
ZA RANLJIVE CILJNE SKUPINE

ŽRK TRŽIČ VABI K
VPISU MLAJŠE
DEKLICE

(projekt sofinancira Občina Tržič)
Center za socialno delo Gorenjska, enota Tržič, vas vabi na
individualna svetovanja s področja finančnega opismenje
vanja v mesecu oktobru, 6. 10. in 20. 10. 2022, med 10.00 in
12.00 po predhodni prijavi po telefonu 04 597 12 00.
Svetovanja so namenjena osebam z nizkimi dohodki (prejem
nikom denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, upokojencem ter drugim) z namenom:
- oblikovanja osebnega finančnega načrta (kako upravljati in
razporediti denarna sredstva na mesečni ravni),

TUDI TI SI LAHKO
ZVEZDA, ZATO SE
NAM PRIDRUŽI IN

- priprave načrta varčevanja, preprečevanja zadolževanja,

ZAČNI POT K
USPEHU!

- odgovoriti na vaša druga aktualna vprašanja.

Vljudno vabljeni.

brezplačna objava

Vsa svetovanja so brezplačna.

brezplačna objava

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

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti – ZSPDSLS - 1 (Uradni list RS, št.
11/18 in 79/18) ter 16. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, Tržič,
objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo nepremičnin

plačan oglas

Celotno besedilo objave je javno dostopno na
spletni strani www.komunala-trzic.si.

plačan oglas

Predmet prodaje sta nepremičnini parc. št.
589/14 in parc. št. 589/16, obe k. o. 2147 Križe.

oktober 2022

oglasi

Na podlagi 30. člena Zakona o zavodih (Ur.
l. RS, št. 12/91 s sprem.), 58. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB5 s sprem.)
in 15. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vrtec Tržič (Ur. l. RS 23/11 s sprem.) Svet zavoda Vrtca
Tržič objavlja
javni razpis za delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE
VRTCA TRŽIČ
Kandidat/-ka mora za imenovanje na prosto delovno mesto
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje, določene z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, in sicer mora:
- izpolnjevati pogoje za vzgojitelja/ico ali svetovalnega delavca/ko;
- imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
- imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv
mentor;
- imeti opravljen ravnateljski izpit;
- ne sme biti kaznovan/a ali v kazenskem postopku;
- predložiti potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb zaradi
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost.
Za ravnatelja/-ico je lahko imenovan/-a tudi kandidat/-ka, ki
nima opravljenega ravnateljskega izpita, vendar ga bo pridobil/-a najkasneje v enem letu od pričetka mandata.

Kandidati/-ke morajo k prijavi z življenjepisom priložiti:
1. dokazila o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nazivu, dokazilo o opravljenem
strokovnem izpitu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu oziroma izjavo kandidata/-ke, da bo ravnateljski izpit
opravil/-a v zakonsko predpisanem roku, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od trideset dni, potrdilo
sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ki ne sme
biti starejše od trideset dni, potrdilo iz evidence izbrisanih
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje, dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju),
2. program vodenja vrtca v mandatnem obdobju, ki je predmet
razpisa,
3. izjavo o poznavanju programskih orodij za delo z osebnim
računalnikom in
4. izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Svetu zavoda
Vrtca Tržič, da podatke iz 1. točke pridobi iz uradnih evidenc.
Prijave naj kandidati/ke pošljejo s priporočeno pošiljko najpoz
neje v 15. dneh po zadnji objavi javnega razpisa, na naslov: Svet
zavoda Vrtec Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič,
z oznako »Razpis za ravnatelja – ne odpiraj«. Prepozno prispele in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati/ke bodo o izidu javnega razpisa obveščeni/e predvidoma v 15. dneh po zaključenem izbirnem postopku.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim
razpisom je ga. Kristina Lindav, tajnica VIZ VI, tel. št.: 04/ 59 71
600 ali info@vrtec-trzic.si.

plačan oglas

plačan oglas
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Od kandidata/-ke se pričakuje, da ima ustrezne pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca. Prav tako je pričakovano poznavanje programskih
orodij za delo z osebnim računalnikom.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo
5 let.

plačan oglas
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"Mesec oktober je mesec ozaveščanja o
raku na dojkah."
Bodimo solidarni skupaj in v mesecu
donirajmo 1,00 eur Slovenskemu združenju
za boj proti raku dojk.

oktober 2022

Delovni čas:
ponedeljek - sobota: 8.00 - 20.00 ure
nedelja: 10.00 - 18.00 ure
Moji Štruklji Deteljica, Cesta Ste Marie aux Mines 36, 4290 Tržič,
www.moji-struklji.si, FB: Moji Štruklji Slovenije, Moji Štruklji Deteljica,
ŠTRUKLJI NA DOM: www.naroci-struklje.si

plačan oglas

oktobru, ob nakupu štruklja EUROPA-DONNA,

oglasi

sedaj na Jezerski cesti 121 v Kranju.
(pred leti salon vozil Toyota).

KUPON OKTOBER

2022

Po več kot 35 letih izdelovanja hlač se proizvodnja in
trgovina seli na novo lokacijo in z novo ekipo. Veseli
bomo vašega obiska, saj z nakupom izdelkov Leny
podpirate slovensko proizvodnjo.

MCLmesarijaLuka

Izdelke Leny bomo še naprej v celoti izdelovali v
Sloveniji.

KUPON OKTOBER

2022

Če potrebujete kvalitetne in udobne hlače, narejene
iz Jeansa, žameta ali platna nas obiščite v naši
prodajalni. Imamo tudi pohodne in motoristične
hlače.

MCLmesarijaLuka

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.

KUPON OKTOBER

2022

Leny, narejeno v Sloveniji.

plačan oglas

MCLmesarijaLuka

KUPON OKTOBER

2022

MCLmesarijaLuka

10%
10%
10%
10%
NA SVEŽE MESO
IN IZDELKE MCL

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

Kupon velja v oktobru 2022 //
Tržič

NA SVEŽE MESO
IN IZDELKE MCL
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Kuponi se ne seštevajo.
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Kuponi se ne seštevajo.
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Leny, hlače malo drugače,
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- rezano cvetje za
- poročna in žalna
- velika izbira
floristika
1. november
suhih in svežih
- trajnice, grmovnice
jesenske
lepotice
aranžmajev
- zemlja in gnojila
SOBOTNI 15 % POPUST!
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PODBREZJE 207
4202 NAKLO
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SEZONSKA PONUDBA

ZIMSKIH PNEVMATIK
IMPERIAL

GOODYEAR

SNOWDRAGON HP
195/55 R16 87H

ULTRAGRIP 9+
195/55 R16 87T

51,05 €/KOS

SAVA

112,11 €/KOS

ESKIMO HP 2
195/55 R16 87H

74,27 €/KOS

PREGLED PRED ZIMO

19,99 €

Skupaj poskrbimo, da bo vaše vozilo varno na cesti in pripravljeno na zimo. Pregledamo
ga v 20 kontrolnih točkah in vam podarimo BON ZA SERVIS v vrednosti 20 €.

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si
H VA L A , K E R N A M Z A U PAT E !
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info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA

01 58 18 510

info.lj@avtotehna-vis.si

PE KRANJ

04 281 71 70

info.kr@avtotehna-vis.si

PE ŠKOFJA LOKA 04 502 40 00 info.skl@avtotehna-vis.si

plačan oglas

* Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Slika je simbolna. Več informacij je na voljo na
www.avtotehna-vis.si in v salonih/servisnih sprejemih Avtotehne VIS.

