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Premiera igrice Čaruhle
V Podljubelju je bila premierno predstavljena
igrica za otroke, ki jo je pripravila Odrasla
igralska skupina KUD Podljubelj.

Pogovor z županom Občine Tržič Borutom
Sajovicem
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Priznanje seglo do srca

Odkrijte praznične
poti v osrčju Karavank

To je ob prejemu naziva častni občan občine Tržič poudaril prof. dr. Ernest Petrič, po rodu Tržičan.
S priznanji so se zahvalili vsem letošnjim nagrajencem za njihov nepozabni pečat v lokalni skupnosti.

Praznični december vabi na individualno
raziskovanje Tržiča in okolice.

Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič

Tržič – "Dvanajsti december
je pomemben dan v zgodo
vini Tržiča, saj je leta 1492
prejel trške pravice in se s
tem začel še hitreje obrtniš
ko razvijati. Žal epidemija
tudi letos ne dopušča, da bi
skupaj praznovali občinski
praznik. Se pa zato nič manj
ne veselimo, da imamo v
občini mnogo posamezni
kov in skupnosti, ki si iz leta
v leto prizadevajo, da je živ
ljenje v Tržiču prijazno, pri
jetno in zanimivo. Ponosni
smo, da se nekaterim izmed
njih lahko zahvalimo z
občinskimi priznanji," je v
prenosu na Tržič TV na
občinski praznik povedala
sodelavka tržiške občinske
uprave Mateja Nosan.
Za častnega občana občine
Tržič so imenovali prof. dr.
Ernesta Petriča, Tržičana po
rodu, ki je opravljal številne
strokovne, politične in vod
stvene funkcije in je še ved
no aktiven. V svoji karieri je
prejel mnoga visoka odliko
vanja in priznanja, priznan
je v rodnem Tržiču pa ga je,
kot je dejal, čustveno še naj
bolj vznemirilo, se dotaknilo
srca. Skupinsko plaketo
Občine Tržič so podelili
Zdravstvenemu domu Tržič
za srčno in nesebično delo
vseh zaposlenih, posamično
plaketo Občine Tržič pa pre
dani pediatrinji Hermini
Krese. Skupinsko diplomo
Občine Tržič sta prejela
Marko Poljanc in Pavel Jaz
bec za prvotno idejo uredit
ve Poti treh zvonov, posa
mično pa Marta Mesarek za

dolgoletno članstvo v Druš
tvu invalidov Tržič in Anže
Hribar za odločnost in srč
nost pri reševanju življenja
sokrajanu po zastoju srca.
Podelili so tudi županova
priznanja in naziv ambasa
dor občine Tržič, ki je pripa
del ekipi glampinga Moun
tain Fairy Tale v Tržiču.
Župan Borut Sajovic je
povedal, da je občinski praz
nik »dan, ko smo zaradi
povezanosti in podjetnosti
prejeli trške pravice, kar nas
ponosno navdihuje tudi
danes«. Zaključujejo zahtev
no koronsko leto, ki si ga
bodo kljub temu, kot je dejal
župan, zapomnili po števil
nih presežkih in dosežkih.

Tržič – Letos mineva 150 let,
odkar je tedanji kaplan Jakob
Aljaž prav v Tržiču prvič v
slovenščini zapel pesem Sve
ta noč, ki je sicer v svetov
nem merilu največkrat izva
jana pesem. Posebno vodeno
doživetje, posvečeno temu
jubileju, so morali žal zaradi
koronavirusnih razmer
odpovedati. Kljub temu je v
Tržiču in okolici, kot vabijo v
Turistično-informacijskem
centru Tržič, v tem mesecu
možno individualno odkriva
ti praznične poti. "Odkrivan
je na sveže okrašenega košč
ka raja v srcu Karavank bo
male in velike junake pones
lo v čaroben praznični čas.
Pogrejte se ob čaju, kuha
nem vinu in sledite potem
okrasitve, ki vas vodijo do
največjih atrakcij, kot sta
Tržiški muzej, skulptura
zmaja z jajcem in Kurnikova
hiša. Radostna glasba, prijet
ne trgovinice in kavarne pa
bodo ustvarile pravo zimsko
pravljico,« vabijo iz TPIC
Tržič.

"Razvojno napredujemo in
smo stopnico višje. Naše
gospodarstvo napreduje,
investira in zaposluje. Tudi
zato imamo rekordno nizko
brezposelnost, imamo odlič
no delujoče javne zavode in
društva. Občina je kljub
obsežnejšemu finančnemu

ciklu finančno trdna."
Župan se je za vse dosežke
zahvalil občanom, gospo
darstvu, sodelavcem v občin
ski upravi, občinskim svet
nikom, prostovoljcem, prav
vsem, ki se trudijo, delajo,
gradijo in prispevajo k raz
voju lokalne skupnosti.
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ŠPORT

ZANIMIVOSTI

Vladni obiski v Tržiču

Energetska sanacija
Pollakove kajže

Žan Košir ostaja v
stiku z najboljšimi

Deseta dražba slaščic

Občina Tržič je več kot dvesto let staro Pollakovo kajžo,
v kateri je Tržiški muzej,
energetsko prenovila.

Tržičan je uspešno začel
novo sezono, vrhunec bodo
olimpijske igre.

Na jubilejni, deseti dobrodelni dražbi prazničnih slaščic v Tržiškem muzeju, ki je
zaradi trenutnih koronskih
razmer potekala virtualno,
so zbrali 4432 evrov.
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»Lepo je biti v domačem kraju in videti, da te
ljudje cenijo, spoštujejo.« Prof. dr. Ernest Petrič
se z rodnim Tržičem, kjer je začel tudi karierno
pot, še vedno čuti povezanega. »Tržič, še komur
sem ga pokazal, vsakemu se je zdel lep. Jaz pa,
kadar pridem, se spomnim na kakšne doživljaje
iz svojih časov. Danes, ko mi izkazujete to veliko
čast, pa sem vam zelo hvaležen.«

www.trzic.si

Več ministrov je v okviru vladnega regijskega obiska obiskalo tudi Tržič.

Občinski nagrajenci, prejemniki županovega priznanja in prejemnik naziva ambasador
Občine Tržič v družbi župana Boruta Sajovica / Foto: Luka Rener

Praznične poti, ki bodo na
ogled do 9. januarja, vodijo
čez Trg svobode, po Muzej
ski ulici, Partizanski ulici,
delu Cankarjeve in Koroške
ceste do atrija Občine Tržič,
Tržiškega muzeja, Kurniko
ve hiše in po vseh treh mos
tovih čez Tržiško Bistrico.

Praznične poti bodo
na ogled vse do 9.
januarja.
Tržiški muzej, prejemnik že
dveh Valvasorjevih nagrad, je
odprt od torka do nedelje od
10. do 18. ure. Tekačeve jasli
ce so na ogled od 25. decem
bra do 6. januarja vsak dan
med 9. in 19. uro, preostale
dni pa po dogovoru.
V božičnem času krajani
Sebenj, Žiganje vasi in Brega
ob Bistrici na svojih dvoriščih
in vrtovih postavijo jaslice.
Ljubitelji aktivnosti na pros
tem si zimske dneve lahko
popestrijo s sankanjem in
turnim smučanjem. Drsališ
če na Ravnah pa vabi na
rekreacijsko drsanje.
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Občinski nagrajenci

Prizadevni, ustvarjalni in složni
Letošnji občinski nagrajenci so srce in gibalo razvoja vsake skupnosti. Podelitev občinskih priznanj 12. decembra, na dan občinskega praznika, je bila
zaradi koronarazmer virtualna s predvajanjem na lokalni televiziji Tržič TV in na YouTubu, a zato nič manj slovesna.
Suzana P. Kovačič
Častni občan občine
Tržič: prof. dr. Ernest
Petrič
Naziv častnega občana
občine Tržič je kot ponosni
Tržičan za svoje življenjsko
delo pri razvoju demokracije in uveljavljanju Slovenije
v svetu prejel prof. dr.
Ernest Petrič.
Ernest Petrič se je rodil 18.
novembra leta 1936 v Tržiču.
Po končani osnovni šoli je z
odliko maturiral na Prešernovi gimnaziji v Kranju,
diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil naslov doktor pravnih
znanosti na Univerzi v Ljubljani. Podiplomsko in podoktorsko se je dodatno izpopolnjeval na številnih priznanih
institucijah v tujini.
Svoje delo, znanje in razmišljanja je zapisal v več kot
desetih znanstvenih monografijah. Opravljal je mnogo
strokovnih, političnih in
vodstvenih funkcij, med
drugimi je bil poslanec
republiške skupščine Socialistične republike Slovenije
(SRS), član izvršnega sveta
(vlade) SRS, član Ustavne
komisije republiške skupščine SRS, veleposlanik
Jugoslavije v Indiji in Nepalu, predstavnik in veleposlanik Republike Slovenije v
ZDA, Avstriji in Mehiki,
stalni predstavnik in veleposlanik Republike Slovenije
pri OZN v New Yorku in na
Dunaju ter član svetov in
odborov številnih domačih
in mednarodnih akademskih in raziskovalnih institucij, sodnik Ustavnega
sodišča Republike Slovenije
in predsednik tega sodišča.
Še danes opravlja funkcijo
člana Svetovalnega odbora
za izbiro sodnikov Mednarodnega kazenskega sodišča
v Haagu, člana Strateškega
sveta pri slovenskem Ministrstvu za zunanje zadeve,
svetovalca za mednarodne
odnose in mednarodno pravo predsednika Republike
Slovenije in člana Beneške
komisije pri Svetu Evrope.
V svoji karieri je prejel
mnoga odlikovanja in priznanja, bil je prejemnik viso-

Ernest Petrič / Foto: Luka Rener
kih državnih odlikovanj
Republike Slovenije, Združenih držav Amerike (država Kolorado), Republike
Avstrije, Republike Madžarske in Kraljevine Španije,
postal je častni občan občine Bled in častni krajan krajevne skupnosti Bistrica pri
Tržiču ter prejel tudi naziv
zaslužni profesor Nove univerze v Ljubljani.
Čeprav je kot diplomat in
strokovnjak za mednarodna
pravna vprašanja obredel in
videl več sveta, kot je omogočeno običajnemu človeku, se
rad in z veseljem spominja
svojega rojstnega kraja in se
vanj tudi rad vrača.

Plaketa Občine Tržič:
Zdravstveni dom Tržič
Zdravstveni dom (ZD) Tržič
je plaketo Občine Tržič prejel
za strokovno, srčno in predano delo in oskrbo pacientov v
času epidemije koronavirusne bolezni. Temeljne dejavnosti ZD Tržič so raznolike
in omogočajo zdravstveno
oskrbo in podporo občanom
na mnogih področjih. Svoje
delo opravljajo strokovno in s
srcem. Z začetkom epidemije v marcu 2020 se je moral
tudi ZD Tržič prilagoditi
novemu načinu delu. Za
zagotavljanje čim večje dostopnosti in optimalne oskrbe
pacientov so na novo vzpostavili službo triaže, ki deluje v
luči varnega, dostojnega in
dostopnega vstopa v ZD, ter

V imenu ZD Tržič Karmen Česen Šivic / Foto: Luka Rener

uvedli dodatni telefon za
naročanje receptov. Reorganizirali so celotno preventivno dejavnost zdravstvenega
doma, dodali so odvzemne
točke, triažo in covidno
ambulanto. Preoblikovali so
patronažno službo tako, da
na domu poleg novorojenčkov in starostnikov oskrbujejo tudi covidne bolnike, izvajali so tudi cepljenje nepokretnih občanov na domu ter
spremenili način naročanja
za laboratorij, ki je postal še
prijaznejši do uporabnikov.
Okrepili so tudi sodelovanje
z lokalno skupnostjo in javnimi zavodi, predvsem
Domom Petra Uzarja, kjer
so v decembru 2020 cepili
vse zainteresirane stanovalce in zaposlene, ter z namenom zagotavljanja čim bolj
nemotenih vzgojno-varstvenih in izobraževalnih procesov tudi s šolami in vrtcem.

Plaketa Občine Tržič:
Hermina Dolinar Krese
Za dolgoletno delo na področju zdravstva in nesebično
skrb za zdravje otrok je plaketo Občine Tržič prejela
Hermina Dolinar Krese, dr.
med., pediatrinja in šolska
zdravnica, ki je vso svojo
zdravniško kariero posvetila
izboljšanju zdravja in omogočanju optimalnega razvoja otrok in mladostnikov v
Tržiču. Njena skrb in strokovno znanje sta zaznamovala mnoge generacije Trži-

čanov, predvsem otrok, ki
jim je kot izvrstna zdravnica
nesebično pomagala s svojo
ljubeznivostjo, srčnostjo,
strokovnostjo in prijaznostjo. Z veliko mero potrpežljivosti in sočutja pa se posveča tudi njihovim staršem.
Poklica, ki ga opravlja, ne
jemlje kot službo, ampak
kot način življenja in poslanstvo. Otrokom se popolnoma posveti, zato gredo
včasih v mislih z njo tudi
domov. Navdihujejo jo družina, delo, ki ga opravlja, pa
tudi starši, ki ji zaupajo, ter
nekdanji pacienti, ki se vračajo s svojimi otroki. Moč in
energijo črpa tudi iz svojega
dela, saj otroci s svojo neobremenjenostjo, intenzivnim
razvojem in neposrednostjo
sevajo posebno energijo.
Nagovarja jo citat Matere
Tereze: »Vse, kar delam, je
kot kapljica v morje, a če te
kapljice ne bi bilo, bi nekaj
manjkalo.« Hermina Dolinar Krese zato nikomur ne
odreče pomoči in prav ta
njena lastnost jo uvršča v
sam vrh zdravnikov v Sloveniji, ki imajo največ vpisanih pacientov.

Marta Mesarek / Foto: Luka Rener
no priznanje Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Diploma Občine Tržič:
Marko Poljanc in Pavel
Jazbec
Za idejo in angažirano
sodelovanje pri realizaciji
ureditve Poti treh zvonov
sta diplomo Občine Tržič
prejela Marko Poljanc in
Pavel Jazbec. Zgodba o Poti
treh zvonov se je začela leta
2011, ko je Pavel Jazbec
predstavil idejo o ureditvi

janc vložila več kot tristo ur
prostovoljnega dela, v naslednjih letih sta prostovoljno skrbela tudi za košnjo,
urejanje, čiščenje, vzdrževanje in nadgradnjo poti.

Diploma Občine Tržič:
Anže Hribar
Za dolgoletno požrtvovalno,
aktivno in plodno humanitarno delo je diplomo Občine
Tržič prejel Anže Hribar,
dolgoletni član Prostovoljnega gasilskega društva Križe,

Diploma Občine Tržič:
Marta Mesarek
Za dolgoletno predano in
požrtvovalno delo v Društvu invalidov Tržič je diplomo Občine Tržič prejela
Marta Mesarek. V Društvo
invalidov Tržič se je včlanila že leta 1990 in se kot
poverjenica že takoj vključila tudi v delo na terenu.
Zaradi svojega predanega
in odgovornega dela je bila
leta 2001 izvoljena za podpredsednico društva, že
naslednji mandat pa je prevzela funkcijo predsednice,
ki jo je predano opravljala
vse do letošnjega leta. Pri
svojem delu je velik poudarek namenila izboljšanju
pogojev za delovanje društva in družabnemu življenju invalidov, s čimer je v
društvo privabila mnogo
novih članov. Za svoje prostovoljno delo je leta 2009
prejela republiško priznanje prostovoljka leta, istega
leta, ob štirideseti obletnici
delovanja društva pa še pis-

Hermina Dolinar Krese / Foto: Luka Rener

Pavel Jazbec / Foto: Luka Rener
gozdne poti, ki so jo nekateri že takrat uporabljali kot
sprehajalno pot. Naslednje
leto je takratni predsednik
Sveta KS Sebenje Marko
Poljanc idejo predstavil
Občini Tržič, ki je leta 2013
skupaj z Občino Naklo pridobila evropska sredstva za
njeno realizacijo. V načrt in
določitev lokacij za postavitev urbane opreme, pridobivanje soglasij lastnikov
zemljišč, pripravo gradiv za
promocijsko gradivo sta
Pavel Jazbec in Marko Pol-

Anže Hribar / Foto: Luka Rener

kjer je izredno aktiven in
dejaven tako v operativni kot
tudi tekmovalni enoti društva. Kot član tekmovalne enote pod okriljem Štaba Civilne
zaščite Občine Tržič je v svoji
dolgoletni gasilski karieri pridobil tudi pomembna znanja
in izkušnje na področju
medicinske prve pomoči.
Anže Hribar je s pomočjo
avtomatskega defibratorja ter
s svojo odločnostjo, srčnostjo
in neustrašnostjo spomladi
rešil življenje sokrajanu s
srčnim zastojem.
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Pogovor

Napredek Tržiča je
viden in merljiv
Župan Občine Tržič Borut Sajovic pravi, da sta življenje in napredek v lokalni skupnosti primerljiva
z maratonom. Potrebna so leta načrtnega in konstantnega dela, da se pokažejo pravi rezultati.
Poleg tega morajo v Tržiču z manj narediti več.
Suzana P. Kovačič
Na zadnji seji občinskega
sveta ste potrdili razvojni
načrt Občine Tržič do leta
2030. Kakšni so poudarki?
Dejstvo je, da smo z delom v
dobrem desetletju dosegli
viden in merljiv napredek.
Tudi letos je po kar nekaj
statističnih kazalcih Tržič
boljša občina, kot je bila.
Pomeni, da danes ljudje
živijo bolje. Občina Tržič je,
kar se brezposelnosti tiče,
občasno že boljša kot Kranj
ali Radovljica. Spomnim se
prejšnje krize, ko smo imeli
v Tržiču na zavodu za zaposlovanje prijavljenih več kot
900 ljudi. Po zadnjih podatkih jih imamo 251. Dobro
smo izkoristili evropska
sredstva, ki omogočajo presežni razvoj. Sedaj je zopet
čas, da pogledamo naprej;
kje smo dobri, kaj nam še
manjka in kakšne so rezerve, ki jih še ne izkoriščamo
dovolj dobro. Dragocenost
razvojne strategije je v tem,
da smo na podlagi ankete
dobili petsto realnih odgovorov, pobud, želja, potreb
občanov in da so sodelovali
tudi podjetniki, javni zavodi,
drugi deležniki in občinski
svetniki. Do leta 2030 bo
občina s pomočjo državnih
in evropskih sredstev v okviru možnosti izvedla za več
kot 80 milijonov večjih in
manjših projektov. Želimo
si, da bi podjetja in posamezniki investirali še bistveno
več, saj razvoj ne temelji
zgolj na občinskih vlaganjih. Gradimo okolje, da naša
podjetja zvišajo dodano vrednost, saj bodo le tako lahko
izplačevala višje plače. Stremimo k Tržiču 2030, ki bo
premišljeno prenovljen za
nove generacije; ki ponuja
razkošje priložnosti, kar je
vizija razvojnega načrta.
Občina pa bo še naprej vlagala v infrastrukturo, ki bo
posameznikom in podjetjem nudila boljše pogoje za
življenje in delo. Iz Tržiča
piha dober veter. Dandanes
na občinskem svetu večino
odločitev, po sicer obsežnih
razpravah, sprejmemo skoraj s soglasjem. Vzdušje v
občini je dobro in ljudje so
bolj usmerjeni v prihodnost. Zame pomembno
sporočilo, tudi za širšo slovensko politiko in življenje,
je, da kljub različnosti znamo stopiti skupaj za projekte, ki prinašajo boljšo kvaliteto življenja občanov, večjo
razvitost in višje plače ter
seveda to, da je danes v
Tržiču bistveno manj prepirov in več optimizma.

Župan Borut Sajovic / Foto: Tina Dokl
Kako ste zadovoljni s potekom dograditve komunalne
infrastrukture v občini?
Pomemben okoljevarstveni
in kohezijski projekt z delovnim naslovom Dogovor za
razvoj regij (DRR2) Tržiču
prinaša 12 kilometrov novih
kanalizacij, šest kilometrov
vodovodov, več kot pet kilometrov novih pločnikov in
cest. Projekt smo začeli zaskrbljeno, saj je bila prva ovira pritožba enega ponudnika pri izbiri izvajalca del,
zaradi katere smo izgubili
dragocene štiri mesece gradnje. Ta ponudba je bila precej dražja in državna revizijska komisija je pritrdila pravilnosti postopka pri izbiri
izvajalca del Občine Tržič.
Izbrani ponudnik Riko, d. o.
o., skupaj s podizvajalcem
Pirc gradnje, morata projekt
zaključiti do konca poletja
2023, ampak že zdaj prehitevata terminski plan. Edina
večja težava, ki se pojavlja
pri projektu, so predvidene
podražitve gradbenih materialov. Kar zadeva izvedbo,
smo zadovoljni. Spomladi
bomo odprli veliko gradbišče v Snakovem, kjer gre za
gradnjo meteorne struge za
poplavno varnost, za gradnjo pločnika v golniški klanec, obnovo vodovoda,
kanalizacije ... Prometnica
bo občasno zaprta, zato pro-

sim za razumevanje. Računamo, da bomo tudi tukaj
tako hitri in učinkoviti kot
na drugih območjih. Zahvaljujem se občanom, ki živijo
ob gradbiščih, da gradnje
kljub vsakodnevnim nevšečnostim sprejemajo z razumevanjem.
Gradnja kanalizacije in
vodovodov je javnomnenjsko neprijetna, je pa ključna. A rezultati so tukaj:
minule dni je bil objavljen
seznam rek, ki so onesnažene z mikroplastiko in Tržiška Bistrica je ena izmed redkih, ki ni. To je prispevek k
boljšemu življenju ljudi,
varnosti in skrbi za okolje.
Živ je spomin na naravno
ujmo s poplavami. Nadaljujete urejanje vodotokov?
Divje karavanške reke in življenje ob njih ni nikoli
dokončana zgodba. Prvi dve
leti po ujmi 2018 smo skupaj z državo opravili res
neverjetno delo. V izjemno
kratkem roku, zgolj dveh
letih, smo sanirali nastalo
škodo. Sanacija je stala več
kot pet milijonov evrov. A
potencialnih groženj je v
naši gorati občini veliko,
zato moramo nadaljevati
vlaganja in sanacije. Pod
hišno številko Dolina 9 že
saniramo zemeljski plaz, ki
ogroža hišo. Na drugi strani

grozi, da sanacija lahko
spremeni tok Tržiške Bistrice in povzroči še druge nevšečnosti. Ob tem gre zahvala državi in koncesionarju
za vso skrb in pomoč. Eno
gradbišče se že vzpostavlja
na Slapu, pod domačijo Čarmanovih. Letos poleti smo
delali na Mošeniku, v Podljubelju. Dela so že zaključena. Občina Tržič se že,
odkar smo dobili v last traso
nekdanje železniške proge,
posveča urejanju poplavne
struge med Pristavo, Križami, Sebenjami, Žiganjo vasjo in Zadrago. Zraven bosta
še kolesarska steza in hodnik za pešce, kar je izziv za
naslednja leta.
Občina se na področju odlaganja odpadkov pridružuje
podjetju Voka Snaga ...
Z javnim podjetjem Voka
Snaga smo podpisali začasno pogodbo, kar nam omogoča, da Tržič odpadke
odvaža v Ljubljano. Pri odločitvi ni pretehtala zgolj nižja
cena, ki je ta trenutek zaradi
novega izvajalca na položnici 50 centov nižja kot prej.
Pri menjavi je šlo za dolgoročno skrb, da smo do okolja bistveno odgovornejši.
Težave na gorenjski deponiji so znane, v Ljubljani pa je
ravnanje z odpadki urejeno
bistveno bolje. Glede na to,

da obdelujejo smeti kar
osemsto tisoč Slovencev, so
lahko tudi bolj ekonomični.
Vesel sem, da je Ljubljana
ena od občin, ki resno razmišlja o termični obdelavi
odpadkov.
Strateško
pomembna je bila tudi odločitev, da smo deponijo v
Kovorju zapolnili, zaprli in
sanirali. Kovorska deponija
je zagotovo ena najbolje
saniranih v Sloveniji – odlagalno polje je prekrito, kot je
treba, okoljskih vplivov ni.
Opažamo pa, da v času epidemije, ko se je z nakupi na
daljavo količina embalaže in
odpadkov povečala, nismo
več tako skrbni pri ločevanju
odpadkov. Skupaj s Komunalo Tržič se bomo potrudili
v smeri ozaveščanja občanov, da se to znova izboljša.
Ostati moramo zavezani
varovanju in ohranjanju
naravnega okolja.
Kako napredujeta projekta
prizidka k ZD Tržič in Športnega parka Križe?
To sta projekta, ki nas čakata v prihodnjih letih. A najprej bi se rad dotaknil revitalizacije kompleksa BPT v
Tržiču, kjer smo naredili
odločilen korak naprej z
ureditvijo javne infrastrukture. BPT je pomemben del
strategije razvoja Tržiča do
2030, vzpostavitev mesta v
mestu, ki pa bo temeljilo
predvsem na zasebnih investicijah. Z njimi pa se bo
dvignila kvaliteta življenja v
in ob mestnem jedru. Občina pa bo pomagala pri mehkih vsebinah – promociji,
dogodkih ...
Od projektov, ki prihajajo,
imamo že kakih devet mesecev vloženo vlogo za gradbeno dovoljenje za prizidek k
Zdravstvenemu domu
Tržič. Izdajo dovoljenja pričakujemo v kratkem. V prizidku bo ekipa ZD Tržič s
svojimi storitvami zadostila
potrebam Tržičanov za naslednje desetletje, kar je v
Sloveniji čedalje večja redkost. Naj se jim iskreno
zahvalim tudi za prispevek
pri obvladovanju epidemije.
Drug potek dogodkov pa
ima žal projekt izobraževalno-športnega središča v Križah. Imamo odlično demografijo, zato je ta projekt
izjemnega pomena. Na
Občini smo storili vse, kar je
v naši moči. Pripravljena je
dokumentacija za gradbeno
dovoljenje, pripravljen je
OPPN, ki v izobraževalno
središče umešča tudi nogometno igrišče z umetno travo, reflektorji, tribuno, garderobami in prostorom za
kar veliko parkirišče za potrebe šole, vrtca, športa. A
trenutno imamo težave s
pridobitvijo zemljišč, saj
imajo zasebni lastniki nerealne zahteve in niso bili pripravljeni na kompromis.
Zato Občini ni preostalo
drugega, kot da je šla v postopek razlastitve. Ali nam
bo postopek uspelo izpeljati
v času, ki nam bo za projekt
omogočil sofinanciranih
2,3 milijona evrov iz državnega proračuna iz sredstev
za okrevanje, je ta trenutek
zato težko napovedati. Celo-

ten projekt je vreden več
kot 11 milijonov evrov, zato
resnično upamo, da bodo
ostale institucije pravočasno opravile svoje delo, saj bi
se nam izpad državnega
sofinanciranja zelo poznal
in prizadel izvajanje drugih
projektov. V teh časih je
premalo zavedanja, da ne
živimo v vakuumu in lastnih interesih, ampak v družbi, kjer se moramo prilagajati in sprejemati kompromise.
Eden ključnih projektov
prihodnosti je tudi umestitev knjižnice na novo lokacijo, v staro mestno jedro.
To je petletni projekt, vreden najmanj deset milijonov evrov. Mesto si to zasluži. Z moderno knjižnico
pride v mestno jedro tudi
več življenja.
Turizem na Tržiškem raste,
vse več je aktivnosti v tej
smeri ...
Že na začetku pogovora sem
rekel, da smo zazrti v prihodnost, na kar smo pripravljeni optimistično in z realnimi podlagami. Več kot 80
odstotkov površine občine je
v Naturi 2000. Zato smo si
rekli, da bomo skušali to
izkoristiti. Praktično iz nič
smo začeli z razvojem zelenega oz. trajnostnega turizma. Obisk se je do epidemije iz leta v leto povečeval.
Pričakujemo, da bo tudi epidemija enkrat minila in
takrat bomo še bolje pripravljeni. Ko smo ravno pri epidemiji – žal mi je, da ne
moremo imeti več dogodkov, prireditev. Je bil pa to
čas za resen premislek. Že
nekaj let občino počasi,
korak po koraku, preobražamo iz zgolj industrijske v
to, kar dejansko smo – gorska, zelena občina s poudarkom na storitvenih dejavnostih. Na raznih izborih smo
velikokrat imeli naj kočo,
kar kaže, da imamo vrhunske turistične ekipe, ki vedo,
kaj delajo. Priložnosti je
veliko, naravne danosti imamo. V splošnem bi rekel, da
še vedno lahko več naredimo za več znanja, prijaznosti, odprtosti, inovativnosti
– a Tržičani še nismo rekli
zadnje besede. Z ureditvijo
trajnostne mobilnosti, ukrepov varovanja narave ne
smemo več dopuščati obremenjevanja naših dolin z
motornim prometom –
poudarek je zato na turizmu
doživetij, ki ne bo predrag,
bo pa butičen in nemnožičen.
Razvoj turizma v Tržiču je
dokaz, da se da. In temu sledimo na vseh področjih. Na
občini imamo vedno v delu
in na zalogi več projektov.
Če se pri kakšnem projektu
pojavijo začasne težave, gremo naprej z drugim projektom. Stalno iščemo dodatne
vire, tako državne kot evropske. Za kar gre zahvala vsem
– od občanov, vztrajnih
sodelavcev, javnih zavodov
in občinskega sveta, ki odloča. Ker nismo metropola,
smo tudi racionalni, moramo in znamo z manj narediti več. Dosegati presežke,
ker si Tržič to zasluži.

Tržiški glas, petek, 24. decembra 2021

4

Aktualno
Cilj so še boljše
storitve za občane

Vladni obiski v Tržiču

Klemen Srna je jeseni nastopil petletni mandat
direktorja občinske uprave Občine Tržič.

Več ministrov je v okviru vladnega regijskega obiska obiskalo tudi Tržič.

Suzana P. Kovačič
Tržič – "V življenju, še posebno po nekajletnem obdobju, je treba stremeti tako k
osebnemu kot poklicnemu
napredku. Zato me vodi želja po novih izzivih ter pripravi, izvajanju in vodenju
odgovornejših nalog," je
povedal ob imenovanju. Po

"Pri delu na položaju direktorja občinske uprave zasledujem cilj vzpostavitve še
bolj profesionalne in odzivne občinske uprave, ki jo
vodita načeli zakonitosti in
učinkovitosti. Velik poudarek že dajemo digitalizaciji,
kjer bomo s sodelavci te
procese nadgrajevali, z
namenom, da omogočimo

Klemen Srna / Foto: Gorazd Kavčič
izobrazbi je univerzitetni
diplomirani politolog, diplomiral je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani s področja tujih neposrednih investicij. Njegovo
prvo delovno mesto je bilo v
družbi RR & CO, raziskave,
razvoj in prenos znanja, kjer
je bil svetovalec za nepovratna sredstva. Zatem je bil v
Državnem zboru Republike
Slovenije strokovni sodelavec za področja razvoja, javnih financ in gospodarstva.
Decembra leta 2011 se je
zaposlil na Občini Tržič –
najprej kot višji svetovalec
za pripravo in vodenje različnih razvojnih projektov ter
izvajanje javnih naročil, leta
2019 je postal vodja občinskega Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti.

boljše storitve za občane.
Pomembno se mi zdi izpostaviti, da ni pomemben
zgolj posameznik, ampak
celoten kolektiv, ki vse to
lahko uresniči. Trenutno
so naše naloge močno
povezane s pripravo in
izvedbo več pomembnejših
projektov, kot so komunalno opremljanje aglomeracije Tržič, energetska sanacija gradu Neuhaus in Tržiškega muzeja ter priprava
projektov prizidka k Zdravstvenemu domu Tržič ter
Izobraževalnega in športnega središča v Križah, razvoj turizma ..." je sklenil
Klemen Srna, ki od leta
2010 živi v Radovljici, pred
tem pa je ves čas živel v
Tržiču in pravi, da ostaja
ponosen Tržičan.
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Suzana P. Kovačič
Tržič – Sosvet starejših
Občine Tržič (SSOT), ki mu
predseduje poslanec Jure
Ferjan, je v okviru vladnih
obiskov Gorenjske gostil
ministra za delo, družino,
socialne zadeve in enake
možnosti Janeza Ciglerja
Kralja. V razpravi so se člani
SSOT, vodstvo Občine Tržič
in delegacija ministrstva
dotaknili tudi sprejetega
zakona o dolgotrajni oskrbi.
Govorili so o perečih temah,
položaju starejših, pomoči
šibkejšim pa tudi o pomembnosti cepljenja in upoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.
Minister Cigler Kralj je obiskal tudi Dom Petra Uzarja
Tržič. "Domovi za starejše
so dokaz, da epidemijo lahko zajezimo z vladnimi
ukrepi. Precepljenost, nošnja mask in redno testiranje
so ključni ukrepi, ki so večino socialnovarstvenih ustanov obvarovali večjih okužb
s covidom-19, v nasprotju z
letom poprej, ko cepivo še ni
bilo na voljo," je poudaril
minister. "Veseli me, da
sem danes lahko izpolnil
obljubo, ki sem jo dal članom ob ustanovitvi SSOT,
da bo njihov glas slišan.
Ponovno se je potrdilo, da
sodelovanje na državni in
lokalni ravni prinaša najboljše rešitve, v dobro ljudi in
skupnosti," je strnil Ferjan.

O izdaji gradbenih
dovoljenj in problematiki
Kristanove hiše
V okviru regijskega obiska
vlade je bilo v Tržiču tudi
srečanje ministra za javno
upravo Boštjana Koritnika
in državne sekretarke Urške
Ban z župani gorenjske statistične regije. Gostitelj tržiški župan Borut Sajovic je
opozoril na problematiko
učinkovitosti pri izdaji gradbenih dovoljenj. "Prosimo
za pomoč in dodatne zaposlitve na Upravni enoti Tržič,

Na šesti redni seji Sosveta starejših Občine Tržič je sodeloval tudi minister
Janez Cigler Kralj. / Foto: MDDSZ
vsaj za neko obdobje, da se
zaostanek nadoknadi. Ne
gre za kritiko dela upravne
enote. Razumem sistem. Se
mi pa smilijo investitorji, ki
gradijo, sploh v teh časih
visoke inflacije," je poudaril
župan Sajovic. Kot je zagotovil minister Koritnik, so
po dolgem času zagotovili
dodatne kvote za nove sodelavce na upravnih enotah, ki
bodo v najkrajšem možnem
času tudi realizirane. "Javni
razpisi, zaposlitve, digitalizacija, uvajanje novih inovacijskih sistemov na upravnih enotah že potekajo.
Računam, da bodo kmalu
čakalne vrste na odločbe
preteklost," je še obljubil
minister Koritnik.
"Kar zadeva tržiško občino,
smo se pogovorili o Kristanovi hiši, pri kateri je država
pomemben solastnik. Radi
bi, da pridemo do rešitve in
končno dobimo bitko z birokratskimi mlini," je še poudaril župan Sajovic. Ministrstvo za javno upravo je četrtinski lastnik Kristanove
hiše, ki predstavlja nevarnost za zdravje in varnost
ljudi. "Vloga, ki jo je župan
poudaril, je vloga Centra za
socialno delo. Organizirali
bomo sestanek z ministrs-

tvom za delo, družino in
socialne zadeve in skušali
najti rešitev za pospešitev
vseh potrebnih podlag, da se
stanje uredi in hiša v centru
ne bo več nevarna," je napovedal minister Koritnik.

Državna pomoč za
športno središče Križe
Občino sta obiskala šolska
ministrica Simona Kustec
in minister za kulturo Vasko Simoniti. Kustečeva je
obiskala OŠ Križe, kjer jo je
ravnateljica Erna Meglič
seznanila z aktualnimi vsebinami. "Občina Tržič bo
deležna tudi 2,3 milijona
evrov državnega sofinanciranja za Izobraževalno in
športno središče Križe," je
povedal poslanec Jure Ferjan. Vasko Simoniti pa si je
ogledal staro mestno jedro
Tržiča, ki ima registriranih
kar 273 enot nepremične
kulturne dediščine, in Tržiški muzej, ki je letos od
ministrstva za kulturo prejel
sofinanciranih dobrih 53
tisoč evrov za delovanje
muzeja.

Sredstva za Intec MKD
Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–
2024 državnega proračuna

uvrstila projekt Nov poslovno-proizvodni objekt Intec
MKD in mu s tem odobrila
sofinanciranje upravičenih
stroškov v višini nekaj čez
1,2 milijona evrov. Po oceni
vlade ta projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju. V podjetju Intec MKD
bodo zgradili in opremili
nov sodobni poslovno-proizvodni objekt v industrijski
coni Loka v tržiški občini,
povečali zmogljivosti in
dodatno zaposlovali ter, kot
še navaja vlada, bo podjetje
z uvajanjem novih, inovativnih produktov zagotovilo
dolgoročno konkurenčnost.
Z novo investicijo bodo
zmanjšali tudi ogljični odtis
in energetsko obremenitev
proizvodnega procesa. Vlagatelj je projekt začel marca
letos, končati ga namerava
do konca leta 2022. Letos
lahko vlagatelj prejme največ do 715.422,40 evra odobrenih sredstev, v letu 2022
pa največ do 506.080,00
evra. Sredstva bo zagotovilo
ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, napredek gradnje nove proizvodne hale si je v okviru vladnega regijskega obiska ogledal
tudi minister Zdravko Počivalšek.

Med energetsko najbolj
prodornimi občinami
Suzana P. Kovačič
Tržič – Montel Energetika.
NET je po dveh letih v okviru spletnega dogodka En.
občina & En.management
021 razglasila zmagovalke
med energetsko najbolj prodornimi slovenskimi občinami. Zmagovalka med
malimi občinami je Miklavž
na Dravskem polju. Med
srednjimi občinami pa so

tokrat izbrali kar dve zmagovalni – Ajdovščino in Tržič.
Zmagovalka med mestnimi
občinami je Nova Gorica.
Podelili so tudi posebno priznanje za ustanovitev energetske skupnosti, ki jo je
prejela Občina Luče. "Občino Tržič odlikuje holistični
pristop na področju trajnostnosti s celovitimi ukrepi na
vseh področjih življenja in
dela. Tako so denimo prido-

bili tudi certifikat trajnostne
destinacije znotraj mednarodne sheme zelenega turizma. Njihove številne aktivnosti so usmerjene v trajnostno mobilnost z izposojo
koles in vzpostavitvijo nove
kolesarske povezave. Sredstva namenjajo tudi digitalizaciji (npr. razsvetljave) in
nasploh zelenemu prehodu.
V zadnjih desetih letih so z
organizacijskimi in investi-

cijskimi ukrepi uspeli znižati povprečno letno rabo
toplote občinskih stavb s
100 kWh/m2a na 72 kWh/
m2a, pri čemer je raba električne energije ostala enaka
(cca 25 kWh/m2a). To ustreza letnemu prihranku 130
ton ogljikovega dioksida.
Tako kot v Ajdovščini tudi v
Tržiču izvajajo številne
evropske projekte," so zapisali v obrazložitev nagrade.
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Priznanja

Prejemniki županovih priznanj
Priznanja prejmejo občani, organizacije, skupnosti in društva s sedežem v tržiški občini za dosežene izjemne uspehe pri delu in šolanju, posameznih akcijah
reševanja človeških življenj, preprečevanju premoženjske škode in sodelovanju v drugih humanitarnih akcijah ter delovanju na področju zaščite in reševanja.
Suzana P. Kovačič
Tržič – Ob nedavnem prazniku Občine Tržič je župan
Borut Sajovic podelil županovo priznanje Ani Mariji
Hafner za dolgoletno delo
na področju šolstva, institucionalnega varstva, prostovoljstva in humanitarne
dejavnosti ter za njen prispevek h kvalitetnejšemu življenju ljudi v Tržiču. Županovo priznanje je prejel Leopold Steiner za dolgoletno
vodenje Športnega društva
Jelendol - Dolina in vneto
delo v društvu ter organizacijo raznovrstnih športnih
tekmovanj in prireditev,
Glasbena šola Tržič pa za
več kot sedemdeset let delovanja, sodelovanja z različnimi društvi, institucijami
in organizacijami, za povezovanje in aktivno vključevanje v družbeno okolje.
Župnik David Jensterle je
županovo priznanje prejel
za povezovalno vlogo in
razumevanje občanov tako
v občini Tržič kot tudi
Naklo, za delo z mladimi in

Ana Marija Hafner / Foto: Luka Rener
ohranjanje kulturne dediščine. Županovo priznanje
je prejel tudi Gorazd Križaj
za razvoj, širitev in uspešno
poslovanje podjetja Intec
MKD ter pogumno odločitev v resnih časih za gradnjo nove tovarne v Tržiču
ter Anton Meglič za prostovoljno delo v vseh vejah
družbenega življenja v
Lomu pod Storžičem.

Leopold Steiner / Foto: Luka Rener

Franci Podlipnik, Glasbena šola Tržič / Foto: Luka Rener

Nekaj županovih priznanj
so podelili že med letom.
Marinka Kenk-Tomazin je
priznanje prejela za dolgoletno uspešno vodenje in
razvoj Knjižnice dr. Toneta
Pretnarja, povezovanje knjižnice z lokalno skupnostjo
in popularizacijo branja.
Aljaž Erman ga je prejel za
vestno opravljene šolske
obveznosti, ustvarjalnost,

zvedavost, motiviranost in
odločnost pri doseganju ciljev ter za udeleževanje na
različnih tekmovanjih vsa
leta osnovne šole in doseganje odličnih rezultatov na
šolskem, regijskem in državnem nivoju. Meta Mencej
ga je prejela za vestno opravljene šolske obveznosti vsa
leta osnovne šole, za spoštljiv odnos, ustvarjalnost,

Gorazd Križaj / Foto: Luka Rener

David Jensterle / Foto: Luka Rener

zvedavost, motiviranost in
odločnost pri doseganju ciljev ter za udeleževanje na
različnih tekmovanjih vsa
leta osnovne šole in doseganje odličnih rezultatov na
šolskem, regijskem in državnem nivoju. Ajda Gramc
ga je prejela za vestnost, bistrost, umirjenost, razumevanje medčloveških odnosov, pozitivno vplivanje na

svojo okolico in za udejstvovanje na številnih tekmovanjih na področju šolstva in
glasbe ter doseganje nadpovprečnih rezultatov.
Županovo priznanje je prejel tudi Anton Stritih za neprecenljiv tržiški prispevek ob
osamosvojitvi, za neoddajo
in umik orožja in aktivno
udejstvovanje v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo.

Anton Meglič / Foto: Luka Rener

Ambasador občine Tržič
Naziv ambasador občine Tržič za vestno in predano delo, razvoj tržiškega turizma in promocijo
tržiških posebnosti, zanimivosti in znamenitosti je letos prejelo podjetje Magnocor, lastnik glampinga
Mountain Fairy Tale v Tržiču.

Tržič – Podjetje Magnocor je
lastnik glampinga Mountain Fairy Tale. "S svojo prijaznostjo, ustrežljivostjo in
srčnostjo goste od blizu in
daleč v Tržič privabljajo od
leta 2018. Poleg bivanja v
šestih lesenih hiškah svojim
gostom z navdušenjem
pokažejo naše mesto, zanimivosti in znamenitosti.
Odlično sodelujejo s Tržiškim muzejem, Službo turizem Tržič, ponudniki kulinarike in tudi društvi. Na
svojih profilih redno oglašujejo vse dogodke in priredit-

Foto: Luka Rener

Suzana P. Kovačič

Priznanje sta prevzela Polona Šafner in Janez Aljančič.

ve v Tržiču, s svojim predanim delom pa uspešno promovirajo tudi ostale turistične ponudnike na Tržiškem,"
je zapisano v obrazložitvi
naziva ambasador občine
Tržič.
"V podjetju Magnocor smo
izredno ponosni, da smo
prejeli priznanje ambasador
občine Tržič. Ta naziv nam
pomeni veliko nagrado za
opravljeno delo v preteklih
štirih letih ter odlično motivacijo za nadaljnji razvoj
glampinga V gorski pravljici. Za največji uspeh si štejemo, da nam je uspelo povezati veliko število lokalnih

Glamping V gorski pravljici / Foto: arhiv Magnocorja
podjetij in skupaj z njimi
prispevati k vse bolj prepoznavni turistični destinaciji
Visit Tržič. Ob tej priložnosti bi se zahvalili županu,
zaposlenim na občini, TPIC
in vsem Tržičanom, da so
nas sprejeli v lokalno okolje
in v nas vidijo uspešnega
partnerja pri razvoju turizma. V prihodnjem letu

bomo širili glamping park z
dodatnimi tremi hiškami in
velneško enoto, naš dolgoročni cilj pa je Tržič skupaj z
vsemi deležniki postaviti na
svetovni turistični zemljevid," je po prejemu naziva
ambasador občine Tržič
povedal Janez Aljančič iz
podjetja Magnocor – glamping Mountain Fairy Tale.
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Še nekaj letošnjih projektov
Suzana P. Kovačič

Foto: arhiv Občine Tržič

Tržič – Občini Tržič je za
projekt DRR2 uspelo pridobiti več kot 2,9 milijona
evrov evropskih in državnih
sredstev, skupna vrednost
projekta pa je več kot osem
milijonov evrov. Novih bo
dvanajstih kilometrov kanalizacijskih sistemov, šest kilometrov vodovoda, pet kilometrov novih cest in pločnikov. »Zaupanje v izbranega
izvajalca del, podjetje Riko,
in njegove podizvajalce je
veliko. Prepričan sem, da
bomo zmogli in projekt realizirali po načrtih. Kot dobri
gospodarji smo nekaj privarčevali, tako da se v prvem

Novi oporni zid na
Zgornjem Vetrnem

letu ne bo treba zadolževati,
v naslednjih dveh letih pa si
bomo pomagali z najemom
kredita. Za en evro kredita
nam bo uspelo pridobiti dva
evra iz Bruslja; 22 gradbenih
dovoljenj, 34 odsekov, šest
direktno vključenih krajevnih skupnosti, dve naporni
leti. Na koncu pa veliko zadovoljstvo. Projekt bo imel direkten učinek na dva tisoč ljudi, ki jih na novo priključujemo na sistem v centralni
aglomeraciji, posredni učinek pa na 15 tisoč občanov.
Tržiško okolje bo čistejše,
življenje občanov pa boljše,«
je povedal tržiški župan
Borut Sajovic.

Obnova cestne
infrastrukture
Letos so sanirali najbolj poškodovan odsek vozišča pri
križišču za deponijo Kovor
in uredili odvodnjavanje. V
Kovorju so zgradili 265 metrov hodnika za pešce, uredili dva prehoda za pešce in
postavili novo javno razsvetljavo, sanirali vozišče v dolžini skoraj dvesto metrov in
na novo uredili meteorno
kanalizacijo. Zgrajeni so
tudi novi podporni in oporni
zidovi v dolžini 42 metrov.
Mimo Gasilskega doma v
Kovorju je spremenjen prometni režim, urejena slepa
ulica s cono umirjenega prometa in dograjeno telekomunikacijsko omrežje.

Parkirna politika
Suzana P. Kovačič
Tržič – S parkirno politiko
se v tržiški občini vzpostavlja sistem usklajenih ukrepov na področju mirujočega prometa, s katerim želijo izboljšati dostopnost
mestnega središča, dvigniti
kakovost bivanja in podpreti lokalno gospodarstvo.
Priprava akcijskega načrta
parkirne politike v občini
Tržič je bila sofinancirana
v evropskem projektu SaMBA (program Interreg Alpine), partner je BSC Kranj.
Inštitut za politike prostora
je pripravil predlog akcij-

skega načrta, ki so ga
občinskim svetnikom predložili v razpravo in potrditev, še pred tem pa izvedli
javno anketo. Podlaga za
izvajanje parkirne politike je
Odlok o ureditvi mirujočega
prometa. Cilj je zmanjšati
zasedenost parkirišč, skrajšati čas iskanja prostega parkirnega mesta, olajšati parkiranje za prioritetne skupine, zmanjšati pomen k avtomobilom usmerjenega prostorskega načrtovanja ...
Telekom Slovenije je vzpostavil sistem pametnega parkiranja, ki voznike usmerja
na prosta parkirna mesta.

Želimo vam
zdravo in srečno
novo leto!
Vaš
www.gorenjskiglas.si

Zaradi zagotavljanja boljše
prometne varnosti na šolski
poti je občina skozi naselje
Pristava uredila 722 metrov
hodnika za pešce in prehode
za pešce. Hitrost je omejena
na 30 kilometrov na uro, v
najbolj utesnjenem delu ulice Pot na polje pa je vzpostavljen enosmerni promet.
Krajani Rebra so lani uredili
400 metrov makadamskega
vozišča in ga pripravili za
asfaltiranje, kar je bila letošnja občinska investicija.
V sodelovanju s KS Podljubelj je občina sanirala najbolj kritičen odsek vozišča
na Vretenu. Odstranjen je
bil večji del skalnate brežine
ter urejena naklon in odvodnjavanje. Razširjen del bo
pripomogel k boljši preglednosti ovinka in varnosti
uporabnikov, so sporočili iz
tržiške občinske uprave.
V Palovičah so v celoti obnovili voziščno konstrukcijo v
dolžini 250 metrov, na novo
je urejeno tudi površinsko
odvodnjavanje mulde.
Občina je na pobudo krajanov naročila izdelavo opornega zidu na najožjem delu
vozišča na Zgornjem Vetrnem, ki je zdaj tudi širše za
pol metra.

Posodobitev
vodovodnega omrežja
Zaključena je investicija v
posodobitev vodovodnega
omrežja v naselju Brezovo.

Foto: arhiv Občine Tržič

Jeseni se je začel drugi največji projekt v zgodovini tržiške občine, dograditev manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode v aglomeraciji Tržič, t. i. DRR2. Pregledali smo še nekaj drugih letošnjih investicij in projektov po občini Tržič.

PGB Brezje pri Tržiču ima novo gasilsko vozilo.
Obstoječ vodovod je bil še
saloniten. Obnovili so
okrog 220 metrov vodovoda, hišne priključke in
posodobili ter dogradili hidrantno omrežje. Telekomunikacijski operater je do
objektov sočasno izvedel še
optično omrežje.
Ker je bilo na odseku Ceste
na Brdo v zadnjih letih veliko vodovodnih okvar, je
občina pristopila k obnovi
približno sto metrov vodovoda; spomladi bo asfaltirano in s finim asfaltom prekrito še celotno vozišče.

oprema v straniščih in
zamenjane kljuke in ključavnice na vratih. Dvorana v
pritličju je dobila nova izolirana vrata, novi prostori pa
tudi novo pohištvo in opremo. Vzpostavljena je internetna in telefonska povezava pritličja z drugim delom
stavbe in navzven, za še
večjo prepoznavnost pa so
po besedah ravnatelja Glasbene šole Tržič Francija
Podlipnika izdelali še oglasne in usmerjevalne table.

Obnovljeni prostori
Glasbene šole Tržič

Gorska reševalna služba v
Tržiču je letos bogatejša za
novo terensko vozilo Toyota
Land Cruiser za intervencijsko reševanje. Denar zanj je
prek Uprave RS za zaščito
in reševanje prispevalo

Prostore Glasbene šole
Tržič so temeljito očistili in
jim nadeli novo barvo, odstranjeni so kanalniki v pritličju, zamenjana dotrajana

Gorska reševalna služba
Tržič v novih prostorih

Energetska sanacija
Pollakove kajže
Občina Tržič je več kot dvesto let staro Pollakovo kajžo, v kateri je Tržiški
muzej, energetsko prenovila. Za obiskovalce želijo na novi podstrehi
ustvariti ambient, kot bi obiskali »babičino podstreho« ...
Suzana P. Kovačič
Tržič – V sklopu projekta
Energetska sanacija gradu
Neuhaus in Tržiškega muzeja, ki se izvaja v okviru operacije Celovita energetska
obnova objektov v lasti Občine Tržič, Občine Kamnik in
Občine Preddvor, se zaključujejo dela v Tržiškem muzeju. S tem je ta spomenik stavbne dediščine obvarovan
pred nadaljnjimi poškodbami; zamenjali so okna in preprečili toplotne izgube,
odpravili vlago v kletnih prostorih, sanirali rake ... Tudi
pod v podstrešnih prostorih
je izoliran in prenovljen. Prenova je potekala v sodelovanju z zavodom za varstvo kulturne dediščine. "Če želimo,
da je muzej zanimiv in atraktiven za obiskovalce, so potre-

Prenovljeno ostrešje Pollakove kajže / Foto: arhiv Občine Tržič
bna leta in leta vztrajnega in
kontinuiranega dela, stalnih
manjših in večjih izboljšav,"
je dejal župan Borut Sajovic.

Posebno je dragocena energetska prenova podstrehe,
saj je v njej sušilno ostrešje,
ki so ga nekoč uporabljali za

ministrstvo za obrambo.
GRS Tržič pa ima tudi nove
prostore za svoje delovanje v
nekdanjih prostorih Komunale Tržič na Pristavi. Občina Tržič je namreč prostore
brezplačno prenesla v last
ministrstva za obrambo, ki
je prek Uprave RS za zaščito
in reševanje poskrbelo za
preureditev nekdanjih delavnic komunalnega podjetja,
tržiški gorski reševalci pa so
z lastnimi sredstvi in s
pomočjo donatorjev poskrbeli za notranjo opremo.

Novo orodno vozilo za
tehnično reševanje
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Brezje je najmanjše gasilsko društvo v tržiški občini, ki pa ga odlikuje
izjemna delavnost in srčnost. »Zadovoljen sem, da
sem s sodelavci v upravi in
občinskimi svetniki lahko
držal dano besedo iz prvega
mandata. Prav vsa naša tržiška gasilska društva že imajo novo glavno tehnično
vozilo, večina tudi dve. Brezje so bile zadnje. Hvaležen
sem tudi vodstvu in širšemu
poveljstvu Gasilske zveze
Tržič za usklajene in sodelujoče programe opremljanja.
Tudi načrt za naprej obstaja
in bo realiziran,« je dejal
tržiški župan Borut Sajovic
in se zahvalil vsem, ki prispevajo k varnosti kraja in
občine.

sušenje modrotiskanega blaga. Tovrstna arhitekturna
dediščina je izjemno redka,
zato je muzeju ministrstvo
za kulturo odobrilo sredstva
za interpretacijo sušilnega
ostrešja. "Prikazali bomo
nekdanjo rabo podstrehe in
tehnologijo izdelave modro-

Tako Pollakova kajža
kot grad Neuhaus sta
od leta 1985
razglašena za kulturni
spomenik. Oba
objekta sta izjemno
pomembna
arhitekturna dediščina
starega mestnega jedra
Tržiča. Grad Neuhaus
še obnavljajo.
tiska. V podstrešnih prostorih pa bomo v letu 2022 uredili ogledni depo, ki bo del
stalne muzejske razstave.
Muzejske predmete, ki so
bili doslej nedostopni javnosti, bomo uredili, tako da si
bodo obiskovalci lahko ogledali večino predmetov obrtnih zbirk, predmete, ki so
nekoč služili za vsakdanjo
rabo, predmete iz zgodovine
športa ..." je povedala direktorica muzeja Jana Babšek.

Tržiški glas, petek, 24. decembra 2021

7

Projekti

Med najprodornejšimi

Prizadevno društvo
diabetikov

Občina Tržič je letos prejela plaketo Zlati kamen in srebrni certifikat ISSO.

Vsak deseti odrasli Slovenec ima sladkorno
bolezen, samo v Tržiču je po oceni društva
diabetikov več kot petsto bolnikov s to boleznijo.

Suzana P. Kovačič
Tržič – Občina Tržič se je
tudi letos uvrstila med osem
finalistov za Zlati kamen,
nagrado, ki jo podeljujejo
občini, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene
dejavnosti pomeni primer
dobre prakse in zgled za
druge. V finale izbora za
razvojno najprodornejšo
občino leta so se uvrstile
Nova Gorica in Tržič iz
zahodne Slovenije, Grosuplje in Logatec iz osrednje ter
jugovzhodne Slovenije,
območje od Koroške do
Posavja sta zastopali občini
Luče in Ravne na Koroškem,
iz vzhodne Slovenije pa sta
se v finale uvrstili občini
Benedikt in Sveta Ana. Zlati
kamen 2021 je prejela Mest-

razumljivo – nekoliko več
poudarka dajejo socialnim,
zdravstvenim in humanitarnim vsebinam. Tržič je zadnji dve leti prejel priznanje
za najvarnejšo občino. Mesto izstopa po inovativnih in
kakovostnih prijemih na
področju razvoja podjetništva. V zadnjem času dajejo v
kraju močan poudarek na
razvoj pametne skupnosti.
Poleg razvoja pametne
infrastrukture namenjajo
veliko pozornosti tudi digitalnemu ozaveščanju in
usposabljanju prebivalcev.
Projekt s to vsebino Digitalno = realno = normalno lahko velja kot primer dobre
prakse. Glede na sestavljeni
indeks ISSO je Tržič pridobil v petih letih 43 mest,« so
v obrazložitev zapisali organizatorji.

Župan in podžupan Občine Tržič Borut Sajovic in Dušan
Bodlaj v družbi slovenskega predsednika Boruta Pahorja ob
prevzemu priznanja / Foto: arhiv Občine Tržič
na občina Nova Gorica,
Občina Tržič pa plaketo Zlati kamen in srebrni certifikat ISSO.

»Tržič odlikuje uravnotežen, celovit razvoj, kjer
nobeno pomembno področje ni zanemarjeno. Letos –

Dom se prostorsko širi
V Domu Petra Uzarja so jeseni podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem del za projekt izgradnje in
vzpostavitve enote za začasne namestitve, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in EU iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Suzana P. Kovačič
Tržič – »Dom bo v zahodni
mansardi pridobil dobrih
petsto kvadratnih metrov
površine, kjer bo sedem
enoposteljnih in ena dvoposteljna soba s kopalnicami, en apartma za zakonski
par oz. dva stanovalca s
kopalnico in manjšo kuhinjo, skupni večnamenski
prostor in prostor za osebje
na oddelkih ter sanitarni
prostori,« je pojasnil direktor Doma Petra Uzarja
Tržič Domen Rakovec. Predvidena vrednost projekta
je 884.560,81 evra, od tega
bo predvidoma 717.383

evrov sofinanciranih sredstev. Izbrani izvajalec del je
bil Tipo investicijske gradnje iz Ljubljane, pogodbo
sta podpisala direktor podjetja Robert Štrukelj in
Domen Rakovec. Rok za
dokončanje je konec septembra 2022.
Projektant ureditve zahodne mansarde je dr. Domen
Zupančič iz podjetja Gank.
Namen projekta je izgradnja in vzpostavitev enote za
začasne namestitve za osebe, starejše od 65 let, v občini Tržič skladno s standardi, ki veljajo danes. »Vzpostavitev enote bo omilila
posledice, ki jih prinaša

trend staranja prebivalstva.
Z izgradnjo ustrezne infrastrukture se bosta povečala
obseg in kakovost skupnostnih, neinstitucionalnih
storitev oskrbe starostnikov, kar ima za posledico
večjo deinstitucionalizacijo
socialnovarstvenih storitev
v Sloveniji.« Kot je še povedal direktor Doma Petra
Uzarja, čakalne vrste so, a
dom zaradi pogojev, ki jih
narekuje koronavirus, ne
more biti polno zaseden.
Zagotavljati morajo t. i. sivo
cono in tudi rdečo cono v
obstoječih omejenih kapacitetah v primeru okužbe,
stavba pa je stara več kot

štirideset let, ko so veljali
drugačni standardi in normativi gradnje ter oskrbe.
V načrtu je še ureditev prečne mansarde za vzpostavitev namenske rdeče cone za
primere te ali kakšne druge
epidemije, hkrati bo potekala prenova kuhinje (prezračevalnega sistema). Sklep
ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bil izdan,
rok za ureditev prečne
mansarde je do konca leta
2022. Trenutno poteka javno naročilo za gradnjo, ki je
razdeljeno na sklope. Rok
za oddajo ponudbe je 28.
december.

Soglasje Tomazinu
Tržič – Tržiški občinski svetniki so na zadnji seji soglašali z imenovanjem prim.
dr. Iztoka Tomazina, dr.
med. spec., za direktorja
Zdravstvenega doma (ZD)
Tržič za naslednjih pet let.
Tomazin ZD Tržič vodi že
dvajset let, in kot je bilo slišati na seji, je pri svojem
delu izjemno uspešen. "Pod
njegovim vodstvom imamo
Tržičani zagotovo eno najboljših zdravstvenih oskrb
na Gorenjskem in tudi širše." Poleg zahtevnega dela v
ZD Tržič Tomazin pomaga
tudi kot zdravnik – gorski
reševalec. Tomazin se je
seje občinskega sveta udele-

žil, pojasnil svoj pogled na
zdravstvo in odgovarjal na
vprašanja svetnikov. Kot je
poudaril, razmere v zdravstvu niso zahtevne le zaradi
covida-19, ampak zaradi
večletnega zanemarjanja
tega področja, kar je epidemija samo razgalila. Povedal
je, da so zaradi epidemioloških omejitev res postali
nekoliko težje dostopni, a le
za nenujne primere. Več je
dela na daljavo, t. i. telemedicine, odprli so nove telefonske linije, ogromno je
e-pošte. Pri starejših, ki niso
vešči novih tehnologij, imajo proaktiven pristop, tudi s
pomočjo patronažne službe.
Tomazin je poudaril pomanjkanje kadrov (družinskih

zdravnikov, medicinskih
sester ...), razmere še obvladujejo na račun preobremenjenosti obstoječega kadra.
Intenzivno že dlje časa iščejo nove kadre. Opozoril je
tudi na prostorsko stisko
ZD Tržič in omenil prizadevanja za čimprejšnjo gradnjo prizidka.
ZD Tržič se je v minulih
dneh (od 19. do 23. decembra) pridružil vseslovenski
akciji Stopimo skupaj –
Dnevi cepljenja in zagotovil
mobilne enote tudi po krajevnih skupnostih. Na prvi
dan akcije, v nedeljo, so
cepili 117 ljudi. Večina, 93,
jih je prišla po poživitveni
odmerek, 20 po drugega, 4
osebe so se cepile prvič.

Tržič – V Sloveniji je več kot
štirideset društev diabetikov,
ki so povezana v Zvezo društev diabetikov Slovenije.
Tržiško društvo je še posebno povezano z društvi na širšem Gorenjskem (Kranj,
Jesenice, Domžale, Kamnik
in Škofja Loka). "Društva
poskušamo svojim članom
čim bolj olajšati obvladovanje sladkorne bolezni na več
načinov – z nasveti iz lastnih
izkušenj, organizacijo predavanj, rekreativnih dejavnosti, pohodov ... Nudimo
možnost izposoje strokovne
literature, sofinanciramo
okrevanja v toplicah, ki imajo program za diabetike iz
sredstev FIHO," sta povzela
Marjan Špehar in Viktorija
Remic iz Društva diabetikov
Tržič, ki deluje že 24 let.
"Ponosni smo na to, da smo
aktivno sodelovali tudi pri
odprtju diabetološke ambulante v Tržiču. Vsi naši člani

so informirani s pomočjo
internega glasila Sladke
novice, ki ga izdaja naše
društvo, in revije Sladkorna,
ki jo izdaja Zveza društev
diabetikov Slovenije. Letos je
bilo naše delovanje malo
okrnjeno in je obsegalo zbor
članov v dopisni obliki, kjer
smo tudi izvolili novo vodstvo, društveni piknik in okrevanje članov v toplicah," sta
še povedala Marjan Špehar
in Viktorija Remic ter spomnila na z modro barvo osvetljen Tržiški muzej v novembru, barvo, ki opominja na
svetovni dan diabetesa. Vse s
sladkorno boleznijo ne glede
na članstvo v društvu vabita
k sodelovanju, na njihove
prireditve, pohode in predavanja. "Vsa obvestila lahko
dobite na oglasnih deskah
pred Diabetološko ambulanto v Zdravstvenem domu v
Tržiču, na oglasni deski
društva v Bistrici v krajevni
skupnosti ali v vitrini v podhodu Občine Tržič."

Občinski svet
Pomembnejše odločitve Občinskega sveta
Občine Tržič v letu 2021
Suzana P. Kovačič
Tržič – Na letošnji 19. redni
seji tržiškega občinskega
sveta so svetniki sprejeli
Akcijski načrt parkirne politike v občini Tržič.
Na 20. redni seji so sprejeli
Odlok o cestnoprometni ureditvi v občini Tržič in Odlok o
občinskih cestah v občini
Tržič ter Odlok o ravnanju z
odpadki v Občini Tržič.
Na 21. redni seji so sprejeli
več pomembnih dokumen-

Kolektiv Komunale Tržič vam želi
lepe božične praznike ter srečno,
zdravo in uspešno novo leto.

www.komunala-trzic.si

Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič

tov: Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin
Gorenjske, Odlok o ureditvi
javne službe zagotavljanja
zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Tržič
in Odlok o enkratni denarni
pomoči za novorojence v
Občini Tržič
Na 24. redni seji so sprejeli
Odlok o subvencioniranju
socialnovarstvene storitve
socialnega servisa v občini
Tržič in Razvojni načrt občine Tržič 2030.
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Ljudje in dogodki
Bilo je nekoč in
je danes
Člani Foto kluba Tržič so na podlagi petdeset in
več let starih razglednic Tržiča in okolice posneli
povsem enake motive – seveda v današnji podobi.
Igor Kavčič
Tržič – v prvi polovici decembra je bila v Galeriji Atrij na
ogled zanimiva fotografska
razstava z naslovom Tržič
nekoč in danes. Razstavni
projekt ponovnega fotografiranja motivov s starih razglednic Tržiča in okolice z
enakih stojnih pozicij kot
prvič so pripravili v Foto klubu Tržič ob podpori Občine
Tržič in sodelovanju Tržiškega muzeja.

posneta fotografija, pri
čemer je bilo treba uporabiti
nemalo tehničnega znanja
in iznajdljivosti."
Fotografski kolega in podpredsednik kluba Milan
Malovrh v nadaljevanju
dodaja, da mnoga stojišča
namreč danes niso več aktualna, največkrat jih je prerastel gozd ali drugo rastje. V
projektu je sodelovala večina
fotografov, ki so ustvarili 56
fotografij po preteklih motivih, za razstavo pa je bila gle-

Tržiški bazen se je tudi z novo obliko približal plaži, menita
fotografa Milan Malovrh in Stane Perko. / Foto: Igor Kavčič
Kot je povedal predsednik
Foto kluba Stane Perko, je
bil namen projekta dvojen.
"Želeli smo ljudem prikazati dejansko spremembo
posameznih predelov Tržiča
in s tem predstaviti časovni
razpon, ki bo pri starejši
generaciji spodbudil spomine, mladim pa pokazal kontrast med današnjim časom
in časom njihovih dedkov in
babic. Drugi namen pa je bil
povezan z nami, fotografi.
Natančno smo morali ugotoviti, s katere točke in katerega zornega kota je bila

de na velikost galerije izbrana slaba polovica. Fotografije so bile razstavljene v dvojcih, spodaj črno-bel posnetek iz preteklosti, zgoraj pa
barvni posnetek iz aktualnega časa. Tako si je bilo moč
ogledati številne znane tržiške motive, od vedut Tržiča
z različnih stojišč nad mestom do mestnih ulic, znanih
zgradb, kot je Bornova graščina, stavba Peka, tržiškega
bazena … Te dni je v Atriju
na ogled še tradicionalna
pregledna razstava Foto Kluba Tržič.

Doživljajski park v
Šentanskem rudniku
Suzana P. Kovačič
Tržič – Na Občini Tržič aktivnosti usmerjajo v projekt
Podzemnega doživljajskega
parka Sveta Ana v Šentanskem rudniku, ki je deloval
od leta 1557 do leta 1902.
"Osnovo za vzpostavitev
Podzemnega doživljajskega
parka Sveta Ana najdemo v
zakonu o rudarstvu, kamor
spadajo rudniški prostori
pod zemljo in v katerem ena
od alinej govori o rekonstrukciji rudniških prostorov po
končanem izkoriščanju.
Šentanski rudnik ima
sedem vhodov, od katerih
jih pet povezuje Jožefov
jašek globine 155 metrov,"
so pojasnili na občini. Pro-

jektno nalogo je izdelalo
podjetje SIIPS AD; Julijev
rov bi omogočal možnost
vožnje s čolnom, v Avgustovem rovu bi bil adrenalinsko-zabaviščni del, v Friderikovem rovu bi oživili škrati
in otroške dogodivščine.
Glavni muzejski del s stranskimi sobami bi bil Jakobov
rov. Antonov rov bi bil primeren za prireditve, Jurijev
in Alojzijev rov za predstavitev biotske raznovrstnosti.
Občina Tržič je objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije idejnega rudarskega projekta z
umestitvijo idejnih rešitev
ter preveritvijo s prostorskimi akti in pravico razpolaganja s premoženjem.

Valvasorjeva nagrada
Tržiškemu muzeju
Tržiški muzej je za razstavo Koncentracijsko taborišče Ljubelj/Mauthausen 1943–1945 prejel
Valvasorjevo nagrado za enkratne dosežke.
Igor Kavčič
Tržič – Slovensko muzejsko
društvo že petdeset let vsako
leto podeljuje najvišja stanovska priznanja za posebne
dosežke v muzejstvu. Na
svečani podelitvi septembra
v Velenju so bili po letu
2018, ko so nagrado prejeli
za stalno razstavo Bogastvo
tržiških obrti, letos znova
nagrajeni sodelavci Tržiškega muzeja. Nagrado za
enkratne dosežke so tokrat
prejeli za stalno razstavo
Koncentracijsko taborišče
Ljubelj/Mauthausen 1943–
1945. Kot je v obrazložitvi
med drugim zapisala komisija za podeljevanje Valvasorjevih nagrad, Tržiški
muzej s stalno razstavo s
spoštljivim odnosom in
muzejskim pristopom ohranja materialno in nematerialno dediščino druge svetovne vojne ter da stalna razstava obravnava eno najtežjih
obdobij v človeški zgodovini,
izjemo dragocena je sporočilnost razstave, pomembna
prav za današnji čas, saj raz-

stava opozarja, kaj so vzroki
za nastanek skrajnih zgodovinskih dogodkov, ter spodbuja strpnost, razumevanje
in težnjo po demokraciji.
"Zelo veliko nam pomeni
nagrada, ki so nam jo podelili naši stanovski kolegi,
najboljši strokovnjaki za
naše področje dela. Ocenjevali so način postavitve predmetov, interpretacijo vsebin, sporočila, ki jih razstava
posreduje obiskovalcem,
tudi tematiko, ki je sicer
zelo temna, a zelo aktualna.
Nagrada je za nas zaveza, da
bomo sporočila, ki jih nosi v
sebi razstava pa tudi avtentično ohranjen prostor taborišča, posredovali obiskovalcem, še posebno mladim,"
je ob nagradi povedala direktorica Tržiškega muzeja
Jana Babšek, sicer vodja razstavnega projekta ter avtorica vsebin. Ob njej so strokovno skupino sestavljali še:
Vilja Lukan, ki je pripravila
gradivo in vsebine za dokumentarni film, Boštjan
Meglič in Anže Bizjak, konservatorja/restavratorja pre-

Po Valvasorjevo priznanje za Tržiški muzej so v Velenje
prišli nekateri od soavtorjev razstave: Anže Bizjak, Vilja
Lukan, Jana Babšek in dr. Bojan Knific. / Foto: arhiv Tržiškega muzeja
dmetov za stalno razstavo,
dr. Bojan Knific muzejski
svetovalec, dr. Monika
Kokalj Kočevar, svetovalka
in raziskovalka zgodovine

Ta veseli dan kulture
... na kulturni šoli OŠ Bistrica
Marija Bohinjec
Bistrica pri Tržiču – Na
Osnovni šoli (OŠ) Bistrica
smo v petek, 3. decembra,
na Prešernov rojstni dan,
zaznamovali Ta veseli dan
kulture. Letos je bil ta dan za
naš še posebno vesel, ker
nam je predstavnik Javnega
sklada Republike Slovenije,
Območne izpostave Tržič,
Boris Kuburič predal priznanje, ki smo si ga zaslužili,
ker smo bili na marčevskem
razpisu (na katerem smo

morali dokazati, da na šoli
razvijamo različna področja
kulturnega ustvarjanja, da
smo aktivni tudi na lokalni
ravni in širše ter da pri tem
prejemamo tudi najvišja
priznanja), prepoznani kot
kulturna šola. Priznanje je
bilo vročeno ravnateljici šole
Dini Pintarič, potrdilo in
pripadajočo zastavo pa učiteljici Mariji Bohinjec, ki je
bila koordinatorica projekta
na šoli. Šolska knjižnica je
bogatejša tudi za knjigo
Obutvena dediščina na Slo-

venskem, ki je nastala lani
izpod peresa domačina dr.
Bojana Knifica, darilo OI
JSKD Tržič.
Dogodka sta se udeležila
tudi župan Borut Sajovic, ki
je po šolskem ozvočenju
pozdravil učence in jim z
verzi dr. Toneta Pretnarja
čestital za prejeto priznanje,
ter gostujoči recitator Mladinskega gledališča Tržič
Janez Kikel, ki je ob prazniku občuteno recitiral Prešernovo Vrbo. Del kulturnega programa so prispevali

Podelitev priznanja kulturna šola Osnovni šoli Bistrica / Foto: arhiv šole

koncentracijskih taborišč,
Mojca Turk, oblikovalka, in
Tadej Pišek iz Zavoda Godot
kot režiser dokumentarnega
filma.

tudi učenci 3. a in 3. b z Ježkovo pesmijo Prižgimo luč
in zapeli pesem o šoli. Kljub
covidnim omejitvam nam je
uspelo ta dogodek približati
vsem učencem in zaposlenim na šoli. V prejšnjem in
letošnjem šolskem letu je
bilo polno omejitev, zato
smo ponosni, da smo na
šoli iznajdljivi in da v različnih medijih še vedno razvijamo in spodbujamo ustvarjalnost in kulturno udejstvovanje. Tako smo dva dni
prej pripravili kratek kulturni program in ga pred
Domom Petra Uzarja predstavili zaposlenim in oskrbovancem ter jim podarili
paketa ročno izdelanih
darilc učencev 8. a ter prijazna sporočilca učencev naše
šole, ki so nastala v okviru
tehniškega dne – Mala
pozornost za veliko veselje,
z mislijo, da jim polepšamo
praznične dni. Ker smo
ustvarjalno nemirni, pa že
pripravljamo šolsko prireditev ob dnevu samostojnosti
in enotnosti.
Petkov dogodek smo zaokrožili z mislijo, ki jo namenjamo tudi vam, bralcem
Tržiškega glasa: Ne pustite,
da bi nas trenutna situacija
premagala, berite, plešite,
pojte, ustvarjajte – bodite
veseli in iščite dobro in lepo
v sebi in okoli sebe. Seveda
s pravo mero preudarnosti
in odgovornosti do sebe in
drugih.
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Kultura

Kurnikovi priznanji

Umetnost v objemu
časa
Samo Lesjak

Prejemnici bronastih Kurnikovih plaket sta Darja Mikulandra in Blanka Rejc.

Tržič – Zaradi koronavirusnih razmer je že drugo leto
na začetku decembra odpadla sicer tradicionalna prireditev Ta veseli dan kulture, na kateri Zveza kulturnih organizacij (ZKO) Tržič
pregleda uspehe minule
sezone in podeli Kurnikove
nagrade. Komisija za nagrade je obravnavala predloge
in odločila, da bronasto
Kurnikovo plaketo prejmeta
Darja Mikulandra in Blanka
Rejc za dolgoletno mentorsko delo na gledališkem
področju v Osnovni šoli
Tržič. Plaketi bosta prejeli
na šolski prireditvi, predvidoma ob kulturnem prazniku prihodnje leto. "Nagrajenkama iskreno čestitam
in jima želim obilo vztrajnosti in navdiha v prihodnjih letih," jima sporoča
David Ahačič, predsednik
ZKO Tržič
Darja Mikulandra je diplomirana vzgojiteljica, na OŠ
Tržič je zaposlena od leta

Foto: osebni arhiv

Suzana P. Kovačič

Darja Mikulandra
2003, leto kasneje pa je že
prvič prevzela mentorstvo
gledaliških in plesnih skupin najmlajših učencev. V
minulih letih je pripravila
več kot dvajset samostojnih
predstav, s katerimi se je
redno udeleževala območnih srečanj, nekajkrat tudi
regijskega Kekčevega srečanja na Jesenicah. Bronasto
Kurnikovo plaketo prejme
za vztrajno mentorsko delo

z najmlajšimi učenci, nastope zelo številnih skupin, številne koreografije, izvirne
kostume in za vse druge
uspehe trajne vrednosti graditve osebnosti otrok skozi
gledališko ustvarjalnost.
Blanka Rejc je magistra razrednega pouka, na OŠ Tržič
je zaposlena od leta 2003.
Od leta 2010 vodi igralske
skupine predmetne stopnje.
V minulih letih je pripravila
15 samostojnih predstav, s
katerimi se je redno udeleževala območnih srečanj,
sedemkrat tudi regijskega
Kekčevega srečanja na Jesenicah. Bronasto Kurnikovo
plaketo prejme za vztrajno
mentorsko delo z najstniki,
nastope zelo številnih skupin, številne uvrstitve na
gorenjska srečanja in povezovanje sodelavcev skozi
kulturno ustvarjanje.
ZKO Tržič pa vstopa v jubilejno šestdeseto leto."Ker je
težko napovedati epidemiološko stanje, smo se strinjali, da program sproti dopolnjujemo. Če bo le mogoče,

Tržič – V Galeriji Paviljon
NOB se je z razstavo Čas –
rekonstrukcija predstavila
intermedijska umetnica Lea
Jazbec. Akademska slikarka
Lea Jazbec je odraščala v
Sebenjah, študij je zaključila na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah. Uspešno
sodeluje na mednarodnih
razstavah, z zmago na razpisu pa se je uvrstila na letošnjo umetniško rezidenco v
Rimu. Pri svojih projektih,

likovnih ciklusih in motivih
načrtno prehaja med različnimi likovnimi mediji in jih
povezuje med seboj. Veliko
njenih del se navezuje na
družbo in naravo v domačem okolju in tudi kot osrednji tematski fokus razstave
v Paviljonu NOB je izbrala
dom. Na ogled so bila dela,
povezana z njeno raziskavo
in koncepti iz serije Čas –
oko – telo ter eksperimentalne fotografije s camero
obscuro iz projekta Rekonstrukcija projicirane slike.

Blanka Rejc / Foto: osebni arhiv
bomo s tržiško izpostavo
JSKD izvedli redna pregledna srečanja, rojstni dan pa
praznovali dvakrat – v sklopu Tedna ljubiteljske kulture konec maja in projekta
Ta veseli dan kulture 3.
decembra. Pripravili bomo
vabljiv katalog kulturnih
društev, ki ga bomo ob kulturnem prazniku poslali na
vse naslove v občini," je
povedal Ahačič.

Razstava gledalca vabi k razmisleku o njem samem in
svetu, v katerem živimo. / Foto: arhiv umetnice

OGLASNO SPOROČILO / DOM PETRA UZARJA TRŽIČ, ROČEVNICA 58, TRŽIČ

Boljše pomoči si ne bi mogli želeti
V Tržiču in Naklem uspešno izvajamo projekt Mreža za starejše, katerega namen je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter
doseči integracijo storitev in izvajalcev, s ciljem kakovostne in varne integrirane oskrbe starejših. Z vključitvijo v projekt se krepi možnost, da starejše
osebe kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti ostanejo čim dlje v domačem okolju oziroma izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične
sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe (UL RS, 38/2019). Projekt izvaja Dom Petra Uzarja Tržič s konzorcijskima partnerjema, OZG OE
Zdravstveni dom Tržič in Lekarna Deteljica, d. o. o.
V projekt se lahko brezplačno
vključijo osebe, starejše od 65 let
in s prebivališčem v občini Tržič ali
Naklo. Treba je izpolniti vlogo za
uveljavitev pravice do integrirane
oskrbe in soglasje, ki sta na voljo na
spletni strani projekta Mreže za starejše (www.mrezazastarejse.si),
spletnih straneh Zdravstvenega
doma Tržič in Lekarne Deteljica ter
na Vstopni informacijski točki (VIT)
v prostorih ZZZS (podhod), ZD
Tržič – VIT, Blejska cesta 10, 4290
Tržič. Informacije dobite tudi pri
vašem izbranem osebnem zdravniku ali se obrnete na pristojno patronažno medicinsko sestro. Strokovni delavci VIT naredijo oceno
upravičenost vlagatelja na podlagi
predpisane ocenjevalne lestvice in
presejalnih testov v skladu s pogoji, ki jih določa javni razpis.
Storitve na terenu izvaja 24 strokovnih delavcev. Izvajalci storitev
integrirane oskrbe so zdravstveni
delavci: diplomirana medicinska
sestra, zdravstveni tehnik, diplomirani fizioterapevt, diplomirani
delovni terapevt, magister farma-

cije in zdravnik specialist družinske medicine in zdravstveni
sodelavci: diplomirani psiholog,
diplomirani socialni delavec in
bolničar – negovalec.
Zanimanje za storitve je veliko. Do
sredine decembra smo prejeli 260
vlog in le 45 vlagateljev ni bilo

upravičenih do integrirane oskrbe
v okviru projekta. Vlagatelji, ki niso
upravičeni do storitev, so v veliki
meri še samostojni pri izvajanju
osnovnih življenjskih aktivnosti,
prejmejo pa individualna priporočila in svetovanje v skladu z njihovimi potrebami. Če se stanje vlagatelja spremeni, lahko vlogo in
soglasje kadarkoli ponovno odda.
V izvajanje storitev smo vključili že
191 uporabnikov. Od začetka izvajanja projekta 2. 7. 2020, smo izvedli 4.945 ur različnih brezplačnih
storitev v domačem okolju. Izvajalci storitev, ki se izvajajo v sklopu
projekta so razdeljeni po timih.
Tim za izvajanje novih storitev
za ohranjanje in izboljšanje
samostojnosti in krepitev avtonomije posameznika izvaja storitve za ohranjanje gibalne samostojnosti: gibljivost, moč, stabilnost, mobilnost, vzdržljivost in
preventivo padcev. Svetovanja za
prilagoditev okolja, svetovanje in
učenje izvajalcev neformalne
oskrbe za zagotavljanje kakovostne in varne oskrbe uporabnika,

preventiva, svetovanje in krepitev
uporabnika za samostojno življenje.
Tim za izvajaje novih storitev v
skupnosti izvaja storitve osnovnih dnevnih opravil in storitve
zdravstvene nege, vezane na
osnovna dnevna opravila, kot so
umivanje, oblačenje, hranjenje,
premeščanje, oskrba stom, spremljanje vitalnih funkcij, aspiracija
dihalnih poti in drugo. Strokovni
delavci in sodelavci v sodelovanju
z uporabniki, svojci ali neformalnimi oskrbovalci utrjujejo novo pridobljena znanja in spretnosti za
izvajanje aktivnosti.
Tim za centralizirano pripravo
in deljenje zdravil izvaja storitve
priprave zdravil, pomoč pri jemanju že pripravljenih zdravil, nadzor
nad jemanjem zdravil in dajanje
zdravil. Magister farmacije opravi
farmacevtski pregled zdravil (pregled zdravil za posameznega
upravičenca, konzultacija z osebnim ali lečečim zdravnikom) in
edukacijo in svetovanje uporabniku in svojcem v zvezi z zdravili.

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

Trenutno izvajamo storitve pri 138
aktivnih uporabnikih, ki so naše
strokovne delavce zelo lepo sprejeli. Uporabniki in svojci so bili po
lastnih besedah prijetno presenečeni in veseli, ko smo jim ponudili
izvajanje terapij na domu. Poudarili so, da smo jim odvzeli veliko
breme z ramen in so nam tako
uporabniki kot celotna družina
neskončno hvaležni. Zahvalili so
se za prijaznost, strokovnost in
človečnost pri obravnavi. Prav
tako so pohvalili Dom Petra Uzarja
in ZD Tržič ter vse, ki so kakorkoli
prispevali, da je ta projekt prišel v
tržiško občino in posledično v njihove domove.
Projekt Mreža za starejše, ki je vreden dobrih 2,6 milijona evrov, sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Poteka pa do 30. 6.
2022. Za vse dodatne informacije
se lahko obrnete tudi na strokovno
vodjo projekta Bojano Hočevar
Posavec na telefon 031 600 160 ali
e-naslov bojana.hocevar.posavec@
dputrzic.si.
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Kultura
V Vrtcu Tržič
ustvarjamo s tekstilom
Kristina Lindav

Foto: Ana Štucin

Tržič – V našem vrtcu se
poje, pleše, telovadi, pogovarja – ter veliko ustvarja. In
pri tem smo iznajdljivi.
Likovni in uporabni izdelki
nastajajo tako iz pripomočkov, namenjenih prav za ta
namen, kot tudi iz vseh vrst
naravnih materialov, ki jih
naberejo otroci v naravi. Če
pa se znajde v igralnici nestrukturiran material, ki je
ostanek kakega proizvodnega procesa, se pokažejo čisto
novi izzivi za ustvarjanje in
novo vesolje idej. Zadnjo
sredo v oktobru je vrtec obiskal Stane Rožič. Z ravnateljico Tatjano Blaži sta se
dogovorila za sodelovanje,
saj gospod Rožič pri opravljanju svojega dela lahko
prestreže ostanke raznoraznega tekstila, preden romajo
v koš. Ob iskanju načinov
zmanjševanja količine odpadnega materiala, ki je zanj
neuporaben, hkrati pa čist
in uporaben za kaj drugega,
se je spomnil na vrtec. In to
je veselje za nas, saj se ravno
s tekstilom da ogromno

ustvarjati. Nastanejo lutke,
oblekice za punčke in medvedke, krpice za brisanje in
okrasni izdelki, s katerimi
vsak letni čas pričaramo
tudi na hodnikih vrtca in v
igralnicah. Med zaposlenimi v vrtcu so tudi šivilje in
ustvarjalci, ki znajo sešiti
tudi kako blazino, predpasnik, haljico … S tem bogatimo svoj vsakdan. In kdo ve,
v kateri igralnici se kali
bodoča izvrstna šivilja ali pa
vrhunski modni oblikovalec,
lutkar ali izdelovalec igrač.
Stane Rožič pa nas ni razveselil le z omenjenimi materiali, pač pa je vrtcu ob
prvem obisku doniral tudi
več kot 130 raznobarvnih
odejic iz mehkega velurja, ki
bodo pogrele najbolj mrzle
nogice. Zdelo se je kot praznično obdarovanje in zahvaljujemo se tudi za to gesto.
Veseli smo tovrstnih pobud,
ki pridejo iz naše lokalne
skupnosti. S takšnim sodelovanjem institucij in posameznikov se v našem kraju
prav po otroško vrti tudi
dobra volja. In to šteje največ.

Braniki človečnosti
in vednosti
Knjižničarji in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič vztrajamo in delujemo ter delimo dobre prakse.
Vesna Rogl, Valerija
Rant Tišler
Tržič – "Vemo, da so med
nami ljudje, občani, ki jim
knjiga, branje, izobraževanje ne pomenijo nič. Kaj šele
knjižnica in njeno delovanje. Močno se trudimo, da bo
takih čim manj, da bo naštetemu mladi rod dajal večji
pomen in imel drugačne
potrebe. Zato neprestano
razmišljamo o njih, neprestano iščemo ideje, kje jih
lahko 'zgrabimo', kako bi se
medsebojno povezali in potrebovali. Začenjamo nove
projekte, povezujemo se s
šolami in vrtci. Rezultati
niso vidni takoj, kot ne postanemo takoj inženirji, profesorji … Knjižničarji in
knjižnica vztrajamo in delujemo. Delimo dobre prakse,
kot jih v tem prispevku naše
bibliotekarke," je uvodoma
povedala direktorica Knjižnice dr. Toneta Pretnarja
Tržič Marinka Kenk-Tomazin in dodala: "Ko smo si
lani nadeli maske, bi se lahko za njimi skrili. V knjižnicah in Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja pa z njimi na
obrazih pristopamo k uporabnikom, občanom, še bolj
osebno in predano. Ljudje
so za ta osebni pristop neizmerno hvaležni. S tistimi, ki
zaradi drugačnega prepričanja ne morejo prestopati
našega praga, se pogovarjamo in izmenjamo gradivo
pred pragom. Ostajamo braniki človečnosti, širine, dostopa do znanja."

Drzni.si – zgodbe, ki
navdihujejo mlade

Osmošolci ponovno v rudniku
Tržič – Osmošolci Osnovne šole Tržič so bili 20. oktobra
ponovno v Šentanskem rudniku. Spoznavali so značilnosti
pridobivanja rude, obiskali so Antonov rov in preizkušali značilnosti kamninske podlage na področju rudnika.Tudi letos
jim je občina omogočila obisk in vodenje v rudnik po polovični ceni. Mentorji in vodnik smo bili zelo zadovoljni, ker so
učenci delali z velikim zanimanjem. Posebno pa nas veseli,
da tako prispevamo k boljšemu poznavanju domačega kraja.
Ko smo v šoli pregledovali zaključke, sem učencem dala
nalogo, da z eno samo besedo zapišejo značilnosti obiskanega rudnika. Kaj so zapisali, pa prikazuje fotografija. R. T.

V knjižnici smo letos še
posebno pozornost posvetili
spodbujanju branja pri otrocih in mladih, kajti epidemija je mnoge prikrajšala za
stik s knjižnico. Potreba po
novem projektu za spodbujanje branja se je pokazala
zlasti pri učencih zadnje triade, pri katerih je upad zanimanja za branje v primerjavi z učencih nižjih razredov
še posebno opazen.
Z mislijo, da je to populacija, ki v mladih zvezdnikih
išče svoje idole in veliko
časa preživi na družbenih
omrežjih, hkrati pa jo čaka
odločitev za vpis na srednjo
šolo in s tem morda tudi že
odločitev za izbiro poklica,
smo se odločili, da spodbujanje branja združimo s
poklicno orientacijo, hkrati
pa otroke povabimo k aktivnemu sodelovanju s knjižnico na družbenih omrežjih
TikTok in Instagram.
Tako je nastal projekt Drzni.
si, ki se je začel 2. novembra
2021 in se bo zaključil 6.

Obiskal nas je kolesar Matej Mohorič. / Foto: arhiv knjižnice
maja prihodnje leto. Sestavljen je iz treh delov: dogodkov s slavnimi gosti, bralnega projekta in aktivnosti na
družbenih omrežjih. V
prvem delu smo se povezali
z osnovnimi šolami v programu poklicne orientacije
in za zaključeno skupino –
zaradi epidemioloških razmer smo jo omejili na
osmošolce – organizirali
srečanje z mladim in slavnim gostom, ki je osnovnošolcem zaradi svoje vztrajnosti, trdnega dela in drznosti, s katero sledi svojim
sanjam, lahko vzor. Z njim
se pogovarjamo predvsem o
njegovi odločitvi za izbrani
poklic in poti do uspeha.
Pogovor nato navežemo na
knjige, v katerih prav tako
najdemo navdihujoče zgodbe, za konec pa otroke povabimo k sodelovanju pri bralnem projektu Drzni.si.
Ta vključuje petdeset navdihujočih knjig, ki s svojo raznovrstnostjo (biografije,
avtobiografije, mladinski
romani, stripi, e-knjige) in
različno zahtevnostjo lahko
zadovoljijo vse bralne okuse,
vsem pa je skupno, da govorijo o resničnih osebah, ki
so pomembno zaznamovale
zgodovino oz. zaznamujejo
današnji čas, ali pa o izmišljenih osebah, ki jim v življenju uspe premagati razne
prepreke in uresničiti svoj
cilj. Otroci sodelujejo tako,
da o prebrani knjigi posnamejo kratek videoposnetek
in ga pošljejo knjižnici, ta pa
ga objavi na svojem TikTokovem in Instagramovem
profilu. S tem pomagajo
knjižnici med mladimi širiti
glas o dobrih knjigah. Na
naša družbena omrežja jih
povabimo tudi z ugankami v
obliki kratkih videoposnetkov, ki jih posnamemo z
zvezdniškimi gosti.
Prvi takšen gost, ki nas je

obiskal, je bil kolesar Matej
Mohorič, za katerim je najuspešnejša sezona v karieri.
Z njim smo se srečali na
Osnovni šoli Bistrica in v
pogovoru izvedeli, da je
kolesarstvo izbral za konjiček, ker je želel uiti domačim opravilom, odločitev za
poklicni šport pa kljub uspehom med mladinci ni bila
enostavna. Z nasvetom, naj
osmošolci že pred odločitvijo raziščejo različne poklicne možnosti in se, da bodo
hitreje prišli do poklica,
morda raje usmerijo na srednjo poklicno šolo kot gimnazijo, ter nasvetom, da v
življenju ne moremo vsega
opraviti popolno in kot smo
si zamislili, pač pa si je treba
postaviti prioritete, je mlade
usmeril k razmisleku o svoji
(poklicni) prihodnosti, v
pogovoru o knjigah pa jim
je dal tudi dober zgled branja. V naslednjem koledarskem letu se veselimo še
obiska pevke Eve Boto in
igralca Jerneja Kogovška.

Branje v podaljšanem
bivanju prve triade
Branje je izredno pomembno za razvoj otroka ter njegovo uspešnost v življenju,
saj je pogoj za razumevanje
in učenje vsega nadaljnjega,
spodbuja razvoj domišljije,
jezikovni in intelektualni
razvoj ter bogati čustveno
življenje in besedni zaklad.
V projektu Beremo skupaj
smo razvili idejo, s katero bi
čim več otrok lahko opravilo
bralno značko. Knjižničarji
v dogovoru z učiteljem
podaljšanega bivanja dvakrat mesečno obiščemo
učence v podaljšanem bivanju, jim preberemo zgodbo,
se o njej z njimi pogovarjamo in jih pripravimo, da jo
obnovijo za bralno značko
svoji učiteljici. Potrditev in
nadaljnja spodbuda za ohra-

njanje in širitev projekta je
prav gotovo objemček otroka, ki sem si ga »prislužila«
ob prvem obisku. Zanj bo to
njegova prva bralna značka,
zame topel spomin, pravi
Valerija Rant Tišler, snovalka in izvajalka projekta.
Tako Nacionalni mesec skupnega branja podaljšujemo
v (šolsko) leto.
Valerija sodeluje tudi z vrtci
in domom starejših občanov. Zlate hruške se medijo
v vrtčevskih skupinah, filmi
pa budijo spomine med
najstarejšimi.
Pred leti so skupine v Vrtcu
Tržič prejele nahrbtnike z
logotipom knjižnice. Z otroki so obiskovali knjižnico, si
izposojali knjige in jih v
nahrbtnikih odnašali v vrtec.
V času epidemije obisk ni
bil mogoč, zato smo jim predlagali, da nam nahrbtnike
začasno vrnejo, mi pa jih
bomo napolnili s knjigami
po svojem izboru, dostavili
in po določenem času ponovili postopek. Polnili smo
jih zlasti z nagrajenimi oziroma z zlatimi hruškami
označenimi knjigami, torej
z najkvalitetnejšimi slovenskimi knjigami.
Projekt je bil zelo dobro
sprejet. V spomladanskem
času (od marca do junija)
smo opravili tri obiske in
vsakokrat 19 skupinam dostavili nov izbor knjig. Skupaj smo tako izposodili 884
knjig.
Pred počitnicam smo prejeli
nekaj risb otrok, ki so se na
ta način skupaj z vzgojiteljicami zahvalili za knjige v
nahrbtnikih.

Filmi v domu starejših
občanov
V letu 2020 smo prvič pripravili Filmsko značko za
odrasle, letos pa smo z ogledi filmov navdušili stanovalce Doma Petra Uzarja Tržič.
Nabor filmov je skrbno načrtovan in obsega produkcijo
Filmskih portretov tržiških
ljubiteljskih kulturnikov, ki
je projekt Zveze kulturnih
organizacij Tržič, s katerim
želijo zagotoviti trajen spomin na lokalne ljubiteljske
kulturne delavce in osvetliti
njihov ustvarjalni odnos do
domačega kraja in ljudi.
Doslej smo si ogledali videoposnetke z naslovom: Mesto
v osrčju Karavank, Folklorna skupina Karavanke,
Kvintet bratov Zupan, Dorca
Kralj, Franci Šarabon in
Tekčeve jaslice (posnetek v
lasti Tržiškega muzeja).
Oskrbovanci doma starejših
občanov se ob ogledu spominjajo lepih trenutkov, ki
so jih doživeli v domačem
kraju.
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Zanimivosti

Premiera izvirne
šentanske igrice Čaruhle
V Podljubelju je bila premierno predstavljena igrica za otroke, ki jo je "od A do Ž" pripravila Odrasla
igralska skupina KUD Podljubelj.
KUD Podljubelj
Podljubelj – Društvo je v
začetku leta menjalo vodstvo, saj se nekdanja predsednica Irena Romih posveča
novim kariernim izzivom,
sodelovanje pri kulturi kraja
pa sicer ostaja, a v manjši
meri. Sočlanice in sočlani ji
kličemo hvala in srečno.
Predsednik je postal Miha
Lindav, sicer pobudnik
mnogih projektov v preteklosti in zagotovo društvena
gonilna sila. Prvi zadani
projekt je bilo pripraviti odrsko doživetje, namenjeno
otrokom. Iskali smo besedila, primerna za izvedbo, pa
nam nič pravega ni prišlo
naproti. In zakaj ne bi naredili nekaj čisto svojega? Nastala je igrica Čaruhle, ki jo je
napisala Kristina Lindav,
članica KUD Podljubelj.
Ideja je prišla iz lokalnih
ledinskih imen, ki kar sama
burijo domišljijo. Avtorica
besedila si je zamislila tudi
enostavno sceno, katere
osnova so senčniki oziroma
dežniki, in kostume, ki skrivajo celo drobne lučke.
Zgodba pa gre nekako tako-

V šentanski gozd, najbrž na področje današnje Čarovce,
pridejo tri damice, izvirno domače poimenovane čaruhle, ki
svojih čarobnih moči še niso dodobra odkrile ...
le. V šentanski gozd, najbrž
na področje današnje Čarovce, pridejo tri damice, izvirno domače poimenovane

čaruhle, ki svojih čarobnih
moči še niso dodobra odkrile. To odkritje in spremembo v prave čaruhle doživijo

le s povezovanjem s silami
narave. Kar pa ni enostavno,
saj tu naravi vlada temačni
Grom. Kako čaruhle odkrijejo svoje moči in uženejo
Groma, so odkrili obiskovalci premiere, ki je bila 23.
oktobra v dvorani KS Podljubelj. Veseli smo bili vseh
malih in velikih obiskovalcev, ki so poleg doživetja s
seboj domov odnesli še
"čaruhlasto pobarvanko" z
nekaj vsebine o ledinskih
imenih. Likom in šentanski
pokrajini so življenje vdihnili Darja Grm, Andreja Ciuha, Mojca Krašovec, Bojan
Rejc, Miha Lindav, Kristina
Lindav, Marko Nemc in
Nejc Perko kot pripovedovalec. Prelep "glas narave" v
pesmici je prispevala Lara
Grm. Vsak član ekipe je vnesel delček sebe in s svojimi
idejami in dobro voljo doprinesel k celostni podobi in
toplo sprejeti izvedbi na
odru. Projekt sta omogočili
Zveza kulturnih organizacij
Tržič in Občina Tržič. Na
ogled ponovitve vas bomo
povabili, ko bodo to dopuščale epidemiološke razmere.

Zakladnica tržiških hišnih
imen
... ne bo šla v pozabo. Rezultat letošnjega dela je knjižica z zbranimi hišnimi imeni za Tržič, ki s
preostalimi tremi iz prejšnjih let tvori bogato zbirko hišnih imen, zgodb in starih fotografij za to
območje Gorenjske.

Tržič – V novembru 2021 se
je v občini Tržič zaključil
obsežen projekt zbiranja
starih hišnih imen, ki je na
tem območju potekal v štirih fazah. Projekt smo zaokrožili s popisom imen v
Tržiču, kjer smo zabeležili
222 hišnih imen, v celotni
občini pa skupno 987. Stalnost hišnih imen je značilna
predvsem za podeželska
območja, ki smo jih v tržiški
občini popisali v prejšnjih
letih, medtem ko so se hišna
imena v mestih in trgih s
prodajami hiš menjala
pogosteje. Slednje drži tudi
za mesto Tržič, kar nam
potrjuje primerjava zbranih
hišnih imen z imeni hiš, ki
jih je v Zgodovinskih drobcih župnije Tržič (1936)
popisal Viktor Kragl.

Foto: arhiv Tržiškega muzeja

Veronika Perko,
RAGOR

Pri Kristanu/pri Urmoharju na Trgu svobode 29 v Tržiču
Pri zbiranju se držimo načela
žive rabe, torej da se ime
med starejšimi prebivalci še
vedno uporablja, a upoštevamo samo imena, ki so nastala pred drugo svetovno vojno.
Izvor hišnih imen je raznolik, nekatera so nastala tudi
na podlagi telesnih posebnosti ali drugih lastnosti nosilca. V Tržiču sta iz tega sklopa

zanimivi hišni imeni pri
Brku, ki je nastalo po brkatem hišnem gospodarju, ter
pri Kašoštevu, ki označuje
skopost trgovca, ki je pri prodaji celo zrna kaše štel.
Rezultat letošnjega dela je
knjižica z zbranimi hišnimi
imeni za Tržič, ki s preostalimi tremi iz prejšnjih let tvori
bogato zbirko hišnih imen,

zgodb in starih fotografij za
to območje Gorenjske. Knjižico je možno brezplačno
dobiti na sedežu TPIC Tržič.
Spletni portal Slovenska hišna imena www.hisnaimena.
si, ki združuje celotno zbirko
hišnih imen, tako od letošnjega novembra bogatijo
tudi tržiška hišna imena,
prav tako si je na njem možno ogledati knjižice v digitalnem zapisu.
Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske smo zelo
zadovoljni z odzivom in
pomočjo domačinov, ki so
pomagali pri naboru imen,
prispevali zanimive zgodbe za knjižice in nam dali
na razpolago bogato slikovno gradivo. Projekt smo
lahko kvalitetno in uspešno zaključili s pomočjo
Tržiškega muzeja in Občine Tržič, ki je projekt tudi
financirala.

»Povodni možje«
so zmagovalci
Elma Beganović in
Tjaša Kovič
Tržič – Gasilska zveza Tržič
je ob 60-letnici delovanja
odprla gasilsko razstavo v
Galeriji Atrij Občine Tržič.
Ob tej priložnosti je vrtce
in osnovne šole povabila k
sodelovanju v natečaju za
likovna dela in spise, in
sicer za oktober, mesec
požarne varnosti, z naslovom Po potresu lahko tudi
zagori. V enoti Palček smo
se v oddelku otrok, starih
od tri do štiri leta, oziroma
v igralnici Pri Povodnem
možu, z zanimanjem odzvali povabilu in v ta namen
ustvarili gasilski tovornjak.
Vseboval je vse, kar pravi

gasilski tovornjak potrebuje, in sicer lestev, vodno
cev, cisterno z vodo, sireno
in prav tako ni primanjkovalo gasilskih čelad za
gasilce, kar smo ob vsem
tem ustvarjanju postali
tudi sami. Otroci so z
ustvarjalnim likovnim
izdelkom, ki je krasil Galerijo Atrij, navdušili in osvojili nagrado za prvo mesto.
S ponosom smo prejeli
kipec gasilca, ki sedaj krasi
našo igralnico.
V bližnji prihodnosti bomo
v oddelek povabili predsednico komisije za preventivo
pri GZ Tržič Manco Ahačič,
ki nam bo podrobno predstavila delo gasilcev. Se že
veselimo!

Novi oddelek Vrtca
Tržič v Kovorju
Suzana P. Kovačič
Tržič – Šolsko leto
2021/2022 je Vrtec Tržič
začel s 30 oddelki, januarja
jih bodo imeli 32. "Od septembra smo v vrtec vsak
mesec s čakalnih seznamov
sprejemali otroke, ki so
dopolnili eno leto oziroma
enajst mesecev. V decembru
bo v Vrtcu Tržič skupaj
vključenih 564 otrok, zapolnil pa se bo še drugi oddelek
v novih prostorih v Kovorju," je povedala ravnateljica
Vrtca Tržič Tatjana Blaži. V
Kovorju so že na začetku
novega šolskega leta slovesno, v sklopu praznovanja

praznika Krajevne skupnosti Kovor, odprli nov dislocirani oddelek Vrtca Tržič,
enote Deteljica, ki so ga uredili v prostorih nekdanje
trgovine. Občina Tržič je v
obnovo vrtca vložila več kot
55 tisoč evrov, Krajevna skupnost Kovor pa še dodatnih
40 tisoč evrov v obnovo stavbe. Konec decembra bo v
Kovorju 45 otrok, je dejala
Blažijeva in kot je še dodala:
"V januarju 2022 bomo
sprejeli še 12 otrok v drugi
oddelek v Pristavi." Na
čakalnem seznamu ostaja
19 otrok, ki starostni pogoj
enajst mesecev izpolnijo po
novem letu.
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Dediščina
Škrjančev spev
Kitarski ansambel Svarun je v sodelovanju s
Knjižnico dr. Toneta Pretnarja in Občino Tržič
izvedel tradicionalni decembrski koncert z
naslovom Škrjančev spev.
Samo Lesjak
Tržič – Kitarski ansambel
Svarun deluje že od leta 1994
pod strokovnim vodstvom
Staneta Bitežnika. Ukvarja se
z glasbo iz različnih obdobij
– od srednjega veka, renesanse, baroka, klasicizma, španskega flamenka do sodobne
glasbe dvajsetega stoletja.
Redno se udejstvujejo na
področju komorne kitarske

ciklus del z naslovom Škrjančev spev – gre za štiri
daljše skladbe, pisane za več
kitar, ki uglasbijo poetično
pesnitev, napisano prav v ta
namen. Tokrat se je skladatelj odločil, da bodo ta dela
povsem instrumentalna,
brez vokalov, saj je bil njih
namen izrabiti različne oblikovne in zvočne možnosti,
ki jih kitarski kvartet omogoča. Vsa dela se vrtijo okoli

Še eno aktivno leto
Kulturno društvo FS Karavanke je v letošnjem letu, ko praznuje 55 let delovanja, izvedlo mnoge
projekte, s katerimi je razveseljevalo domače in tuje občinstvo.
Samo Lesjak
Tržič – Društvo vseskozi
dokazuje kakovost svojega
poustvarjanja slovenskega
izročila. V zadnjih letih so
tako nastopili na številnih
prireditvah doma in v tujini,
občinstvo razveseljevali s
tematskimi koncerti, pripravili mednarodno fotografsko
razstavo ljudskih glasbil sveta, ki so jo pospremili z glasbeno prireditvijo, z izvedbo
modne revije pa poskrbeli
za nadaljevanje ohranjanja
tržiške čevljarske tradicije
tudi v epidemijskem času.
Zelo aktivni sta bili tudi
pevski skupini. Pevci ljudskih pesmi so pripravili
svoj prvi koncert z naslovom Sem vprašal ptičice,
pevke ljudskih pesmi pa

koncert Prišle so nove novice, ki so ga zaradi številnih
pohval in velikega zanimanja izvedle kar trikrat. Nastopile so tudi v pobratenem
mestu Ludbreg. Obe pevski
skupini sta na povabilo
etnomuzikologinje Urše
Šivic nastopili na glasbenih
večerih v Kavarni Union v
Ljubljani. Tradicionalno
izvajajo koledovanje po
vaseh v okolici Tržiča, njihove ustvarjalnosti ni prekinila niti epidemija, saj so
tudi letos pripravili virtualni koncert božično-novoletnih pesmi z naslovom
Veseli čas prihaja, ki je na
ogled na kanalu Folklorna
skupina Karavanke na YouTubu.
Folklorniki so tudi letos
združili moči in 55-letnico

delovanja zaznamovali s kar
nekaj projekti.
Izdali so dve zgoščenki –
prva je namenjena razvijanju plesnosti otrok in odraslih, druga pa govori o naši
bogati oblačilni dediščini.
Izdelali so družabno igro
Etno skrinca, s katero bodo
igralci spoznavali slovensko
ljudsko izročilo. Ker so za
vse uspehe FS Karavanke v
zadnjih letih zaslužni prav
njeni člani, so v njihovo
počastitev pripravili fotografsko razstavo Ko iz majhnega zraste veliko. Na razstavi so predstavili kolaže
fotografij članov od njihovih
prvih korakov pa do današnjih dni, o njej pa bodo izdali tudi zbornik. Na odprtju
so članom za njihovo prizadevno udejstvovanje na fol-

klornem področju podelili
društvena, Kurnikova in
Maroltova priznanja, ki jih
ni bilo malo.
"Lepo je delati z ljudmi, ki
so z vsem srcem predani
Folklorni skupini Karavanke in folklorni dejavnosti
nasploh. Brez njih ne bi bilo
vseh uspehov, ki smo jih
dosegli v zadnjih letih, in
ponosna sem na vsakega
posebej. Prepričana sem, da
bomo s skupnimi močmi
tudi v prihodnje premikali
meje folklornega ustvarjanja in še naprej razveseljevali
zveste obiskovalce naših prireditev, saj nas povezujejo
prijateljstvo, spoštovanje,
delovna vnema in pozitivna
naravnanost," je sklenila
predsednica društva Saša
Meglič.

Kitarski ansambel Svarun v decembru že tradicionalno
razveseli tržiške ljubitelje glasbe. / Foto: arhiv skupine
glasbe. Poleg poustvarjanja
glasbe iz preteklosti in glasbe
sodobnih skladateljev pa
ansambel ustvarja in izvaja
lastno avtorsko glasbo, v kateri se odraža filozofska in družbena usmeritev članov skupine.
Na tokratnem tradicionalnem koncertnem večeru v
tržiški knjižnici je ansambel
izvedel celostno zasnovan
program, sestavljen iz avtorskih del, ki jih povezuje vsebinska, oblikovna in tematska enovitost. Za ansambel
je Grega Bitežnik napisal

temeljne ideje, s pomočjo
katere tvorijo enoten glasbeni in domišljijski svet. Poleg
povsem instrumentalnih
avtorskih del je ansambel
navdušil tudi z deli, pisanimi za kitare, vokal in klavir.
Večino teh predstavljajo sveže pesmi Grega Bitežnika,
nekaj pa je tudi na novo predelanih del iz ansamblovega
bogatega repertoarja.
Ansambel je na koncertu
izvedel tudi daljše Bellinijevo delo, prirejeno za kitarski
ansambel, in Iparraguirrejev Brstič.

V slogi je moč

Kulturno društvo FS Karavanke vseskozi dokazuje kakovost svojega poustvarjanja slovenskega izročila. / Foto: arhiv društva

Samo Lesjak

Družabna igra Etno skrinca

Tržič – Glasbeno društvo
Fankadelik je ustanovila
znana tržiška zasedba
T.M.S. Crew s prvotnim
namenom koncertiranja in
ustvarjanja glasbe. V zadnjih letih pa se je reorganizirala celotna vizija društva,
polna elana za nove podvige.
Predsednik društva, raper
brez dlake na jeziku Jošt

Tadvan Urbanc oziroma Joe
Joe (pred vrati je njegov novi
album Lotosov cvet), je imel
dovolj zamisli in energije,
da je posameznike s skupnimi interesi ter cilji na njihovi glasbeni poti povezal v
raznoliko, toda složno ekipo. Člani društva so zavihali
rokave in se sedaj poleg
glasbe ukvarjajo tudi z organiziranjem dogodkov, fotografijo ter video produkcijo.

Člani Kulturnega društva FS Karavanke so izdelali družabno igro Etno skrinca, s katero bodo igralci
na zabaven in družaben način spoznavali slovensko ljudsko izročilo.
Samo Lesjak
Tržič – V društvu so se letos,
ko so epidemiološke razmere večinoma onemogočale
nastope, odločili za malo
drugačen projekt. Pri njem
so lahko sodelovali vsi, obenem pa ustvarjali tudi individualno. Izdelali so družabno igro Etno skrinca, s
katero bo moč spoznavati
zakladnico slovenskega
ljudskega izročila.
"Naš namen je v prvi vrsti
izobraziti ljudi o slovenskem ljudskem izročilu, saj
kulturna dediščina predvsem med mladimi žal hitro
tone v pozabo. Igra Etno

skrinca je namenjena različnim generacijam, tako otrokom kot tudi odraslim, ki
bodo ob igri razvijali mnoge
sposobnosti in pridobivali
različna znanja. Trg takšne
igre še ne ponuja, kar nas je
še dodatno spodbudilo k
ustvarjanju," je o igri dejala
Pija Japelj, poleg Saše
Meglič idejna vodja projekta, ki je zahteval obilo strokovnega znanja, predvsem
pa številne ure prostovoljnega dela in pozitivne energije. Posebna zahvala gre dr.
Bojanu Knificu za strokovno
pomoč, Anžetu Bizjaku in
Nejcu Koširju pa za čudovite
ilustracije.

Etno skrinca – zabavno spoznavanje Slovenije in njenih
kulturnih in naravnih znamenitosti / Foto: arhiv društva, Pija Japelj
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Ljudje in dogodki

Delavnice vse bolj obiskane
Na Ljudski univerzi Tržič vsako leto ponudijo pestro izbiro kakovostnih oblik izobraževanja, ob tem pa si prizadevajo, da
udeležencem znanja prenašajo na zanimiv in prijazen način.
Maša Likosar
Tržič – Na Ljudski univerzi
(LU) Tržič trenutno poteka
program Podjetniška akademija za mlade, ki ga izvajajo
v okviru občinskega projekta Tržiški kreativni center.
Obsega sedemdeset ur strokovnega in praktičnega dela,
pri njem pa letos sodeluje
osem osnovnošolcev in šest
srednješolcev iz občine
Tržič. Ti pod vodstvom
mentorja Nejca Konjeviča
oblikujejo, razvijajo ter promovirajo svoje podjetniške
ideje; v zaključnem delu pa
jih bodo predstavili po skupinah. V sklopu programa je
organiziran tudi poletni
tabor v Postojni, kjer se mladi iz vseh regij potegujejo za

"Namen podjetniških
krožkov je, da mladi
predstavijo svojo
podjetniško idejo."

Na Podjetniški akademiji za mlade letos sodeluje osem osnovnošolcev in šest
srednješolcev iz tržiške občine. / Foto: arhiv LU Tržič
nagrado za najboljšo poslovno idejo. "Namen podjetniških krožkov je, da mladi
predstavijo svojo lastno podjetniško idejo, ki jo oblikujejo na podlagi svojih želja,
sanj in hobijev in jih bo v
nadaljevanju usmerjala na
njihovi izobraževalni in

poklicni poti," je pojasnila
direktorica Natalija Brumen, direktorica LU Tržič.
V prazničnem času na LU
Tržič ustvarjajo tudi čestitke, mozaične lučke, pekli so
Podbreško potico, se razgibavali na daljavo, manjkalo
pa ni strokovnih predavanj

na temo zdravja, kulture in
zgodovine. "Ponudbe naših
raznolikih delavnic, ki bodo
še ves januar potekale v prazničnem duhu, lahko najdete na naši spletni strani, profilu na Facebooku in Občinskih novičkah Tržič," je
dodala direktorica, ki ocen-

Praznično vzdušje

Tržič – Združenje splošnih
knjižnic, Skupnost občin
Slovenije in Ministrstvo za
kulturo so v okviru projekta
Ta veseli dan kulture že peto
leto zapored podelili nazive
branju prijazna občina. Do
zdaj je naziv prejelo 52
občin. Naziv je veljaven tri
leta, po tem obdobju pa prejemnica naziva strokovni
komisiji ponovno predstavi
svoje nove projekte na tem
področju. Letos je komisija
naziv za nadaljnja tri leta
potrdila dvanajstim občinam, med njimi je tudi
Tržič.

Skrb za zapuščene
živali
Tržič – Občina Tržič je zapuščenim živalim na območju
občine po zakonu dolžna
zagotoviti pomoč, oskrbo in
namestitev v zavetišču.
Občina ima pogodbo z
Zavetiščem za zapuščene
živali Ljubljana. Najdbo
zapuščene ali poškodovane
živali na območju občine
lahko prijavite na kontaktno
številko zavetišča. Če je najditelju znan skrbnik živali,
pa je ta dolžan obvestiti skrbnika. Več na https://www.
trzic.si/aktualno/zavetisce-za-zapuscene-zivali.html.

So poti, ki vodijo v nove kraje, so poti, na katerih
se marsikaj doživi, so poti, ki vodijo v nova spoznanja,
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.

Maša Likosar

Moji Štruklji Slovenije vsem našim strankam in poslovnim
partnerjem želimo lepe praznike in veliko sreče v novem letu!

Decembra uporabniki skupaj z zaposlenimi enoto
praznično okrasijo. / Foto: Claudia Peternel
vsebine za dvig kakovosti
življenja v času njihove
vključenosti. Hkrati zagotavljajo dodatno ponudbo
zavoda, kot so letovanje na
morju, v toplicah in na ekološki kmetiji, izobraževalne
tabore. "Letos žal izvedba
nadstandardnih vsebin zaradi koronavirusnih razmer ni
bila mogoča," je pojasnila
Peternelova in sklenila:
"Bistvo in središče našega

delovanja so zadovoljni uporabniki, zato sledimo njihovim aktualnim in spreminjajočim se potrebam, obenem zagotavljamo varno,
strokovno in fleksibilno
okolje. Sodelujemo in povezujemo se tudi z njihovimi
starši oziroma zakonitimi
zastopniki ter drugimi deležniki, ki za nas predstavljajo
pomemben dejavnik pri
izvajanju storitve."

KUPON – POSEBNI PRAZNIČNI POPUSTI
PETER VOGELNIK S.P., DETELJICA 10, TRŽIČ

Tržič – V tržiško enoto Varstveno delovnega centra Kranj
je vključenih 16 uporabnikov
– odraslih oseb z motnjami v
duševnem razvoju, ki so lahko dodatno gibalno in/ali
senzorno ovirane. Znotraj
segmenta dela pod posebnimi pogoji izdelujejo izdelke
iz gline ter voščilnice, opravljajo tudi različna kooperantska dela. "Zaposleni stremimo k prilagajanju delovnega
procesa zmožnostim uporabnikov in njihovi identifikaciji z narejenim izdelkom kot
sredstvom za potrjevanje in
osebnostni razvoj," je pojasnila Claudia Peternel, vodja
tržiške enote. Decembra je
enota Tržič uspešno izpeljala
prodajo izdelkov lastnega
programa na praznični stojnici pred enoto. "Uporabniki so ob podpori zaposlenih
sodelovali pri prodaji izdelkov, s tem pa pridobili občutek enakovrednosti ter možnost širjenja socialne mreže.
Odziv lokalnega okolja je bil
neverjeten. Vse, ki pa so praznično stojnico zamudili,
vabimo v enoto, kjer si lahko
ogledajo naše unikatne izdelke," je dodala Peternelova in
še: "December je letos zaradi
covida-19 ponovno nekoliko
drugačen od preteklih let, a
kljub temu ob upoštevanju
vseh ukrepov poskrbimo za
čim več prazničnega vzdušja."
Uporabnikom ponujajo tudi
kulturne, izobraževalne,
športne, družabne in druge

juje, da so kljub epidemiološkim razmeram njihove
delavnice letos bolj obiskane
kot leta poprej. "Razlog so
kombinirane oblike izobraževanj. Mnogo izobraževanj
namreč poteka na daljavo,
kar odgovarja zlasti tistim,
ki so zaposleni ali so iz
oddaljenih krajev. Ob tem
pa je treba poudariti, da izobraževanje na daljavo nikakor ne more nadomestiti
izobraževanja v živo," je še
povedala. Največ obiska
beležijo pri ustvarjalnih in
kulinaričnih delavnicah, na
virtualnih potopisnih predavanjih, sledijo tečaji tujih
jezikov in predavanja na
temo osebnostne rasti.
"Zelo odmeven je tudi študijski krožek Družabne urice slovenščine, ki poteka
celo leto in kjer se skupina
Albank v lokalnem okolju
uči slovenskega jezika in
naše kulture ter se na ta
način tudi uspešno integrira
v lokalni utrip življenja," je
sklenila direktorica.

Tržič še naprej branju
prijazna občina

15% popust

na vse okuse štrukljev na kilo
Popust velja v Štrukljarnici Deteljica, v Bistrici pri Tržiču, ob predložitvi kupončka.
Kupon velja do 31. 1. 2022.
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Šport, zanimivosti
Prostovoljstvu prijazni
Tržič – Za sistematično spodbujanje prostovoljstva in
zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom
vodstev občin je na Slovesni
dan prostovoljstva naziv
prostovoljstvu prijazna
občina ponovno potrdilo 25
slovenskih občin. Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo
delovanju prostovoljcev in
prostovoljskih organizacij
pa je naziv prvič pridobilo
enajst občin. Priznanje prostovoljstvu prijazna občina
je že četrtič zapored potrdil
Tržič. Letos mu je bil naziv
podeljen za zagotavljanje
finančnih sredstev za delo
mentorjev prostovoljcev, za
spodbujanje prostovoljstva
in vlaganja v infrastrukturo,
ki omogoča tudi boljše delo
prostovoljskim organizacijam, predvsem športnim
organizacijam in organizacijam za zaščito in reševanje,
ter udeležbo župana na prostovoljskih dogodkih.Ob
tem gre zahvala vsem občanom Tržiča, prostovoljcem
in posameznikom, vključenih v številna lokalna društva in organizacije.

Žan Košir ostaja
v stiku z najboljšimi
Tržičan je uspešno začel novo sezono. Vrhunec bodo olimpijske igre, s katerih ima že tri medalje. Zbirko želi še povečati.
Maja Bertoncelj
Tržič – Deskarji na snegu v
alpskih disciplinah so novo
sezono svetovnega pokala
začeli v začetku decembra.
Vanjo je optimistično vstopil tudi Žan Košir.
"Vsi imamo svoje cilje, skupno nam je to, da se želimo
dokazati. Priprav smo se
lotili tako, kot se jih znamo,
kot mislimo, da je najbolje.
Zadovoljen sem z opravljenim delom čez poletje in
jesen. Za zdaj vse poteka po
načrtih. Kljub vsem izkušnjam, ki jih imam, ne
morem napovedati, kakšna
bo sezona. Vse bodo pokazale tekme. Na vsaki nas čaka
težka naloga: biti zadovoljen
s stopničkami, želeti si zmage. Še vedno se ženem za
najvišjimi uvrstitvami," je
pred začetkom sezone pojasnjeval 37-letni Tržičan, naš

najstarejši in najizkušenejši
član reprezentance. Vrhunec zime bodo olimpijske
igre v Pekingu. V svojo zbirko treh olimpijskih medalj
(dveh bronastih in ene srebrne) bo Košir skušal dodati
novo, četrto. Tekma v paralelnem veleslalomu bo na
sporedu 8. februarja, na slovenski kulturni praznik.
Leta 2026 bodo olimpijske
igre precej bližje Sloveniji: v
Cortini d'Ampezzo v Italiji.
Odprte so možnosti, da bi
bil v karavani tudi še takrat.
»V vseh športnih panogah
so športniki aktivni dlje, leta
so se dvignila. Nihče ne ve,
koliko časa bo lahko tekmoval, se pa vsak zaveda, da je
to nekaj, kar si najbolj želi.
In zakaj bi takrat, ko si še
vedno sposoben zmagovati,
prenehal? Koliko časa bom
še tekmoval, je težko reči.
Zagotovo imam željo, da bi

me enkrat na olimpijskih
igrah lahko gledali domači.
Do sedaj to ni bilo mogoče,
saj so bile vse, na katerih
sem nastopil, preveč oddaljene. Morda pa bo to dodatna motivacija," razmišlja.
Žan Košir je tudi v letošnji
sezoni konkurenčen najboljšim, kar so pokazale tudi
prve tekme. Na uvodu v
Banojah v Rusiji je v paralelnem veleslalomu osvojil
osmo mesto, v slalomu je bil
17. Karavana se je nato preselila v Italijo, kjer sta bili
pretekli teden dve tekmi. V
Carezzi je bil na paralelnem
veleslalomu deveti, v Cortini, kjer je bil prav tako paralelni veleslalom, pa 16.
"Veseli me dejstvo, da sem
prav na vsaki tekmi v stiku z
najboljšimi, torej je le vprašanje časa, kdaj se mi bo vse
skupaj izšlo in bom stopil
na zmagovalni oder," je

»Veseli me, da sem prav na vsaki tekmi v stiku z
najboljšimi, torej je le vprašanje časa, kdaj se mi bo vse
skupaj izšlo in bom stopil na zmagovalni oder,« po prvih
tekmah v sezoni pravi Žan Košir. / Foto: Gorazd Kavčič
povedal po zadnji tekmi svetovnega pokala v letu 2021.
Visoko cilja tudi v skupnem
seštevku. Lani je bil v igri za

veliki kristalni globus, sezono v paralelnih disciplinah
pa je nato zaključil na četrtem mestu.

www.domplan.si

TRADICIJA IN
IZKUŠNJE

ŽE VEČ KOT 65 LET.

Želimo vam
lepe praznike
in srečno v
novem letu 2022!
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Koledar prireditev, novice

Božično-novoletni
koncert bo

Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, vsi dogodki na
Tržiškem so objavljeni na: https://www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

Petek, 24. december 2021
23.30 Cerkev Marijinega oznanjenja Tržič
Koncert: Polnočnica; Kulturno društvo Ignacij Hladnik

Pihalni orkester Tržič
Tržič – Čeprav epidemiološke razmere trenutno ne vlivajo preveč upanja in optimizma, smo godbenice in
godbeniki Pihalnega orkestra Tržič odločeni, da zvesto
publiko po več kot enem
letu zopet razveselimo s
koncertom v živo. Koncert z
naslovom Božič je! bo potekal na tradicionalni datum,
26. decembra, v Dvorani
tržiških olimpijcev z začetkom ob 19. uri, orkestru pa
se bo na odru pridružila
pevka Monika Avsenik. Vabljeni torej, da se nam pridružite na koncertu in s tem
podprete naše nadaljnje
delovanje, ki kljub oteženim
pogojem za vaje in nastope

Koledar prireditev december 2021
in januar 2022

Nedelja, 26. december 2021
19.00 Dvorana Tržiških olimpijcev
Božično-novoletni koncert: Božič je!; KD Pihalni orkester Tržič

Ponedeljek, 27. december 2021
17.00 Cerkev svete Katarine v Lomu pod Storžičem
Koncert: Božična zgodba; Kulturno društvo Zali Rovt

Od ponedeljka, 27., do petka, 31. decembra 2021
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniške delavnice; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Torek, 28. december 2021
17.30 in 19.30 Kulturni center Tržič
Plesna predstava Orient v gibu; Kulturno umetniško društvo Leyli

Petek, 31. december 2021
še zdaleč ni zamrlo. Za boljšo obveščenost o pogojih
obiska koncerta in morebit-

nih spremembah vam svetujemo, da spremljate objave Pihalnega orkestra Tržič

na družbenih omrežjih.

Pod Košuto
Silvestrski zimski pohod pod Košuto s krpljami ali turnimi smučmi;
CheraHiking

Torek, 11. januar 2022

Ulične jaslice v Sebenjah

Tečaj turnega smučanja; CheraHiking
Vsi dogodki bodo izvedeni v skladu s trenutno veljavnimi odloki za preprečevanje širjenja covida-19.

Fotografski natečaj
Koščki raja s Tržiškega
Gašper Golmajer

Povabilo na Pot treh zvonov
Prenovljena je tudi infrastruktura na priljubljeni Poti treh zvonov.
Suzana P. Kovačič
Žiganja vas – Idejo za Pot
treh zvonov so dobili domačini Žiganje vasi, ko so pred
leti na cerkvi sv. Urha zamenjali tri zvonove. Ker se jim
jih je zdelo škoda zavreči, so
z njimi označili pot, ki se
vije okrog Udin boršta. Po

njih je pot dobila ime. Ker
pa so bili cerkveni zvonovi
preveliki, so pot opremili s
tremi manjšimi zvonovi in
znamenji, poteka pa med
Sebenjami, Novaki pod Golnikom in Žiganjo vasjo. Pot
je speljana po makadamskih
in asfaltiranih cestah med
Tržiško Bistrico in povirjem

Kokrice. Gre za približno
devet kilometrov dolgo,
nezahtevno pot, ki je primerna za vsakogar, tudi za
družine z otroki. Na poti, ki
je speljana skozi tri občine
in podrobneje opisana na
informacijskih tablah, so
postavljene klopi, telovadne
postaje ...

Pot treh zvonov je bogatejša
za devet prenovljenih informacijskih in 34 usmerjevalnih tabel. V sodelovanju s
KS Sebenje so se uredile
tudi tri vstopne točke s parkirišči v naseljih okrog Udin
boršta, in sicer v Žiganji
vasi, Sebenjah in med Seničnim ter naseljem Novake.

Nekatere planinske koče
odprte tudi pozimi
Suzana P. Kovačič
Tržič – Na Tržiškem je več
koč, ki so odprte tudi med
prazniki. V PD Tržič so
povedali, da so odprte planinska koča na Dobrči, dom
na Zelenici, dom na Kofcah
in dom pod Storžičem. Ob
tem so poudarili, da domovi
obratujejo pod pogoji, ki jih

Sobota, 15., in nedelja, 16. januar 2022

narekujejo koronavirusne
razmere in ukrepi. Iz PD
Križe so sporočili, da je
odprta koča na Kriški gori in
tudi Zavetišče v Gozdu posluje po rednem obratovalnem času. Odprt je tudi
Taborniški dom Šija. Več
informacij o delovnem času
je na voljo na spletnih straneh ponudnikov.

Tržič – Vabimo ljubiteljske
in profesionalne fotografe,
da se s svojimi fotografijami
predstavijo širši javnosti in
sodelujejo na fotografskem
natečaju Koščki raja s Tržiškega, ki bo potekal v letu
2022. Naša želja je, da so
fotografije čim bolj aktualne
in še ne širše uporabljene v
javnosti. Mesečno bo komisija Službe turizem Tržič
izbirala fotografije, ki bodo
predstavljene v občinskem
glasilu Tržičan, na socialnih
omrežjih Visit Tržič in na

veleplakatnih mestih, ki so
namenjena za promocijo
destinacije. Ob koncu leta se
bo pripravil koledar (ki ga bo
mogoče kupiti v TPIC
Tržič), na katerem bo vsaka
od fotografij predstavljala
določen mesec. Avtorji
izbranih fotografij bodo prejeli tudi bogate nagrade, najboljša fotografija bo med
drugim krasila naslovnico
koledarja, avtor pa bo zanjo
prejel petsto evrov. Več o
fotografskem natečaju lahko
preberete na spletni strani
https://www.visit-trzic.
com/.

Foto: Jošt Gantar

Sebenje – V KS Sebenje so
poskrbeli za praznično osvetlitev. V božičnem času tudi
krajani vasi Sebenje, Žiganja vas in Breg ob Bistrici na
svojih dvoriščih in vrtovih
postavijo jaslice. Tako kot
ima vsaka družina svoj vrt
urejen po svojem okusu, so
tudi jaslice pri vsaki hiši
drugačne. Razlikujejo se po
velikosti, postavitvi, osvetlitvi. Smer ogleda ni pomembna, pokukajte tudi v stran-

Domoznanski večer Gor pa dol po pvac: Nekoč so bili fotografi; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Zelenica

ske ulice, še posebej na
»kmečko ulico« v Sebenjah
(ulica, ki vodi do Skakalnega
centra). "Vsekakor priporočam v prazničnih dneh sprehod skozi naše vasi, zlasti v
poznopopoldanskem ali
večernem času, ko jaslice v
soju prazničnih luči pričarajo še posebno čarobno vzdušje," je povabila predsednica
Sveta KS Sebenje Alenka
Golmajer Terziev. Osrednje
jaslice v Žiganji vasi pri cerkvi sv. Urha so letos dobile
nov hlevček.

Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Adventni venčki za dober namen

Koča na starem Ljubelju je vse leto odprta od srede do
nedelje od 8. do 17. ure, le 24. in 31. decembra do 15. ure.

Križe – Dobrodelni koncert Župnijske karitas Križe ob Tednu
Karitas je letos zaradi koronavirusnih omejitev odpadel.
"Tradicionalno pripravimo tudi obisk Miklavža z obdarovanjem za otroke v kriški cerkvi, letos je Miklavž otroke nagovoril po Facebooku, posladkali pa so se pri urah verouka.
Miklavž pa je obiskal stanovalce Doma Petra Uzarja Tržič,"
je povedal David Ahačič in dodal, da so s skupnimi močmi
izdelali tudi okrog sedemdeset adventnih venčkov, s katerimi zbirajo prostovoljne prispevke za delovanje Karitas. Pred
božičem izdelujejo tudi voščilnice, ki jih bodo letos starejšim od osemdeset let poslali po pošti.

Tržiški glas, petek, 24. decembra 2021

16

tržiški glas
Deseta dražba slaščic

Drsanje, tek na
smučeh ...

Na jubilejni, deseti dobrodelni dražbi prazničnih slaščic v Tržiškem muzeju, ki je zaradi trenutnih
koronskih razmer potekala virtualno, so zbrali 4432 evrov.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Ob vstopu v praznični december Lions klub
Golf Bled, Rotary klub Tržič
Naklo in Tržiški muzej skupaj pripravijo tradicionalno
dražbo slaščic, katere celotni
izkupiček gre v dobrodelne
namene. Letos bodo pomagali socialno ogroženim
osnovnošolskim otrokom in
petčlanski družini na eksistencialnem robu, del izkupička bodo namenili za
nakup terapevtskih pripomočkov, v skladu s tradicijo
pa bodo tudi tokrat podprli
Društvo upokojencev Tržič,
ki v okviru projekta Starejši
za starejše poskrbi za tiste,
ki težje shajajo iz meseca v
mesec.
Sprva so načrtovali druženje in draženje slaščic v živo
v Tržiškem muzeju, a so se
ob spoštovanju trenutnih

ukrepov odločili za virtualno dražbo. "Dražbo smo
letos kljub vsemu izvedli,
čeprav v nekoliko drugačni
obliki, saj želimo negovati

Letos bodo pomagali
socialno ogroženim
učencem, petčlanski
družini, podprli DU
Tržič, ki v okviru
projekta Starejši za
starejše poskrbi za
tiste, ki težje shajajo iz
meseca v mesec ...
dobrodelno poslanstvo, ki
druži somišljenike v Rotary
in Lions klubih po vsem
svetu. Obenem bomo na ta
način praznično vzdušje
soustvarjali tudi za tiste, ki
sicer praznikov zaradi tež-

Deseta dobrodelna dražba prazničnih slaščic je potekala v
nekoliko prilagojeni obliki. / Foto: Suzana Kokalj
kega socialnega položaja ne
bi imeli," je dejala direktorica Tržiškega muzeja Jana
Babšek. Seznam 76 slaščic,
ki so jih prispevala lokalna
društva, slaščičarne ter
posamezniki iz Tržiča in
okolice, so tistim, ki se običajno udeležijo dražbe,
poslali po elektronski pošti.
Posamezniki so nato sporočili znesek, ki bi ga namenili za določeno slaščico, in
tisti, ki je ponudil največ, je
postal njen lastnik. Vsem
dražiteljem so slaščice
organizatorji dražbe osebno dostavili. Letos so z draženjem prazničnih slaščic
zbrali 4432 evrov.

Letos so praznične slaščice osebno dostavili dražiteljem. / Foto: Suzana Kokalj

Foto: Primož Pičulin

Maša Likosar

Ravne, Lom pod Storžičem
– Drsališče na Ravnah je za
rekreacijsko drsanje odprto
od ponedeljka do petka od
16. do 19. ure, ob sobotah od
10. do 12. ure in od 16. do
19. ure. Ob nedeljah, praznikih in šolskih počitnicah je
rekreacijsko drsanje možno
od 10. do 12. ure in od 16. do
19. ure. Drsanje je brezplačno, možna je tudi izposoja
drsalk. V dopoldanskem
času so aktivnosti osnovnih
šol. Ob sredah in petkih od
19.30 do 21.30 se lahko udeležite kegljanja na ledu. Ob
četrtkih od 19.30 do 21.30 pa
se lahko pridružite hokeju

na ledu. Člani Športnega
društva Lom pod Storžičem
so v Slaparski vasi kot prostovoljci že uredili tekaške
proge. Po parkiranju v kamnolomu se na progo dostopa
po lepo urejeni novi brvi.
"Za trud v skupno dobro se
zahvalimo s prostovoljnim
prispevkom. Hvala vsem
lastnikom zemljišč, ki razumejo širšo potrebo po gibanju v naravi. Vse uporabnike pa prosim za odgovorno
ravnanje, pravilno parkiranje in odvoz vseh lastnih
odpadkov. Smo gostje v idiličnem delu naše občine, ki
naj tak tudi ostane," je pozval tržiški župan Borut Sajovic.

Rekreacijsko drsanje na Ravnah. Slika je simbolična.

Praznični utrinki
Suzana P. Kovačič
Tržič – Praznične poti vabijo
na individualni ogled. Vse do
9. januarja vas v Tržiču vodijo po Trgu svobode, Muzej-

ski ulici, Partizanski ulici,
delu Cankarjeve in Koroške
ceste, atriju Občine Tržič,
Tržiškem muzeju, Kurnikovi
hiši in vseh treh mostovih
čez Tržiško Bistrico.

#HibridnaSreča
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Cesta Staneta
Žagarja 65 b,
4000 Kranj,
04 280 90 00

€
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Praznično okrašeno staro mestno jedro. / Foto: Primož Pičulin

10
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LET
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TOYOTA RELAX

10
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JAMSTVA

ZA HIBRIDNO BATERIJO

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Yaris Cross: od 4,4 do 6,2 l/100 km in emisije CO₂: od 100 do 140 g/km. Emisijska stopnja: za 1,5 EURO 6 AP. Emisije
NOx: od 0,0033 do 0,0093 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo hibridne baterije velja ob rednih testih hibridne baterije (HHC) na 1 leto
ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni prodajno-servisni Toyotini trgovski mreži. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo
bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 160.000 km. Izračun je informativne narave in ni zavezujoči za sklenitev
posla. Mesečni obrok je izračunan na osnovi prodajne cene v višini 18.850 EUR, trajanju financiranja 60 mesecev, skupnem začetnem plačilu 4.310,48 EUR
in zadnjem povečanem obroku v višini 9.823 EUR. Povečan obrok je izračunan na osnovi predpostavke, da bo z vozilom prevoženih 10.000 km letno.
Efektivna mera (EOM) je 4,26 % in temelji na fiksni obrestni meri. Slika je simbolična. Več na www.toyota.si. Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, Ljubljana.

Skulptura zmaja z jajcem / Foto: Primož Pičulin

