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Proračuna pod streho

Zaključena sanacija

Občinski svetniki so pretehtali in sprejeli
proračuna za leti 2021 in 2022. Več pa v
pogovoru z županom Občine Tržič mag.
Borutom Sajovicem.

Ujma konec oktobra leta 2018 je najbolj prizadela
krajane Jelendola in Doline, prizanesla pa ni niti
Lomu pod Storžičem. Zaključena sanacija je
spomenik solidarnosti in učinkovitosti.
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Naše največje
bogastvo so ljudje

Praznična pot
v Tržiču
Odkrij košček raja v Zmajevi zimski pravljici
Gašper Golmajer,
TPIC Tržič

Praznik Občine Tržič je zaradi epidemije covida-19 minil brez slavnostne akademije, a zato podelitev
priznanj najzaslužnejšim občanom ni bila nič manj slovesna. Častna občanka je Zvonka Pretnar.
Suzana P. Kovačič

Pregled in očala
kot na napotnico
Tel: 04 234 234 2

Foto: Igor Šober

www.optika-aleksandra.si

Izvirna fotografija prejemnikov priznanj v letošnjih posebnih razmerah koronavirusa

»Vesela in počaščena sem, da ste me uvrstili
med tiste občane, ki jih izredno cenim. To
priznanje kaže tudi na dve prijetni presenečenji
zame. Prvo je to, da so me predlagali ljudje, ki
so na svojih področjih zelo uspešni. Drugo pa,
da so bili za to moje priznanje soglasni vsi
svetniki, ne glede na to, iz katerih strank in list
prihajajo. Moram se zahvaliti svojim
sodelavcem, ki so bili v različnih obdobjih in na
različnih področjih zelo dejavni in ustvarjalni ter
so mi pomagali oblikovati tak uspešen mozaik,
ki se kaže v tem priznanju,« je povedala častna
občanka Zvonka Pretnar.

šnemu razvoju gasilstva v
občini Tržič je prejelo PGD
Bistrica pri Tržiču. Diplomo
Občine Tržič je za oživitev
kulturnega življenja in prostovoljno delo v Krajevni
skupnosti Kovor je prejela
Suzana Kokalj. Za 120 let
delovanja in predano pedagoško delo je diplomo Občine Tržič prejel Vrtec Tržič.
Ob tem slovesnem trenutku
so podelili tudi županova
priznanja in za ambasadorja
občine Tržič imenovali dr.
Bojana Knifica. Podelitev
priznanj so predvajali 12.
decembra zvečer na lokalni
televiziji Tržič TV.
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ŠPORT

Ko je beseda hvala
največja nagrada

Jubilej predšolske
vzgoje v Tržiču

Stol kot navdih za
umetniško ustvarjanje

Dobro skrbimo za
svoje člane

Prostovoljci Rdečega križa
Slovenije, med njimi tudi
tržiški, pomagajo na Kliniki
Golnik.

Za predšolsko vzgojo v
Tržiču je to leto sklenilo
stodvajseti krog organizirane
skrbi za najmlajše in za Vrtec
Tržič, ki to poslanstvo
izpolnjuje.

Člani tržiškega KUD Načeta
paleta so pripravili spletno
razstavo Umetniški stol.

Nordijski smučarski klub
Tržič FMG tudi v teh časih
skrbi za svoje najmlajše.
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Tržič – Pomemben datum v
zgodovini Tržiča je 12.
december, dan, ko je bil leta
1492 Tržič iz vasi povzdignjen v trg. Dogodku v čast in
spomin na ta dan je praznik
Občine Tržič. Letošnji je bil
iz znanih razlogov drugačen
od prejšnjih, a vendar posebej veličasten za peščico
izbrancev. V veliki sejni sobi
Občine Tržič je župan Borut
Sajovic ob upoštevanju
zdravstvenih ukrepov sprejel letošnje občinske nagrajence in se jim zahvalil za
njihov prispevek k složnemu razvoju mesta, s katerim
dopolnjujejo celotno sliko
uspešnega in delovnega
Tržiča. "Od leta 1492 je preteklo že precej Tržiške Bistrice in Mošenika, vedno pa
se je v teh več kot petsto
letih izkazalo, da so ključni
za zgodbo o uspehu, za dejanja vedno ljudje," je poudaril župan.
Naziv častne občanke občine Tržič za dolgoletni in dolgoročni prispevek k živosti,
razvoju in napredku tržiškega prostora je podelil Zvonki Pretnar. Plaketo Občine
Tržič za dolgoletno delo na
področju gasilstva in doprinos k strokovno izvedenima
intervencijama na Hudem
in Potarjah je prejel Uroš
Bodlaj. Plaketo Občine Tržič
za požrtvovalno in nesebično delo ter doprinos k uspe-

Tržič – Sprehodi se po skrivnostno zasneženem starem
mestnem jedru Tržiča in
odkrij povsem na novo okrašen košček raja v srcu Karavank, ki bo male in velike
junake ponesel v čaroben
praznični čas. Sledi okrasitvi, ki te vodi do največjih
znamenitosti, kot so Tržiški
muzej, skulptura zmaja z
jajcem in Kurnikova hiša,
kjer si lahko spečeš tudi svo-

jo tržiško fliko. Radostna
glasba in prijetne trgovinice
pa bodo ustvarile pravo zimsko pravljico.
Novo praznično pot v starem mestnem jedru Tržiča,
ki vas vodi čez Trg svobode,
Muzejsko ulico, Partizansko
ulico, del Cankarjeve in
Koroške ceste, skozi atrij
Občine Tržič, Tržiški muzej,
Kurnikovo hišo in čez vse tri
mostove čez Tržiško Bistrico, si lahko ogledate do 17.
januarja 2021.
16. stran
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Občinski nagrajenci

Zahvalili so se jim s priznanji
Ključni za zgodbo o uspehu, za dejanja, so ljudje. Letošnji nagrajenci Občine Tržič, pridni in iznajdljivi, s svojo dejavnostjo in širino dokazujejo, da imajo
izjemno notranje bogastvo, ki ga iz srca delijo z drugimi. Ob nedavnem prazniku Občine Tržič so se jim za njihove izjemne dosežke zahvalili z nazivom
častne občanke, plaketami in diplomami.
Suzana P. Kovačič
Naziv častna občanka
občine Tržič: Zvonka
Pretnar
Zvonka Pretnar je prejela
naziv častne občanke občine
Tržič za dolgoletni in dolgoročni prispevek k živosti,
razvoju in napredku tržiškega prostora. S svojim delovanjem v lokalni skupnosti
pušča trajni pečat na številnih družbenih področjih. V

Tržič, publikacija o Bornovih posestih, katalog Oglarjenje in Vodnik po gorenjskih muzejih. Več let je tudi
urejala občinsko glasilo
Tržičan.
Od leta 1990 je ob Davorinu
Preisingerju in Pavlu Florjančiču organizirala Mednarodno razstavo mineralov in
fosilov ter dolga leta urejala
strokovno publikacijo Društvene novice pri Društvu
prijateljev mineralov in fosilov Slovenije.

Zvonka Pretnar / Foto: Igor Šober
dijaških in študentskih letih
je sodelovala s Krajevno skupnostjo Tržič – mesto, opravljala je tajniško delo in
postala predsednica poravnalnega sveta. Po študiju se
je zaposlila v šolski svetovalni službi za vse tri tržiške
osnovne šole. Leta 1988 je
prevzela ravnateljevanje
Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič, ki je bil sestavljen iz muzeja, knjižnice in
ljudske univerze ter je bil
nosilec profesionalne kulture v Tržiču. Vodila ga je do
oktobra leta 1999.
Prispevek Zvonke Pretnar je
velik tudi v založništvu. Med
drugim so po njeni zaslugi
izšli ponatis Kragljevih Zgodovinskih drobcev župnije

Prostofer. S Tržiškim
muzejem, Lions klubom
Bled Golf in Rotary klubom
Tržič Naklo obdaruje socialno ogrožene starejše.
Aktivna je tudi kot predsednica sveta v Domu Petra
Uzarja.
Doslej je za svoje delo prejela več priznanj, Kurnikovo
priznanje in priznanje župana Občine Tržič, postala je
tudi častna članica Društva
prijateljev mineralov in fosilov Slovenije.

pravljeni na intervencijo. V
istem letu mu je bila zaupana tudi funkcija namestnika poveljnika Gasilske zveze Tržič, kjer je zadolžen
tudi za področje gasilskih
tekmovanj. V letu 2018 je
pridobil čin višji gasilski
častnik.

Plaketa Občine Tržič:
PGD Bistrica pri Tržiču
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Bistrica pri Tržiču je plaketo Občine Tržič

tržiški glas

Plaketa Občine Tržič:
Uroš Bodlaj
Uroš Bodlaj je plaketo Občine Tržič prejel za dolgoletno
delo na področju gasilstva in
doprinos k uspešno in strokovno izvedenima letošnjima intervencijama na
Hudem in v Potarjah.
V gasilske vrste PGD Križe
je stopil že kot enajstletni
deček. Kot pionir in mladinec je sodeloval na tekmovanjih gasilske mladine na
nivoju občine in regije. Leta
2004 je opravil nadaljevalni
tečaj za gasilca in se pridružil članom operativne enote. Zaradi njegovega vestnega in strokovnega znanja so
ga člani PGD Križe leta
2013 izvolili za poveljnika.
Od takrat je odgovoren, da
je operativna enota primerno opremljena ter da so
gasilci ustrezno usposobljeni in v vsakem trenutku pri-

aktivno pa se vključuje tudi
v vse druge projekte krajevne skupnosti.

Diploma Občine Tržič:
Vrtec Tržič
Vrtec Tržič je prejel diplomo Občine Tržič za 120 let
delovanja in predano pedagoško delo. Vrtec Tržič že
vsa ta leta v zavetje svojih
streh na kar osmih lokacijah
sprejema najmlajše prebivalce občine Tržič ter z vnemo in ljubeznijo do svojega

Suzana Kokalj / Foto: Igor Šober

Uroš Bodlaj / Foto: Igor Šober
V zadnjih dvanajstih letih
je Zvonka Pretnar dejavna
na področju organizacije
življenja in pomoči starejšim občanom v Društvu
upokojencev Tržič. S Knjižnico dr. Toneta Pretnarja
organizira projekt Besedarije, v sodelovanju z OŠ Bistrica nadaljuje projekt računalniškega opismenjevanja
starejših, je pobudnica in
idejni vodja pogovornih
večerov v Kurnikovi hiši
Dediščina v hiši dediščine.
Z Združenjem šoferjev in
avtomehanikov organizira
tečaje varne vožnje za starejše in sodeluje v projektu
Pešbus, ki zagotavlja varno
pot otrok v šolo, ter z Občino Tržič organizira projekt

GARS Kranj določena za
prve posredovalce v primeru
nesreče v predoru Ljubelj.
V društvu, čigar jedro predstavlja operativna enota, v
kateri deluje trideset gasilk
in gasilcev, velik poudarek
dajejo tudi delu z mladimi.
Pomembno vlogo imajo
tudi veterani, ki svoje znanje
in izkušnje uspešno prenašajo na mlajše člane. Člani
in članice letno opravijo do
devet tisoč prostovoljnih
delovnih ur.

prejelo za požrtvovalno in
nesebično delo ter doprinos
k uspešnemu razvoju gasilstva v občini.
PGD Bistrica pri Tržiču je
bilo zaradi potrebe po organizirani protipožarni zaščiti
vasi Bistrica ustanovljeno
leta 1930. Njihovo preprosto
vodilo pomagati sočloveku v
nesreči in delovati za krajane in z njimi ter pogum in
iskrena želja po humanitarni pomoči vseh članov, ki so
in še delujejo v društvu, so
razlogi, da je društvo v svojem 90-letnem delovanju
vidno napredovalo.
Najhitrejši napredek in razvoj sta se za društvo začela v
letu 1999, ko jim je bilo predano takrat najsodobnejše
gasilsko vozilo v občini
Tržič. Že leto kasneje so bili
imenovani za osrednjo
gasilsko enoto v občini
Tržič. V letu 2011 je bila
operativna enota, skupaj z

Diploma Občine Tržič:
Suzana Kokalj
Suzana Kokalj je diplomo
Občine Tržič prejela za oživitev kulturnega življenja in
prostovoljno delo v KS
Kovor. Na pobudo predsednika Sveta Krajevne skupnosti (KS) Kovor Franca Smoleja je leta 2017 ustanovila
dramsko skupino Avantura.
Skupina, ki deluje v okviru
Kulturnega društva svetega
Janeza Krstnika, je v zgolj
nekaj letih delovanja s svojimi številnimi projekti obogatila kulturno in družabno
življenje v krajevni skupnosti Kovor in s tem tudi v
občini Tržič. Od leta 2018
dramska skupina vsako leto
pripravi Festival ljubiteljskega igranega filma FILF.
Suzana Kokalj je tudi članica Sveta KS Kovor, kjer
prvenstveno deluje na področju kulturnih prireditev,

poslanstva skrbi za njihovo
varnost in vzgojo. Danes
zavod z več kot 110 zaposlenimi, ki ga vodi ravnateljica
Tatjana Blaži, sodi med največje kolektive v tržiški občini in uspešno doma ter v
širšem okolju ohranja sloves
vrtca s strokovnim in tudi
srčnim kadrom. Vrtec vztrajno raste, ob tem pa razvija in
nadgrajuje pedagoške pristope. Je nosilec naziva eko
šola oziroma vrtec, povezan
je v Mrežo gozdnih vrtcev
Slovenije in vpet v projekt
Trajnostna mobilnost. Skozi
sodelovanje v naštetih in
drugih projektih otroke
usmerja v skrb za okolje, k
prijaznim medčloveškim
odnosom in razmišljanju o
zdravem načinu življenja,
pri čemer se naslanja na
sodelovanje z organizacijami v lokalni skupnosti in
tako pomembno sooblikuje
identiteto tržiških otrok.
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V imenu PGD Bistrica pri Tržiču (od leve): poveljnik Aleš
Meglič in predsednik Luka Rener / Foto: Igor Šober

V imenu Vrtca Tržič (od leve): Mojca Lužnik in Andreja
Gimpelj Kovačič / Foto: Igor Šober
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Pogovor

Letošnje leto tudi v tržiški občini krojijo koronarazmere. Občinski svetniki pa so pretehtali in sprejeli
proračuna za leti 2021 in 2022. V načrtu so tudi večje investicije. Več pa v pogovoru z županom
Občine Tržič mag. Borutom Sajovicem.
Suzana P. Kovačič
Občinska proračuna za leti
2021 in 2022 so občinski
svetniki že sprejeli. Katere
bodo največje investicije?
V tej občinski "hiši" sem že
14 let in prvič se je zgodilo v
tem času, da za dve proračunski obdobji ni bilo svetniškega glasu proti, le eden
vzdržan. Dosegli smo zares
široko soglasje. Med tremi
največjimi investicijami bo v
prihodnjem letu na vrsti projekt DRR 2 – Aglomeracija
Loka, ki je vezan na kohezijska sredstva in s katerim
bomo pridobili 12,5 kilometra kanalizacijskega omrežja,
pet kilometrov novih cest,
pet kilometrov vodovoda in
priključili še nekaj sto gospodinjstev na javno komunalno
infrastrukturo. Projekt je vreden blizu osem milijonov
evrov, od tega bomo dobili
2,5 milijona evrov kohezijskih sredstev. Druga večja
investicija bo gradnja Izobraževalnega in športnega središča v Križah, na občini že
pripravljamo Občinski podrobni prostorski načrt. Zgradili bomo velik prizidek za
potrebe Osnovne šole Križe
in vrtca, zraven pa celostno
uredili promet, parkirišča in
športni park.
Tretja večja investicija bo
gradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Tržič, za kar
smo na Upravno enoto Tržič
v sodelovanju z Osnovnim
zdravstvom Gorenjske že
oddali vlogo za gradbeno
dovoljenje. Financiranje še
ni dorečeno. V načrtu sta
tudi energetski sanaciji gradu Neuhaus in stavba Tržiškega muzeja. Ob tako velikih
in finančno zahtevnih investicijah se bomo po desetih
letih brez zadolževanja
morali spet zadolžiti za lažje
črpanje evropskih sredstev.
Kateri so še glavni poudarki
v obeh proračunih?
Pri pripravi proračunov nismo pozabili nobene od trinajstih krajevnih skupnosti,
niti ne bomo zmanjševali
sredstev za šport in kulturo.
Obdržali bomo visok standard na področju šolstva in
predšolskega varstva ter
drugih javnih zavodov v
občini. Prvega septembra
vsako leto v tržiške vrtce
sprejmemo prav vse otroke.
Pri javnih zavodih skušamo
biti racionalni, a glavnih
investicij ne omejujemo.
Pred kratkim smo zagnali
projekt Več prostora za
Glasbeno šolo Tržič in preselili Ljudsko univerzo Tržič
na drugo lokacijo. Glasbena
šola bo za sprejem novih
učencev nared najkasneje
do marca 2021.
Kupili bomo tudi gasilsko
vozilo za PGD Brezje pri

denimo sta od Tržiča boljša
le za 0,2, oziroma 0,3 odstotka. Župani in gospodarstveniki pa se bojimo, da ko
bodo državni ukrepi pomoči
pošli, bodo finančne in gospodarske posledice koronakrize prišle z letom ali dvema zamika. Čakajo nas še
resni časi.

Borut Sajovic, župan Občine Tržič / Foto: Igor Šober
Tržiču. To je še edino prostovoljno gasilsko društvo od
skupaj devetih, ki v mojem
mandatu vozila še ni dobilo.
Čaka pa nas težka naloga
oživitve turizma. Brez dvoma koronarazmere puščajo
posledice, na srečo so bili na
Tržiškem vsaj turistični
boni letos dobro unovčeni.
Zadovoljni pa smo s sprejetjem zakona o finančni razbremenitvi občin in z dvigom povprečnine za občine.
Vrtcu Tržič boste namenili
več proračunskih sredstev ...
Skoraj pol milijona evrov več
bodo za sprotno delovanje
dobili tržiški vrtci v letu 2021
v primerjavi z letom 2018. V
aktualnem šolskem letu
imamo 32 vrtčevskih oddelkov, ki jih obiskuje več kot
550 otrok. Toliko jih v zgodovini Tržiča še nismo imeli.
Spodbuden je tudi podatek,
da imamo v občini Tržič že
čez 15 tisoč prebivalcev. Ta
podatek je bil sicer že kdaj
prej uporabljen, ni bil pa
realen, ker smo imeli kup
fiktivnih prijav ljudi. Zdaj so
sistemi prečiščeni, z demografskim stanjem pa smo
lahko zadovoljni.
Bo sanacija deponije v
Kovorju zaključena v predvidenem roku?
Sanacijo bomo skladno z
načrti zaključili še letos.
Deponijsko polje bo nasuto,
prekrito, ozelenjeno, odplinjeno. Na lokaciji ostaneta
zbirni center za odpadke in
pa pretovorna prekladalna
postaja. Monitoring bo sicer
treba zagotavljati še trideset
let po zaprtju deponije.
Kako na Občini pomagate
gospodarstvu?
Tržič je znan kot Občina, ki
ima enega najvišjih razpisov

za spodbude gospodarstvu v
regiji. Samo letos smo med
razvijajoča se in rastoča tržiška podjetja razdelili več kot
sto tisoč evrov spodbud,
subvencij. Sredstva v ta
namen so rezervirana tudi v
proračunih za naslednji dve
leti. Zagotovo pa bomo pri
novih razpisih pozorni na
situacijo na državni ravni.
Občine in država smo se
dogovorili, da za makro
okvir za delovna mesta poskrbi država, zato nam o
odpisu NUSZ, taks, davščin
in dajatev ni treba razmišljati. Brez njih je izvedba EU
projektov nemogoča. Zagotovo bo pa potrebna pomoč
tudi posameznikom pri
socialnih transferih, nekaj z
razpisom tudi pri podjetjih.
Zdaj čakamo, da bodo pri že
sprejetem zakonskem paketu PKP6 sprejeti še podzakonski akti. V enem od teh
je zapisan člen, da se država
in občine odpovedujejo
najemninam za objekte,
poslovne prostore, ki so v
njeni lasti. Pričakujemo še
podzakonski akt: kdaj, kako,
v kakšnem deležu ...
Aktualne razmere morda že
vplivajo na večjo brezposelnost v občini?
Pred koronakrizo smo imeli
v Tržiču 348 brezposelnih,
kar je bilo najnižje število.
Po zadnjih podatkih je brezposelnih okrog 460. Še vedno pa smo po brezposelnosti za en odstotek pod slovenskim povprečjem. Če to primerjam z letoma 2008 in
2009, ko je bila gospodarska kriza, so bili tedaj podatki za Tržič od pet do deset
odstotkov slabši od regijskega povprečja. Zdaj se ta zaostanek za regijo meri samo
še v dveh ali treh desetinkah
odstotkov. Kranj in Jesenice

V občini ste imeli kar precej
obolelih s koronavirusom.
Kako pomagate občanom,
kakšno je vaše sporočilo?
Na neki način smo partner
tržiškega zdravstvenega
doma in smo deloma z
občinskimi sredstvi in s
pomočjo občinskega štaba
Civilne zaščite kupili šotor
in zabojnika za potrebe
obravnave bolnikov v koronarazmerah. Prilagajamo se
vladnim ukrepom, začasno
smo prekinili izvajanje projekta Prostofer, imamo sistem pomoči ljudem na
domu, zagotavljamo brezplačne tople obroke za tržiške učence in dijake v sodelovanju s šolami ...
Smo v prelomnem obdobju
in čas je, da se del protikoronskih ukrepov sprosti,
sicer bodo ljudje začeli več
obolevati ali umirati zaradi
psiholoških posledic in
travm, ne toliko zaradi samega koronavirusa. Bodimo še
naprej odgovorni, za praznike se družimo znotraj družin, enega mehurčka, ne
morejo pa biti posamezniki
še del petih drugih mehurčkov. To spoznanje bo žal
težje prodrlo. Sprašujem se,
kdo so tisti oboleli s koronavirusom v naši občini. Vemo
za vrtce, šole, dom starejših,
o vsem drugem vemo premalo. Ne zanimajo nas osebni podatki, bi pa z več informacijami s strani NIJZ lahko
tudi na Občini bolje ozaveščali prebivalce, delovne organizacije in imeli situacijo
učinkoviteje pod nadzorom.
Ostajate prostovoljstvu prijazna občina ...
Res je. Letos smo znova prejeli naziv prostovoljstvu prijazna občina in naziv najbolj
varne občine, za kar gre
zahvala vsem pristojnim
službam in srčnim prostovoljcem. Tudi letošnji občinski nagrajenci s svojo dejavnostjo in širino dokazujejo,
da so ljudje vedno izjemno
bogastvo. Prav tako naša
106-letnica Metka Kavčič in
odličnjaki, ki jim vsako leto
pripravimo poseben sprejem. In ko ta epidemija
mine, bo vse še bolj dragoceno. Preporod pričakujem
spomladi, ko tudi narava
oživi. Morebiti bomo pa še
bolj znali ločiti, katere prireditve so tiste, ki imajo zrno,
srce, katere pa se ponavljajo
samo zato, da pač so ...

Suzana P. Kovačič
Tržič – Občina Tržič in zasebni lastniki urejajo območje
nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice (BPT) v
Tržiču. Gre za industrijsko
območje z bogato zgodovino
od leta 1885, ohranjeno arhitekturno dediščino in kot
takšno v celoti spomeniško
zaščiteno kot industrijska
dediščina. Cilj lastnikov po
prenovi, ki poteka pod pogoji spomeniškega varstva, je
oživitev kompleksa z različnimi vsebinami za potrebe
današnjega časa. Samo
Občina Tržič bo letos v tem
javno-zasebnem partnerstvu
vložila okoli milijon evrov.
Urejen je že mestni park z
rekreacijsko površino in
zunanjim kolesarskim poligonom, sofinanciranim iz
LAS Gorenjska košarica. V

drugem delu, ki prav tako že
poteka, bo Občina omogočila pogoje za zasebne investitorje z zagotovitvijo komunalne opremljenosti in cestne oz. prometne infrastrukture. Dveletni projekt bodo v
delu, ki je v pristojnosti
Občine, zaključili predvidoma do prvega maja 2021.
"Na območje BPT je že zdaj
vezanih več kot 15 podjetij,
več kot petdeset delovnih
mest, zraven pa še atraktivne vsebine, kot je najdaljše
zaprto strelišče v državi in
notranji poligon, t. i. skate
park. Tudi prostora za nove
obrtnike in podjetnike je še
zadosti," je povedal župan
Občine Tržič Borut Sajovic
in dodal, da je treba zapolniti predvsem prazne prostore
v mestu in po drugi strani
ohraniti kmetijske površine,
ki jih v občini ni veliko.

Občina Tržič v kompleksu BPT ureja tudi komunalno in
cestno infrastrukturo. / Foto: Primož Pičulin

Na Občini Tržič uradne ure sprejemne pisarne
ostajajo nespremenjene
Tržič – Na Občini Tržič v tem času uradne ure sprejemne
pisarne ostajajo nespremenjene. V pomoč in zagotavljanje
informacij strankam so na voljo vsak delovni dan, in sicer
ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. ure do 14.30, ob sredah od 8. ure do 16.30, ob petkih pa od 8. ure do 12.30. Za
obisk se ni treba predhodno najaviti.

www.trzic.si

Proračuna pod streho

Oživljajo kompleks BPT
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Priznanja

Prejemniki županovih priznanj

Foto: Igor Šober

Foto: Igor Šober

Priznanja župana Občine Tržič podeljujejo občanom, organizacijam, skupnostim in društvom s sedežem v občini za dosežene izjemne uspehe pri delu in
šolanju, izjemno uspešno izvedene posamezne akcije za reševanje človeških življenj, preprečevanje premoženjske škode ter za izjemno uspešno
sodelovanje v drugih humanitarnih akcijah ter delovanje na področju zaščite in reševanja.

Alenka Golmajer Terziev

Špela Maja Nolimal

Marta Markič / Foto: Igor Šober

Marija Lavtar / Foto: Igor Šober

Boris Horvat / Foto: Igor Šober

Urban Bole / Foto: Igor Šober

Suzana P. Kovačič

ne Špela Maja Nolimal in
predsednica Sveta KS Tržič
– mesto Marta Markič. Vse
tri so tudi same aktivno
pomagale krajanom. Poleg
odlične koordinacije prostovoljcev in komunikacije z
Občino in štabom Civilne
zaščite so sproti obveščale
krajane o stanju epidemije
v občini in spremljale upoštevanje priporočil ter
sproti opozarjale na morebitne nepravilnosti, kar je
pripomoglo k hitri zajezitvi
širjenja bolezni.

Županovo priznanje je prejela tudi Marija Lavtar z
Retenj za dolgoletno prizadevno delo na družbenem
in političnem področju v
občini Tržič. Plod njenega
dela je tudi nastanek in
delovanje Rožnovenske poti.
Od leta 1980 je varovala veliko dojenčkov, v osmih letih
kar 82. Marija Lavtar deluje
tudi na področju politike, in
sicer v občinskem odboru
stranke Nova Slovenija.
Boris Horvat je priznanje
prejel za prispevek k pre-

poznavnosti nevidne invalidnosti in vodenje podružnice Aurisa – Medobčinskega društva gluhih in
naglušnih za Gorenjsko v
Tržiču. Boris Horvat se je
društvu gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris
Kranj pridružil leta 1995.
Tedaj se je začelo njegovo
plodno delo v korist gluhih, naglušnih, gluhoslepih oseb in oseb s polževim vsadkom, predvsem za
njihovo enakopravnost in
enakovreden položaj v dru-

žbi. Leta 2009 je postal
predsednik društva in to
funkcijo opravljal dva mandata, leta 2017 je bil izvoljen za podpredsednika
Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije. Bil je
tudi pobudnik za ustanovitev podružnice Aurisa
Tržič, ki jo še danes uspešno vodi.
Urban Bole pa je županovo
priznanje prejel za izredno
požrtvovalnost, prizadevnost in iznajdljivost v boju
zoper epidemijo covida-19.

Kot vršilec dolžnosti direktorja Doma Petra Uzarja
Tržič je v boju s koronavirusom pokazal svojo izjemno
lastnost, namreč pri svojem
delu na prvo mesto vedno
postavi človeka. Z izjemnim občutkom zna povezati
zaposlene, varovance in njihove svojce.
Že med letom je priznanje
župana prejela mentorica
gasilske mladine pri PGD
Križe Urška Gabor, in sicer
za dolgoletno uspešno delo
z gasilskim podmladkom.

Tržič – Županovo priznanje so ob občinskem prazniku prejele tri predsednice
svetov krajevnih skupnosti
za hitro in učinkovito vzpostavitev mreže prostovoljcev in aktivno pomoč skupnosti z namenom zajezitve širjenja koronavirusa v
vseh treh krajevnih skupnostih (KS). To so predsednica Sveta KS Sebenje
Alenka Golmajer Terziev,
predsednica Sveta KS Rav-

Ambasador občine

Prejel zlati častni znak

Dr. Bojan Knific je ob občinskem prazniku prejel priznanje župana – naziv
ambasador občine Tržič za raziskovanje, ohranjanje in populariziranje
tržiške etnološke dediščine in njeno ustrezno predstavljanje po vsej Sloveniji.

Z zlatim častnim znakom za zasluge za Republiko Avstrijo je avstrijski
zvezni predsednik dr. Alexander Van der Bellen nagradil Janija Žlindro,
poveljnika Gasilske zveze Tržič.

Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič

Tržič – Dr. Bojan Knific se
že od otroštva ukvarja s folklorno dejavnostjo. Bil je
izredno uspešen vodja Folklorne skupine Karavanke iz
Tržiča in nekaj drugih skupin na Gorenjskem, ki jih je
pripeljal do najvišjih državnih rezultatov. Leta 2003 je
začel opravljati delo na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, in sicer na področju folklorne dejavnosti, od leta
2013 je zaposlen kot višji
kustos etnolog v Tržiškem
muzeju.
Kot so tudi zapisali v obrazložitvi podelitve naziva
ambasador občine, je dr.
Knific v Sloveniji vodilni
etnolog na področju raziskovanja oblačilne in obutvene
kulture, nedvomno najboljši
poznavalec tržiške dediščine,
avtor 18 samostojnih knjig,
ki strokovno ali znanstveno
obravnavajo specialna področja etnologije in kulturne
antropologije, pisec več kot
dvesto znanstvenih, strokovnih in poljudnih prispevkov
s področja etnologije ter urednik več deset monografskih
in periodičnih publikacij s

Tržič – Prizadevno delo tržiških posameznikov in organizacij je bilo prepoznano
tudi zunaj meja Slovenije. S
posebnim odlikovanjem, zlatim častnim znakom za zasluge za Republiko Avstrijo,
je avstrijski zvezni predsedniki dr. Alexander Van der
Bellen nagradil Janija Žlindro, poveljnika Gasilske zveze Tržič. Za prizadevno delo
na področju čezmejnega
gasilskega sodelovanja mu je
priznanje izročila veleposlanica Avstrije v Sloveniji mag.
Elisabeth Ellison-Kramer in
ob tem izrazila veselje, da se
lahko v nujnih primerih
zanesemo drug na drugega
in da je to dober simbol za to,
na kakšen način lahko oblikujemo prijateljstvo med
sosednjima deželama.
"Ob tej priložnosti bi rad
poudaril, da za tako uspešno
sodelovanje nisem zaslužen
samo jaz, ampak že naši
predhodniki, ki so pred
mnogimi leti začeli tovrstno
sodelovanje. V tem času pa
tudi župan Občine Tržič
mag. Borut Sajovic, ki gasilce pri delu podpira, in današnja generacija gasilcev, ki

Dr. Bojan Knific / Foto: Igor Šober
področja etnologije. Podrobno se posveča raziskovanju,
ohranjanju in populariziranju tržiške dediščine. V Tržiškem muzeju je kot kustos
pripravil več deset občasnih
in pet stalnih razstav, redno
sodeluje z ljudmi, ki se
ukvarjajo s tržiško dediščino
in pomaga pri njenem razumevanju in ustreznem predstavljanju. Napisal je več kot
deset odličnih knjig, v katerih obravnava etnološko
dediščino Tržiča, med njimi
je več znanstvenih monogra-

fij, posebno odmevne so bile
o oblačilni kulturi Tržičanov, rodbini Born in o gregorjevem. O tržiški etnološki dediščini je objavil vrsto
znanstvenih prispevkov v
uglednih revijah in kakovostno uredil več knjig drugih
avtorjev, ki so obravnavali
nekdanje življenje Tržičanov in okolje, v katerem so
živeli. Rad pomaga ljudem,
ki jih kakorkoli zanima
dediščina Tržiča, Tržič pa s
ponosom predstavlja zunaj
občinskih meja.

Jani Žlindra, poveljnik Gasilske zveze Tržič / Foto: Igor Šober
pod mojim poveljstvom
sodelujejo pri raznih operativnih vajah, tekmovanjih in
drugih aktivnostih, ki jih
organiziramo skupaj z gasilci iz sosednje Koroške. To
visoko priznanje je velika
čast ter hkrati potrditev, da
je naša pot pravilna in da je

delo nas gasilcev, ki ga opravljamo prostovoljno v dobrobit vseh ljudi na obeh straneh meje, cenjeno. Želim si,
da bi na tak način sodelovali
še naprej in to sodelovanje
nadgradili," je povedal Jani
Žlindra, ki je priznanje
posvetil svoji družini.
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Aktualno

V dom so vnesli nekaj
prazničnega vzdušja
V Domu Petra Uzarja Tržič so znova, ob upoštevanju zaščitnih ukrepov, dovoljeni tudi obiski.

Tržič – Dom Petra Uzarja je
za obiske stanovalcev odprt
že dobrih štirinajst dni. Kot
je povedal vršilec dolžnosti
direktorja doma Urban
Bole, so v ta namen pregradili avlo v pet ločenih prostorov in zadostili vsem epidemiološkim pravilom. "Od
marca, ko smo se prvič soočili z epidemijo covida-19,
lahko rečem, da nismo imeli
nobenega obiska svojca, ki
bi k nam prišel s simptomi
te bolezni niti s sumom na
bolezen," je poudaril Bole.
V prazničnem decembru po
domskih enotah potekajo
okrasitve, letos so glede na
razmere večji poudarek dali
okrasitvam sob stanovalcev
in zagotovili dodaten kader,
ki pomaga tudi pri tem. "Ob
spoštovanju vseh ukrepov,
ki se jih moramo držati,

smo vnesli praznično vzdušje," je dejal Urban Bole in
za čas od 21. decembra do
konca leta napovedal božič-

ni sejem zunaj na domskem
vrtu. "Sejem bodo stanovalci
obiskovali posamično, v
spremstvu zaposlenih,

Foto: Dom Petra Uzarja

Suzana P. Kovačič

Stanovalka Ana Perko v praznično okrašeni sobi

bomo pa imeli nekaj stojnic
s piškoti in drugimi prazničnimi priboljški. Obiski svojcev pa so prav tisti, ki jih
naši stanovalci najbolj potrebujejo."
S testiranjem z antigenskimi hitrimi testi so v Domu
Petra Uzarja začeli že pred
dvema mesecema v sodelovanju s pristojnim ministrstvom. "Redno testiramo
vse zaposlene in stanovalce. Seveda pozitivne na
hitri test dodatno testiramo
še s klasičnimi PCR-testi,
ki so zanesljivejši. V tem
tednu bomo tudi vsem
zaposlenim, ki koronavirusne bolezni še niso preboleli (ali pa so jo asimptomatsko), vzeli kri za ugotavljanje protiteles, da dobimo uvid v realno situacijo,"
je pojasnil Bole.
V ponedeljek, 14. decembra, ko sva se pogovarjala,

Stanovalka Pavla Perčič ima v svoji sobi čudovit adventni
venček. / Foto: Dom Petra Uzarja
so imeli osem stanovalcev,
obolelih s covidom-19, v
rdeči coni doma. Na začetku tega tedna je bilo sicer
epidemiološko stanje v
domu v splošnem dobro, a
ostajajo ves čas pozorni na
morebitne nove okužbe, ki

jih želijo takoj zamejiti.
Urban Bole upa in pričakuje čim hitreje cepivo proti
covidu-19, saj se je tudi pri
njih v času epidemije, ki s
poletno "prekinitvijo" traja
že od marca, v tem času
delo precej spremenilo.

DOM PETRA UZARJA, ROČEVNICA 58, TRŽIČ / OGLASNO SPROČILO

PROJEKT »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev
za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«
Dom Petra Uzarja Tržič se je skupaj s konzorcijskima partnerjema Osnovnim zdravstvom
Gorenjske, OE Zdravstveni dom Tržič, in Lekarno
Deteljica, d. o. o., prijavil in bil izbran na javnem
razpisu za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje
skupnostnih storitev in programov za starejše«,
ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Eden izmed ciljev projekta je zagotavljanje k
upravičencu usmerjene integrirane oskrbe in
vzpostavitev povezave med sistemi zdravstva
in socialnega varstva. S tem želimo doseči
kakovostno in varno kontinuirano obravnavo
posameznika (UL RS, 2019).
V okviru javnega razpisa se zagotovi dostop do
novih storitev, s katerimi se krepi možnost, da
starejši, ki so po tem javnem razpisu upravičeni
do novih storitev, 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, 2019).
V projekt se lahko vključijo osebe, starejše od
65 let, ki potrebujejo pomoč druge osebe pri
opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih
opravil ali zaznavajo pešanje telesnih, funkcionalnih ali kognitivnih sposobnosti, imajo stalno
ali začasno prebivališče v občini Tržič, niso prejemnice storitev osebne asistence in so po
enotnem ocenjevalnem orodju ocenjene kot
upravičene do storitev v okviru projekta.
Na projektu so zaposleni različni strokovni
delavci: diplomirane medicinske sestre, diplo-

mirani fizioterapevti, diplomirani delovni terapevti, psiholog, diplomirani socialni delavci,
bolničarji-negovalci, tehniki zdravstvene nege,
magister farmacije, klinični dietetik in zdravnik
družinske medicine.
V okviru projekta je vzpostavljena Vstopna
informacijska točka (VIT), kjer lahko oddate vlogo za uveljavljanje pravice do IO in pridobite
druge informacije o projektu. VIT se nahaja v
prostorih ZZZS (podhod), na naslovu ZD Tržič
– VIT, Blejska cesta 10, 4290 Tržič.

Kako se vključim v projekt?
Za vključitev v projekt je treba oddati Vlogo za
uveljavljanje pravice do integrirane oskrbe ter
Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih
podatkov. Dobite ju na uradni spletni strani
www.mrezazastarejse.si, na spletnih straneh
DPU Tržič, ZD Tržič in Lekarne Deteljica. Vlogo
in soglasje lahko dobite tudi pri vašem izbranem osebnem zdravniku, v prostorih VIT ali se
obrnete na pristojno patronažno medicinsko
sestro. Vlogo lahko ob vašem soglasju odda
tudi izbrani osebni ali drug lečeči zdravnik, pristojna patronažna medicinska sestra, koordinator odpusta iz bolnišnice, strokovni delavec
pristojnega CSD ali druga s strani vlagatelja ali
sodišča pooblaščena oseba.

Kako oddam vlogo in soglasje?
Izpolnjeno ter podpisano vlogo in soglasje lahko oddate osebno v prostorih VIT, po pošti (ZD
Tržič – VIT, Blejska cesta 4290 Tržič) ali skenirano
po e-pošti na naslov vit@mrezatrzic.si.

Kakšen je postopek po
oddaji vloge?
Po prejemu vloge vas bo kontaktiral strokovni
delavec VIT, s katerim se boste dogovorili za
termin obiska. Obisk se bo izvedel na naslovu,
kjer se bodo izvajale storitve. Strokovni delavec
VIT bo na podlagi pogovora in ocenjevalnega
orodja izdelal Oceno upravičenosti do storitev
integrirane oskrbe. V primeru upravičenosti
vas bo poklical koordinator integrirane oskrbe
(KIO) in se dogovoril za obisk, kjer bo skupaj z
vami pripravil Osebni načrt za izvajanje integrirane oskrbe, v katerem bodo po dogovoru z
vami zapisani cilji in storitve, ki jih boste prejemali.

Katere storitve se izvajajo
v sklopu projekta?
Izvajajo se storitve osnovnih dnevnih opravil in
storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna
dnevna opravila. Te storitve izvajajo bolničarji
-negovalci in zdravstveni tehniki. Nudimo storitve za ohranjanje samostojnosti, kamor sodijo
fizioterapevtske storitve, storitve delovnega
terapevta, psihološka podpora, pomoč pri
vključitvi uporabnika v skupnost, skupinske in
individualne aktivnosti. Učenje in trening za
izvajanje temeljnih življenjskih aktivnosti (gibanje, oblačenje, umivanje, hranjenje, pitje, osebna higiena) s prilagoditvami glede na vaše
zdravstveno stanje izvajajo delovni terapevti in
fizioterapevti. Usvojeno znanje nato uporabniki utrjujejo v sodelovanju z zdravstvenimi tehniki in bolničarji-negovalci. Svojcem in ostalim

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

neformalnim oskrbovalcem svetujemo pri
zagotavljanju kakovostne ter varne oskrbe.
Izvajamo storitve centralizirane priprave in deljenja zdravil ter pregled in svetovanje v zvezi z
zdravili.

Kako je s plačilom in obsegom
izvajanja storitev?
Storitve so za upravičence brezplačne. Izvajanje samoplačniških storitev ni možno. Izvajanje
posameznih storitev je opredeljeno s kategorijo upravičenosti po ocenjevalnem orodju. Projekt bo potekal do 30. 6. 2022.

Če že imamo pomoč na domu ali
drugo pomoč, kaj se zgodi z obstoječimi storitvami, se bodo končale/
prekrivale?
Obstoječe storitve koristite še naprej, bodo pa
te obstoječe storitve nadgrajene z novimi storitvami, ki jih boste prejeli v okviru projekta.

Kaj če sem neupravičen?
V primeru neupravičenosti vam bo strokovni
delavec VIT podal priporočila in svetoval v skladu z vašimi potrebami. Če se vaše stanje spremeni, lahko vlogo in soglasje kadarkoli ponovno oddate.
Bojana Hočevar Posavec, Monika Mulej
in Nejc Stanek
Vir: Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019.
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Zaključena sanacija
po hudi ujmi
Ujma konec oktobra leta 2018 je najbolj prizadela krajane Jelendola in Doline, prizanesla pa ni niti
Lomu pod Storžičem. V sanaciji je sodelovala množica ljudi, imenovanih in neimenovanih, in je zato
tudi spomenik solidarnosti in učinkovitosti.
Izvajalci del so nad Tržiško Bistrico zgradili podporne
konstrukcije in na novo uredili cesto skozi Dovžanovo
sotesko. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Suzana P. Kovačič

Gradbinci so delali v izjemno težkih pogojih. / Foto: Primož Pičulin

Jelendol – "Ko smo krajani
zvečer ostali najprej brez
elektrike, potem pa še brez
signala za mobilni telefon,
si niti v sanjah nismo predstavljali, da je vse to šele
začetek katastrofe in da po
noči, ki bo sledila, nič več ne
bo tako, kot je bilo." Takole
je v Tržiškem glasu decembra 2018 napisala domačinka Petra Laharnar v članku
Poplava v Jelendolu in Dolini. "V noči z 29. na 30. oktober se je nebo nad nami
dobesedno odprlo in potoki,
ki obdajajo ti naši prelepi
vasici, so podivjali. Kot bi se
nam narava maščevala za
vse, kar smo v zadnjih letih
počeli z njo. Že ponoči so
stekle prve akcije, a kaj, ko
niti na številko 112 nismo
mogli poklicati in smo s
težavo vzpostavili vsaj zvezo
z gasilci. Potok Dovžanka je
skupaj s Tržiško Bistrico
Jelendol dobesedno razdelil
na dva dela in dostop do
spodnjega dela vasi je bil
drugače kakor čez gozd
nemogoč. "Odrezani smo
od sveta," smo govorili med
sabo. "Ceste čez sotesko ni
več," pa so bile besede, ki so
do konca uničile še tisto
malo upanja, da se bo kmalu vse uredilo. Šele jutro je
pokazalo, kako strašne so
bile posledice besnenja
narave." S tem, ko je Laharnarjeva zapisala tudi, da nič
več ne bo tako, kot je bilo, je
mislila predvsem na to, da je
narava dodobra spremenila
podobo tako Jelendola kot
Doline. In da bodo verjetno
potrebna leta, da bosta to
spet tisti prelepi zeleni vasici pod Košuto ...
Hitro in močno narasla Tržiška Bistrica je poplavljala na
izpostavljenih območjih,
hkrati je s svojimi pritoki
zaradi silovitega hudourniškega toka povzročila večjo
škodo na vodni in cestni
infrastrukturi. Posledice

Na novo je urejenih tudi nekaj čez pet kilometrov cest na
zahtevnem razgibanem terenu. / Foto: Primož Pičulin

Hudourniški tok, na fotografiji sicer precej miren, v utrjeni
strugi / Foto: Primož Pičulin

Ob vstopu v Dovžanovo sotesko v Čadovljah je zgrajen
eden od šestih novih mostov. / Foto: Primož Pičulin

Nove pločnike za varnejšo pot pešcev je pobelil prvi
nedavni sneg. / Foto: Primož Pičulin

Močno poškodovana cesta skozi Dovžanovo sotesko je prebivalce Jelendola in Doline v
ujmi leta 2018 odrezala od sveta. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa
katastrofalnega neurja so
bile ogromne: bilo je šest
večjih usadov na cesti Slap–
Jelendol, poškodovani so bili
mostovi čez Tržiško Bistrico,
na odseku ceste Slap–Lom je
prišlo do večjega zemeljskega usada, močno sta bili
poškodovani vozišči cest
Slap–Jelendol in Slap–Grahovše, prav tako je bila poškodovana geološka tematska
pot v Dovžanovi soteski.
Družini Dovžan s Cankarjeve ceste v Tržiču je hišo
odnesla deroča Tržiška Bistrica. Družina ima s pomočjo dobrih ljudi in humanitarnih akcij zdaj nov dom
drugje.

Sanacija zaključena v
dobrih dveh letih
"Ob nedavnem občinskem
prazniku je bila moja osrednja misel opravljeno delo, ki
je naša zahvala, čestitka in
skupen uspeh. V zgodbi
sanacije po ujmi 2018, ki je
trajala dobri dve leti in je
prišla do konca, je zato ta še
dragocenejša, kajti v njej je

sodelovala množica ljudi. V
Sloveniji imamo mnogo,
tudi v desetletju nedokončanih sanacij, spore pa očitke
državi, česa še ni naredila.
Pri nas se je poklopilo prav
vse. Srečno roko smo imeli
z izvajalci del: Gorenjsko
gradbeno družbo, Vodnogospodarskim podjetjem
(VGP) Kranj in EHO projektom. Gradbinci so delali v
izjemno težkih pogojih,
zahvala gre prav vsakemu
bagristu, premraženemu
delavcu, da je uspelo; nevarnost pri delu, razpršenost in
veliko število delovišč. Na
neki način se je treba zahvaliti tudi naravi, obe leti smo
imeli namreč izredno srečo
z vremenom. V prispodobi
me vse skupaj spominja na
hišo, ki pogori. Najprej je
zaradi tega velika žalost in
skrb, nova hiša pa je potem
večja, lepša in boljša," je
zaključek sanacije strnil
župan Občine Tržič Borut
Sajovic in se ob tem zahvalil
nekdanji in sedanji vladi,
ministrstvu za okolje in pro-

stor, pravzaprav vsem, ki so
sodelovali v sistemu sanacije. Najhujša je bila bitka s
časom, kratki roki za izvedbo del.

Za sanacijo skoraj šest
milijonov evrov
Skupna vrednost celotne
sanacije v dveh letih znaša
nekaj čez 5,8 milijona evrov,
od tega je bilo nepovratnih
sredstev države nekaj čez 4,1
milijona evrov in 1,6 milijona evrov občinskih sredstev.
"Sanacija se je letos izvajala
na devetih odsekih. Obnovilo se je 2,5 kilometra vozišča, celovita sanacija se je
izvedla na dveh mostovih
(most v Dolini pod RIS-om
in na Slapu pred začetkom
naselja Čadovlje), most pri
Lenartovi domačiji je bil
zaradi obsega poškodb v
celoti odstranjen in na njegovem mestu zgrajen nov
most. Sočasno z obnovo
vozišča in premostitvenih
objektov so se v strugi Tržiške Bistrice in Lomščice
izvajala zavarovalna dela na

Zaplavna pregrada nad Lomom pod Storžičem s prostornino
sedemsto kubičnih metrov / Foto: arhiv Gorenjskega glasa
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Nove podporne konstrukcije v strugi Tržiške Bistrice / Foto: Primož Pičulin
brežinah in vodno gospodarske ureditve. Zgrajenih
je bilo približno šeststo metrov podpornih in težnostnih
zidov. Na vseh odsekih se je
uredilo odvodnjavanje padavinskih in zalednih voda,
sočasno se je na nekaterih
odsekih izvedla tudi obnova
in dograditev gospodarske
javne infrastrukture – vodo-

tim krajanom v ujmi in da
smo lahko poplačali tudi
škodo vsem na zasebnih
objektih. Hvala za potrpežljivost krajanom zaradi
zapore cest, ker obvoza do
Jelendola in Doline nismo
mogli urediti. Če ne bi zaprli ceste skozi Dovžanovo
sotesko, del ne bi zaključili v
roku. Lani smo to poskusili

Celoten projekt sanacije v letih 2019 in 2020 je
zajemal obnovo 5,2 kilometra vozišč, dvanajst
premostitvenih objektov, 2000 metrov
podpornih konstrukcij, 1,5 kilometra javne
razsvetljave ter 300 metrov dograjenega in
obnovljenega vodovoda. Sočasno z občinsko
investicijo je Direkcija za vode Republike
Slovenije izvajala sanacijska dela na vodotokih
ter Elektro Gorenjska in Telekom Slovenije
posodobitev oziroma obnove lastnih omrežij.

Enkrat so že praznovali

za dva meseca in smo na
vsako uro ali dve spustili
kolono vozil, vendar smo
kmalu zaostajali dvajset
odstotkov za terminskim
planom in smo videli, da bi
zabredli. Hvala članom
občinskega sistema reševanja in pomoči, prostovoljnemu gasilcu iz Jelendola
Jožetu Steinerju za tisoč in
več ur opravljenih prevozov
šolarjev, zaposlenih ..., predsedniku Sveta Krajevne skupnosti Jelendol Stojanu Štefetu, gasilcem iz Doline in
Jelendola, članom tamkajšnjega športnega društva ...
Prav tako sodelavcem v
občinski upravi in našemu
višjemu svetovalcu Željku

Lani je bil sedmega decembra praznik v krajevni skupnosti Jelendol - Dolina. Ob
zaključku prvega dela sanacijskih del po ujmi je nastopil prvi "vmesni" čas veselja.
Obiskal jih je tudi tedanji
minister za okolje in prostor
Simon Zajc. Predsednik
sveta krajevne skupnosti
Stojan Štefe je spomnil, da
niso bili pozabljeni, ko jim
je bilo najhuje. Za celovit
zaključek pa je dejal, da naj
ta prinese še večjo urejenost
Dovžanove soteske, v prvi
vrsti pa varnost. Povedal je,
da je krajane nesreča povezala in da si želi, da bi tako
povezani ostali.

Nujen tudi dogovor
z lastniki gozdov
Novembra je izšla tematska
številka revije Kronika z naslovom Iz zgodovine Tržiča,
v kateri so tudi strokovni
članki o ujmah na Tržiškem. "... o tem, kakšen je
vpliv izkoriščanja gozdov na
vodni režim, poplave. Vedno so imeli zelo pomembno, tudi ključno vlogo last-

Posnetek je iz leta 2019, po prvem letu sanacijskih del.
Takole bi praznovali tudi letos ob zaključku sanacijskih del
v celoti, žal pa epidemiološke razmere tega ne dopuščajo.
A še bo čas za praznovanje ... / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Vrnimo se na dneve po
ujmi 2018
Kot je tedaj tudi napisala
domačinka Petra Laharnar:
"V dneh, ki so sledili, je bil
dan skoraj enak dnevu. Vsako jutro smo se dobili v
gasilskem domu, kjer smo
si razdelili delo. Moški del
krajanov je odšel z lopatami
in drugim orodjem po
hišah, kjer je bila potrebna
pomoč, medtem ko smo
ženske skrbele za hrano, da
nikomur od krajanov ne bi
nič manjkalo in za to, da
tisti, ki so opravljali fizična
dela, ne bi bili lačni. Poskrbeli smo za krajane, ki so
potrebovali medicinsko
oskrbo in pomoč patronažne sestre, prav tako so imeli
krajani na voljo tudi psihološko podporo. Vsak večer
smo se vsi skupaj ponovno
zbrali v gasilskem domu, da
smo lahko tisti, ki smo bili v
krajevnem štabu, prenesli
informacije krajanom in da
smo sproti rešili vse težave.
Vsi skupaj pa smo samo
čakali dan, ko bomo lahko
spet prišli do Tržiča …" In,
kot sklene Laharnarjeva, je
ujma spremenila tudi ljudi
in v njih prebudila tisto
zavedanje, kako majhni in
nemočni smo v resnici.
"Zavedanje, da je treba ceniti vsak dan v življenju, in
zavedanje, da si je med sabo
treba pomagati. Tukaj smo
se vsi skupaj res odlično
odrezali in lepo je vedeti, da
živiš med takimi ljudmi."

Varnejši je tudi nov Bencetov most v Dovžanovi soteski, v
neposredni bližini je urejeno parkirišče. / Foto: Primož Pičulin

Nova brv za obiskovalce Dovžanove soteske / Foto: Primož Pičulin

Zavarovana struga Lomščice / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Foto: Primož Pičulin

vod, javna razsvetljava, elektro vodi in telekomunikacijski vodi," je pojasnil Željko
Babič, višji svetovalec na
Občini Tržič.
Nove so lesene ograje, parkirišča, počivališča, površine
za pešce in kolesarje. Varnejše in prijetnejše je zdaj
za domačine, Jelendol in
Dolina sta še bolj zanimiva
za obiskovalce, za razvoj
turizma, planšarij, je prepričan župan. Zapor cest ni
več. "Večkrat rečem, hvala
ljudem. V njih je res bogastvo. Po dveh letih je pravi
čas, da se zahvalimo vsem
Slovencem, ki so na začetku
pomagali z zbiranjem solidarnostnih sredstev prizade-

Babiču, po rodu iz Jelendola, ki je gradbeno vodil sanacijo in bil na gradbiščih prisoten praktično ves čas.
Večini smo se že zahvalili,
nekaterim se še bomo. Kajti
če nimaš ljudi, ki to z dušo
in srcem delajo za soljudi,
ni nič," je poudaril župan
Sajovic in zato vse, kar se se
dogajalo v dneh po ujmi in
kasneje označil za spomenik solidarnosti.

niki gozdov. Ti pa so se po
zadnji ujmi 2018 umaknili
iz sanacijskih del, čeprav je
jasno, da gre del posledic
ujme zagotovo na račun
izsekavanja gozdov, prevelike obremenjenosti cest in
mostov s težkimi tovornjaki.
Na Miklavževo nedeljo sem
Bornovim potomcem oziroma zastopnikom pisal še
eno pismo, naj razmislijo o
tem, ali vendarle ne bi sanirali vsaj enega mostu Pr'
Jagru v Jelendolu. Za izkupiček, ki ga potegnejo iz
Tržiča, to res ni veliko. Na
nekih osnovah bomo sicer
morali postaviti omejitve,
moj predlog je bil, da lastniki gozdov od vsakega kubika
prispevajo en evro kot prispevek za obremenitve. Kajti
nobena sanacija v Dovžanovi soteski ni bila in ne more
biti dokončna, popolna in za
zmeraj. Voda je živa stvar,
danes teče tu, jutri 50 metrov stran. Moramo pa biti
pripravljeni in na hitro sanacijo misliti že zdaj."

Jelendol v spokoju na začetku decembra 2020

V strugo ograjena Lomščica / Foto: Primož Pičulin

Urejeno je tudi odvodnjavanje. / Foto: Primož Pičulin
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Tržiški občinski svet je dal soglasje k imenovanju
Vesne Jekovec za direktorico Komunale Tržič.
Mesto bo predvidoma prevzela 1. februarja.
Maša Likosar
Tržič – Komunala Tržič je
postopek za imenovanje
direktorja začelo konec julija. Do roka so prejeli tri prijave kandidatov in po oceni
nadzornega sveta (NS) je
bila Vesna Jekovec edina
primerna kandidatka za
zasedbo razpisanega delovnega mesta, predvsem zaradi potrebe po hitrem izboljšanju poslovnega izida in
izvedbe sanacije poslovanja
podjetja. "V treh zaporednih letih je bil poslovni izid
podjetja negativen in ta
trend se nadaljuje. NS je
namreč spremljal polletni
rezultat poslovanja in ocenili smo, da je treba trend obrniti navzgor," je pojasnila
Jasna Kavčič, predsednica
NS, in dodala: "Vesna Jekovec ima dolgoletne izkušnje
in dobro pozna področje
dejavnosti, ki jih izvaja
komunalno podjetje. Hkrati
je tudi strokovnjakinja na
finančnem področju. Člane
NS je prepričala s pripravljeno vizijo delovanja in razvoja podjetja ter rešitvami,

ki jih je predstavila na razgovoru." Jekovčeva je bila
obenem imenovana tudi za
prokurista omenjenega
podjetja za čas do izteka
mandata sedanjega direktorja.
Vesna Jekovec je Tržičanka
in po izobrazbi ekonomistka. S svojim vodenjem želi
izboljšati klimo v podjetju
in sodelovanje med zaposlenimi, zagotoviti podjetju
stabilno poslovanje in si
pridobiti zaupanje uporabnikov. "Pomembno je, da
so komunalne storitve
opravljene korektno in
zaračunane po najbolj optimalni ceni. Če želimo to
doseči, potrebujemo dobro
organiziranost in učinkovito poslovanje. V ta namen
bosta potrebna pregled in
optimizacija poslovnih procesov z novo opredelitvijo
kadrovske zasedbe na nekaterih področjih," je dejala
Jekovčeva in še dodala, da
bo več pozornosti namenila
komunikaciji z občani, da
bodo bolje razumeli okoljsko problematiko in obseg
izvajanja javne službe.

Nova cikla programa
socialne aktivacije
Suzana P. Kovačič
Tržič – Socialna aktivacija je
pilotni projekt Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je v
letu 2017 nastal kot odziv na
posledice gospodarske krize, s katero se je dvignilo
število dolgotrajno brezposelnih oseb. Projekt financirata Republika Slovenija in
EU iz sredstev Evropskega
socialnega sklada. V različne programe socialne aktivacije je bilo na Gorenjskem
do zdaj vključenih več kot
280 oseb. Trenutno potekata programa, namenjena
ženskam iz drugih kulturnih okolij, ki ju izvajata
Ljudska univerza (LU) Kranj

za upravne enote Kranj,
Tržič in Škofja Loka ter LU
Jesenice za upravni enoti
Jesenice in Radovljica. V
januarju se začenjata nova
cikla progama, zato zainteresirane pozivajo k prijavi.
Program je namenjen polnoletnim ženskam iz drugih kulturnih okolij, ki imajo slovensko državljanstvo
ali dovoljenje za stalno bivanje v Sloveniji in ki se spopadajo z različnimi ovirami,
ki jim otežujejo vstop na trg
dela (jezikovne, zdravstvene, stanovanjske …). Program udeleženkam ponuja
pozitivno spremembo v življenju, socialno in zaposlitveno aktivacijo, izboljšanje
znanja slovenskega jezika ...

Donacija rotarijcev
Rotary klub Tržič Naklo je daroval osemnajst pulznih oksimetrov Zdravstvenemu domu Tržič, s čimer
želijo pomagati covidnim bolnikom v občini, da jih zdravniki lahko spremljajo tudi na daljavo. Direktor
ZD Tržič prim. dr. Iztok Tomazin je pohvalil dobro delo in sodelovanje celotnega tržiškega zdravstva.
Suzana P. Kovačič
Tržič – "Pulzni oksimeter je
preprost in učinkovit aparat,
ki meri nasičenost arterijske
krvi s kisikom, kar je pri
covidni infekciji eden najpomembnejših parametrov.
Ta bolezen poteka na samosvoj način – pomanjkanje
kisika v krvi je lahko že zelo
veliko, celo kritično, pacient
pa tega za razliko od večine
drugih bolezni dostikrat ne
čuti in se zato lahko prepozno odloči za iskanje nujne
medicinske pomoči. Oksimeter pa izmeri pomanjkanje kisika, preden ga pacient
zazna. Veseli smo, da imamo zdaj pacientom, ki še
niso za v bolnišnico (a zanje
vemo, da se jim stanje lahko
nenadno poslabša), možnost posoditi ta aparat na
dom. Tako nam bodo sproti
in pravočasno poročali
rezultate izmerjenega kisika
v krvi. To je neke vrste enostavna telemedicina, ki je
ena od prihodnosti zdravstva," je ob nedavni predaji
oksimetrov pojasnil direktor
Zdravstvenega doma (ZD)
Tržič prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med.
"V Rotary klubu (RK) Tržič
Naklo se letos prilagajamo
situaciji in največ v lokalno
okolje doniramo v boju proti
covidu-19, med drugim
šoloobveznim otrokom za
nakup računalniške opreme
za pouk na daljavo. Sodelovali smo tudi v skupni akciji
gorenjskih rotarijcev z naku-

pom termične kamere za
merjenje temperature pred
vstopom v jeseniško bolnišnico. Ostajamo pa aktivni v
pomoči še drugim, pomagali smo tudi družini, ki je
izgubila svoje imetje v požaru," je povzel predsednik
RK Tržič Naklo Anton Kavčič. Kot je dodala Tatjana
Peharc, dr. med., članica RK
Tržič Naklo, so pripravili
tudi donacijo za kritje stroškov antigenskih hitrih testov
Domu Petra Uzarja Tržič,
kjer preventivno testiranje
že dlje časa izvajajo.

Izjemni sodelavci
Direktor ZD Tržič prim. dr.
Iztok Tomazin je pohvalil
vse svoje sodelavce. Kot je
dejal, se v teh kriznih časih
res vidi, koliko lahko storijo
dobronamerni, zelo motivirani ljudje, ki se angažirajo
krepko bolj, kot je v ožjem
smislu seznam njihovih
opravil in nalog. "To velja
tako za ZD Tržič kot za celotno tržiško zdravstvo." Poudaril je tudi, da se v teh razmerah še bolj občuti hudo
pomanjkanje prostora v ZD
Tržič. Občinska stavba, v
kateri deluje ZD Tržič, je že
zdavnaj premajhna za vse
potrebe.
Za covidom-19 obolevajo
tudi zaposleni v ZD Tržič. Z
velikimi napori in obremenitvami – prerazporeditvami, nadomeščanji, dvojnimi
obremenitvami – jim uspeva zagotavljati nemoteno
delo. Glavna medicinska

Ob predaji donacije (od leve): Iztok Tomazin, Karmen
Česen Šivic, Anton Kavčič in Tatjana Peharc
bilo nekaj več kot sto na dan
in ta plato vztraja. "Trend
upadanja okužb je počasen.
Pred nedavnim smo dobili
analizo NIJZ, ki jo je pripravil direktor Milan Krek, dr.
med., s sodelavci. Zaradi
varovanja osebnih podatkov
je sicer težko ugotoviti, kje v
tržiški občini smo imeli
izbruhe virusa, v splošnem
naj bi bili izvori okužb na
zasebnih druženjih, prenosih znotraj posameznih družin in tudi med zaposlenimi, ki so pogosto nemi prenašalci virusa brez vidnih
znakov in niti ne vedo, da so
okuženi. Dom Petra Uzarja
pa je doslej zelo dobro obvladoval situacijo," je še pojasnil Tomazin.

sestra ZD Tržič Karmen
Česen Šivic je pohvalila
kolegialnost sodelavcev, že
spomladi so se morali na
področju zdravstvene nege
zelo hitro reorganizirati in
zamenjati delovišča za čisto
nova področja dela. Zaradi
aktualnih razmer (omejitev
osebnega stika) imajo tudi
veliko več telefonskih klicev
in e-pošte pacientov. Da bi
razbremenili obstoječe telefonske linije, so vzpostavili
dodatno klicno številko za
naročanje receptov.

Nemi prenašalci virusa
Več kot dvesto aktivnih
okužb na dan so imeli v
občini Tržič sredi novembra,
v začetku decembra jih je

Ko je beseda hvala
največja nagrada
Prostovoljci Rdečega križa Slovenije pomagamo na Kliniki Golnik.
Miha Peternelj, vodja
ekipe prve pomoči
Rdečega križa Tržič
Tržič, Golnik – »Čuj mojo
skrivnost. Zelo preprosta je:
kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem
nevidno.« (Antoine de
Saint-Exupéry: Mali princ).
Člani ekip prve pomoči Rdečega križa gledamo in delamo s srcem, zato smo se
tudi takoj kot prostovoljci
odzvali na poziv Civilne zaščite Republike Slovenije za
pomoč zdravstvenemu osebju po vsej državi. Ekipe
gorenjske regije trenutno
pomagamo v Kliniki Golnik
na oddelkih, kjer se zdravijo
osebe, ki so zbolele zaradi
virusa SARS-CoV-2. Poma-

Foto: Živa Ozmec

Jekovčeva na čelu
Komunale Tržič

Prostovoljci, člani ekipe prve pomoči, že od 30. oktobra
pomagajo na covidnem oddelku na Kliniki Golnik.
gamo pri negi, transportu,
spremljanju in hranjenju
bolnikov ter razdeljevanju
hrane, včasih, žal, tudi s
posamezniki, ki jih je bolezen premagala. Vsa dela

seveda opravljamo v ustrezni zaščitni opremi, ki se ne
razlikuje od tiste, ki jo nosi
tudi zdravstveno osebje in jo
priskrbi Klinika Golnik. S
tem se možnost prenosa

okužbe minimalizira, seveda ob strogem upoštevanju
vseh varnostnih ukrepov. Z
ramo ob rami delamo z
zdravstvenimi timi, od katerih se dnevno naučimo
novih veščin, s katerimi jim
lahko kasneje tudi lažje
uspešno pomagamo.
Trenutno je na Gorenjskem aktivno dejavnih 18
članov ekip, vsi pa pomagamo v svojem prostem času
dnevno na oddelkih vsaj
osem ur, včasih tudi več.
Včasih Golnik zapuščamo
tudi s cmokom v grlu, saj so
bolnišnični oddelki žal še
vedno polni, ne samo starejših ljudi, ampak tudi posameznikov, ki so srednjih let.
Pravzaprav se šele ob srečanju s situacijo, ki trenutno
kroji potek dela v zdravstvenih ustanovah, ter oskrbi
obolelih s covidom-19 zaveš,
da to ni le malo hujša oblika
gripe, kot mnogi pravijo,
ampak bolezen, ki žal zahteva tudi najvišji davek.
Prostovoljci in zdravstveno
osebje covidnih oddelkov
bolnišnic po Sloveniji smo
in bomo še naprej delali s
srcem za vse!
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Obletnica

Jubilej predšolske vzgoje v Tržiču
Leto 2020 je spremenilo marsikateri načrt, poseglo v vsakdanje življenje na vseh ravneh. Za predšolsko vzgojo v Tržiču pa je to leto sklenilo stodvajseti
krog organizirane skrbi za najmlajše prebivalce in za Vrtec Tržič, javni zavod, ki to poslanstvo izpolnjuje dandanes, prineslo jubilej, vreden praznovanja.
Kristina Lindav,
Vrtec Tržič
Tržič – Praznovanja smo se
veselili že od septembra lani,
ko se je prvič za ta namen
sestala komisija za prireditve. Jutranji sestanki najštevilnejše komisije do zdaj so
bili kljub zgodni uri živahni,
ideje so kar deževale in se tja
do novega leta izkristalizirale
v načrt svečane prireditve s
priokusom igrivosti, povezovanja preteklosti, sedanjosti
in prihodnosti, ki bi z vsebino nagovorila tako otroke kot
odrasle. V žarečo rdečo barvo, simbol goreče ljubezni
do svojega dela, smo odeli
tako jubilejno publikacijo, ki
je že izšla in jo v branje
ponujamo tudi na spletni
strani, kot tudi scensko postavitev na prireditvi. V izdelavo velikih rdečih cvetov, cvetov sedanjosti, ki bi preraščali mogočen zid preteklih
generacij, je bilo vloženega
veliko dela spretnih prstov
zaposlenih v vrtcu. Pevski

zbor vrtca še nikoli ni štel
toliko članov kot tokrat, spesnili in uglasbili smo celo
svojo novo himno. Prireditev
je bila načrtovana za sredino
aprila, pospremila pa bi jo
pestra razstava v Galeriji
Atrij Občine Tržič. Ob koncu
februarja smo ugotavljali, da
načrtovanje takšne prireditve
in razstave nikakor ni mačji
kašelj, sploh ker smo v pripravo vključili starše in seveda
otroke, zaposleni pa smo bili
vključeni prav vsi do zadnjega. Druge možnosti kot dati
vse od sebe sploh nismo
videli. In drug drugega smo
spodbujali, čeprav se je mnogim poznala sled utrujenosti, saj tudi pri vsakodnevnem
delu z otroki velja enako –
dajati vse. Finančno nas je
tudi za prireditev podprla
občina ustanoviteljica, a tudi
na poziv sponzorjem se je
odzvalo kar nekaj tržiških
podjetij. Zahvaljujemo se
vsem, z namenom in obljubo, da bomo vse zbrano –
četudi bo praznovanje malo

Kolektiv Vrtca Tržič junija letos / Foto: Anton Čebron
drugačno – namenili za
zadani namen. Saj ko je prišel marec, smo se pošalili,
kaj pa, če prireditve ne bo,
neki novi virus je v Italiji …
Hitro šala ni bila več šala,
sredi marca smo se ustavili.
Preostanek zgodbe nam je
skupen. In zdaj smo tu. Med
tem smo končali prejšnje in

začeli novo šolsko leto, veseli, da skoraj normalno. Visoki standardi higiene in upoštevanje priporočil nam že v
osnovi niso tuji, zdaj smo
dodali dodatne ukrepe in
upali, da slabše ne bo.
Vendarle pa te misli strnjujemo ob načrtovanju že šestega
tedna zagotavljanja zgolj nuj-

nega varstva za otroke tistih
staršev, za katere je vrtec edini izhod v sili. Nismo si mislili, da bo jubilejno leto
namesto veselja in druženja
zaznamovalo ravno nasprotno. Kljub temu še vedno
načrtujemo, da na ogled postavimo razstavo, ki pripravljena čaka na pomladne dni,

okoli gregorjevega prihodnje
leto. Če bomo ob tem lahko
pripravili tudi dogodek,
bomo še toliko bolj veseli.
Ob tej priložnosti pošiljamo
topel pozdrav vsem otrokom, ki obiskujejo naš vrtec.
Ne nazadnje zdaj vemo, kaj
nam pomeni največ – da
smo lahko skupaj.

Želijo se vrniti
v šolske klopi
Ljudska univerza Tržič vse načrtovane izobraževalne aktivnosti zaradi
trenutnih razmer izvaja na daljavo.
Maša Likosar
Tržič – S pomočjo aplikacije
Zoom in videoposnetkov, ki
so dostopni na Youtubu, trenutno potekajo delavnice in
tečaji v okviru Univerze za
tretje življenjsko obdobje,
študijskih krožkov in dejavnosti v okviru Centra za
medgeneracijsko učenje. Na
daljavo izvajajo tudi mednarodna projekta Erasmus+ in
podjetniške programe, ki
potekajo v okviru projekta
Tržiški kreativni center. "Ti
so privabili tudi mlajše odrasle, zaposlene in samozaposlene z vseh koncev Slovenije," je pojasnila Natalija Brumen, direktorica Ljudske
univerze (LU) Tržič.
Pri vključevanju v izobraževanja na daljavo so zabeležili
težave pri starejših. "Bodisi
ker nimajo dobre računalniške opreme oziroma je sploh
nimajo bodisi ker nimajo
nikogar, ki bi jim pri tem
pomagal. A po drugi strani
opažamo, da se je v jesenskem zaprtju opogumilo več
starejših, ki že zelo spretno
uporabljajo videokonferenčne aplikacije, tudi zato, ker
drugih možnosti ni, razvoj
digitalizacije pa gre hitro
naprej," je pojasnila Brum-

Želimo vam mirne božične praznike
ter vse dobro v novem letu 2021!
Družba Domplan je sodoben upravljalec nepremičnin, ki nudi uporabnikom
storitev, torej etažnim lastnikom, celovito upravljanje z namenom ohranjanja
in dviga vrednosti nepremičnine, s tem pa zagotavljanje nemotenega in
udobnega bivanja strank.

Spoštovani etažni lastniki,
Izbor upravnika stavbe predstavlja veliko odgovornost, s katero se začne trdo
delo grajenja zaupanja med upravnikom in lastniki. To zaupanje mora temeljiti
na dejanskih osnovah in pozitivnih izkušnjah. Družba Domplan se trudi izvajati
storitve upravljanja kakovostno in po konkurenčni ceni, zaupajte nam upravljanje

Fotografija s spletnega dogodka Natečaj za naj poslovno
idejo Tržič 2020 / Foto: Kristina Zupan, arhiv LU Tržič
nova in dodala, da bodo na
LU Tržič takoj, ko bo mogoče, razpisali delavnice na
temo učenja na daljavo. "Ne
smemo pa pozabiti, da izobraževanja na daljavo ne
morejo nadomestiti tradicionalnih oblik učenja, ki temeljijo na osebnem stiku, kakovostnem preživljanju časa in
izmenjavi znanj in izku-

šenj," je poudarila. Ko se
bodo izobraževanja ponovno
preselila v učilnice, jih boste
našli na dveh novih lokacijah. Uprava LU Tržič z eno
malo učilnico in Središčem
za samostojno učenje je v
prvem nadstropju stavbe na
Trgu svobode 18, druga lokacija je na Trgu svobode 9,
kjer imajo eno učilnico.

vaših nepremičnin tudi Vi.
Vaš upravnik – Družba Domplan,
»skrben gospodar vašega premoženja«!

Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj,
T 04/20 68 700, F 04/ 20 68 701
PE Nepremicnine Tržič, Cankarjeva cesta 1, 4290 Tržič
T 04/51 10 830
I www.domplan.si, www.domplan-upravljanje.si,
E nepremicnine@domplan.si
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Ljudje in dogodki
Špeli Ahačič
(1953–2020)

Špela je od otroštva živela v Tržiču, v družini, ki je cenila
tradicijo in dediščino. To je od nekdaj odražala njihova
hiša, v skrbno vzdrževani opremi, polni starin in listin.
Tudi sama je sodila med tiste Tržičane, ki so zelo pomembno vpeti v življenje kraja. Kot domačinka se je zanimala
za kulturno dediščino in je pogosto posodila predmete iz
zasebne zbirke za občasne razstave Tržiškega muzeja.
Redno se je udeleževala predavanj, odprtij muzejskih razstav. Več let je kot prostovoljka pomagala v Tržiškem
muzeju, predvsem pomembno je bilo njeno delo pri urejanju muzejske fototeke, kjer je zaradi poznavanja kraja in
domačinov pomagala razrešiti marsikatero vsebinsko dilemo.
Bila je tudi članica več društev, kjer je rada sodelovala pri
različnih dejavnostih. Bila je športno aktivna, udeleževala
se je planinskih pohodov, kolesarskih izletov in smučarskih tekmovanj, ob tem pa je vedno našla čas, da je spoznavala tudi kulturno dediščino v različnih krajih po svetu.
Knjige so jo vedno zanimale in je obiskovala bralne krožke, hkrati pa se je ukvarjala tudi z oblikovanjem dekorativnih predmetov in mozaikov.
Vedno dejavna, odprta in nasmejana je bila v srcih vseh,
ki smo jo spoznali. Veliko prekmalu se je zaradi bolezni
poslovila od nas.
Jana Babšek, Tržiški muzej

Iz zgodovine Tržiča
Tržič – Novembra je izšla tematska številka revije Kronika z
naslovom Iz zgodovine Tržiča. Na kar 980 straneh prinaša
32 razprav različnih avtorjev, ki se lotevajo zgodovine Tržiča
z različnih področij – zgodovine, umetnostne zgodovine,
etnologije, arheologije, geografije ... Časovno prispevki zajemajo čas od antike do dvajsetega stoletja. Med avtorji najdemo uveljavljene strokovnjake na svojem področju, med
njimi je tudi nekaj Tržičanov. Prevetrijo različna področja
tržiške zgodovine, marsikatero uveljavljeno mnenje tudi
ovržejo. Z nekaterimi poglavji se spoprimejo sploh prvič. To
tematsko številko Kronike lahko postavimo ob bok Viktorju
Kraglu in Zgodovinskim drobcem župnije Tržič. Prav tako
lepo zaokrožuje in nadgrajuje v zadnjih letih izdane knjige
in zapise o zgodovini Tržiča. Revija Kronika sicer pokriva
slovensko krajevno zgodovino, jo skuša popularizirati in jo
približati širšemu krogu bralcev.

Marinka Damjan, prejemnica priznanja za
sodelovanje v natečaju Prostovoljec leta 2019
Ljubljana – Marinko Damjan je v natečaj Prostovoljec leta
2019, ki ga pripravlja Mladinski svet Slovenije, predlagala
Občina Tržič. Častni pokrovitelj projekta je predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor, ki ga navdušuje iznajdljivost, s katero v teh dneh prostovoljke in prostovoljci v številnih združenjih in društvih najdejo poti do ljudi. »Vi ste
trden steber, ki podpira našo človečnost, in silna sapa, ki
razpihuje plamen našega upanja. Ste naš navdih,« je v čestitko ob vročitvi priznanja jabolko navdiha junakom človečnosti in upanja zapisal predsednik Borut Pahor.

Priznanje Prostovoljec leta
2019 / Foto: osebni arhiv

Marinka Damjan
/ Foto: osebni arhiv

Zdi se, da je iskrenih
nasmehov zdaj še več
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič je bila pogreznjena v čakajočo tišino.
Suzana P. Kovačič
Tržič – "Ukrepi epidemije
covida-19 so zaprli tudi splošne knjižnice od 13. marca
do 4. maja. #Ostani doma je
občanom, uporabnikom
zaprl vstop v knjižnice, toda
knjige so razkužene, zapakirane potovale na domove.
Telefoni so brneli, vprašanja
vrela, dodatna komunikacija
z lokalnim okoljem potekala
preko domače strani, MailChimp obvestil, MojaObčina, Youtuba, Facebooka,
Instagrama knjižnice. Uredili smo pogoje za možnost
spletnega vpisa, kupili dodatne naslove e-knjig, določili
dodatni rok izposoje in ustavili zamudnine. Začeli smo
objavljati Bralne namige, v
živo predvajati naše pretekle, zlasti domoznanske prireditve in snemati Pravljice
iz knjižnice, z resursi, ki
smo jih imeli takrat na voljo.
Vseeno pa sem, ko sem tiste
dni šla po knjižnici, doživljala, kot da hodim po zapuščeni hiši. Da, knjižnice
smo za ljudi, ljudje nam
dajejo barvo in življenje," je
povedala direktorica knjižnice Marinka Kenk-Tomazin.
Bibliotekarka Sabina Šolar
je takole doživljala takratni
čas: "Knjižničarji smo ostali
tu za uporabnike in sprejemali telefonske klice, odgovarjali na e-pošto in skušali
pomagati na vse načine. Vse
več ljudi je zanimalo, kako
do e-knjig. Lani smo v celem
letu izposodili 478 e-naslovov, letos do konca novembra že 1369, to je že skoraj
trikrat toliko."

Ponovno odprtje, previdni
obiski, poletni dogodki
Maja so ponovno odprli svoja vrata, obisk je bil manjši
od običajnega. Med poletnimi počitnicami so najbolj
čutili, da manjkajo otroci.
Vedno so posedali po čitalnici, bili tudi kdaj preglasni,
ampak to spada k otroštvu
in mladosti.
Poleti so realizirali dva
dogodka na prostem, na parkirišču podjetja Melom, kot
je povzela direktorica knjižnice: "Prvi je bil iskriv pogovor z Dušanom Mercem,
drugi pa avgusta ob 75. obletnici rojstva dr. Toneta Pretnarja, ko smo združili večer
spomina nanj s sprejemom
Pretnarjevega nagrajenca za
leto 2020 dr. Mirana Hladnika. Neverjetno lepo praznično sta se prekrila nekdanja dva stanovska strokovna
sodelavca in prijatelja za
vedno. Knjižnica je ob tej
priložnosti izdala zbornik
referatov Občutenje srca

odprti, saj jim je manjkal tisti
pristni, osebni stik. "Zdi se
nam, da je iskrenih nasmehov sedaj še več," je dejala
Tomazinova in dodala: "Ocene uspešnosti splošne knjižnice po novih normativih ne
utemeljuje več zgolj kvantiteta. Pomembno je, v kolikšni
meri se je ljudem spremenilo
življenje zaradi stika s knjižnico in gradivom. Koliko ljudi doživlja, kot pravi dr. Miha
Kovač, berem, da se poberem. Številke kažejo, da je bil
obisk knjižnice za dvajset
odstotkov nižji kot lani, oktobra in novembra pa obisk in
izposoja že dosegata devetdeset odstotkov lanskih. To
kaže, da se ljudje vračajo."

Foto: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič

V slovo

Nekdo je na glas bral,
drugi so poslušali
Uporabnikom knjižnice je manjkal tisti pristni, osebni stik.
skupinskega avtorja z mednarodnega strokovnega srečanja 25 let spominov."

Nekaj novega poleti
Vodja potujoče knjižnice
Nejc Perko pravi takole: "Z
letošnjimi spomladanskimi
protikoronskimi ukrepi se je
ustavil tudi naš bibliobus.
Razmišljali smo, kako bi lahko nadoknadili izgubljen
čas. Na misel nam je prišlo,
da bi šli letos na pot v poletnem času, ko bibliobus sicer
ne vozi. Bralci so v anketi
izkazali velik interes za to.
Bibliobus je v poletnem času
vozil po običajnem voznem
redu. Če primerjamo obisk
in izposojo z večmesečnim
povprečjem, sta bila oba
poletna meseca nadpovprečna." Svet zavoda knjižnice je
že potrdil predlog, da bodo
storitve bibliobusa v poletnih
mesecih izvajali tudi v prihodnje. "Prav poseben je
pogled na obiskovalce, ki
našemu bibliobusu ostanejo
zvesti tudi v drugačnih,
težjih okoliščinah. Ob pogovoru z njimi se zaveš, da
marsikomu naš obisk predstavlja tudi občutek varnosti,
normalizacije razmer ali vsaj
približek temu. V tem oziru
ima obhod potujoče knjižnice tudi pomemben pozitiven
psihološki učinek," je še
dodal Nejc Perko.

Ležimo na kavču
"A 'kokice' tudi dobiš zraven? Če da, potem je to super
duhovit minimalizem." V
novembru so v knjižnici uvedli nov projekt z naslovom
Filmska značka za odrasle.
Idejo je podala in razvila bib-

liotekarka Valerija Rant Tišler. "Za filmske sladokusce
smo pripravili seznam kvalitetnih evropskih in slovenskih filmov. Ko so kinematografi zaprti, je priložnost, da
poiščemo film po lastni izbiri in uživamo v filmski zgodbi. Sodelujoči v filmski znački si v času od novembra do
konca marca pogleda deset
filmov (pet slovenskih in pet
tujih) in prebere knjigo, na
podlagi katere je film nastal
ali pa je knjiga vsebinsko
povezana s filmom. Uspešno opravljena filmska značka prinaša nagrado – vstopnico za ogled filma v radovljiški kinodvorani po lastni
izbiri. Za vse sodelujoče
načrtujemo tudi srečanje z
enim od slovenskih filmskih
ustvarjalcev," je povedala
Tišlerjeva.

Jesenska ponovitev
epidemije
"Ko so se naša vrata oktobra
zaprla, smo gradivo en
teden ponujali brezstično.
Doživeli smo različne odzive. Nekateri uporabniki so
samo vrnili gradivo, izposojati pa si, dokler ne bodo
spet sami smeli med police,
niso želeli. Še več pa jih je
reklo: 'Oh, samo da lahko
pridemo do knjig!' In so jih
z veseljem naročali. Sedaj
smo zopet odprti, v knjižnico pa je treba vstopati posamično, ob upoštevanju vseh
preventivnih ukrepov. Ljudje največ povprašujejo po
novostih. Zaprta pa je naša
čitalnica in ljudi to izjemno
moti, marsikdo je v čitalnici
prelistal dnevno časopisje,"
je povedala Sabina Šolar.
Uporabnike veseli, da so

"Med vožnjo, delom ali da
prizanesemo svojim očem in
še več je razlogov za poslušanje knjig. Od jeseni je uporabnikom knjižnice na portalu
Audibook na voljo tudi zbirka zvočnih knjig. Pogoja sta
urejeno članstvo v knjižnici
ter naložena aplikacija Audibook na osebnem mobilnem
telefonu. Članom gorenjskega Društva slepih in slabovidnih smo v ta namen omogočili brezplačen vpis v našo
knjižnico." Tudi to novost je
izpeljala Valerija Rant Tišler.

Doktor Fig za otroke in
doktor Fig za odrasle
"Vedno me presenetite s kakšnim prijetnim obvestilom.
To pot ste se zelo odrezali.
Kot ljubitelj reševanja raznih
ugank me je tale kviz kar
osrečil. Poskusil sem mu slediti in tukaj vam pošiljam
moje rešitve," tako je smelo
zapisal eden prvih reševalcev
nove knjižnične ideje. Dvesto
dvajset let je od rojstva dr.
Franceta Prešerna, bibliotekarka Špela Jerala in knjižničar informatik Aleš Ahčin sta
pripravila dva kviza o velikem
slovenskem pesniku ter ga
spravila v digitalno okolje.
Kviza sta malo zahtevnejša,
toda uporabniki knjižnice
znajo poiskati podatke in tudi
prav je, da se vedno kaj novega naučimo. Naslov Od fig do
potic obeta, da bodo kmalu
deležni še kakšnega – in s
knjižnico na daljavo bodo
lahko kvalitetno preživeli delček svojega prostega časa.
"Mnogo je poti, preko katerih se ljudje povezujemo,
ohranjamo socialne stike,
blažimo stiske. Knjižnica je
ena od njih. Pomembna za
ne majhen del vsakokratne
populacije," je sklenila direktorica Marinka Kenk-Tomazin.
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Ta veseli dan kulture
v karanteni
Rojstni dan Franceta Prešerna, 3. december, v Tržiču že dolgo praznujemo s pregledno prireditvijo,
ki običajno nosi ime Inventura, saj se na njej spomnimo vseh prireditev in uspehov tržiških kulturnih
društev, Zveza kulturnih organizacij Tržič pa podeli Kurnikova priznanja za dolgoletno delo v
ljubiteljski kulturi ali za izjemne uspehe.
David Ahačič,
predsednik ZKO Tržič
Tržič – Zaradi znanih okoliščin smo letos morali prireditev odpovedati, pristojna
komisija ZKO pa se je odločila, da tudi Kurnikovih
priznanj v tem letu ne
podeli in da predloge obravnava ob razpisu prihodnje
leto. Letošnje leto je namreč pred kulturne ustvarjalce, zlasti pred društva, postavilo težke izzive, za nekatere celo nepremostljive.
Omejitve druženj in množičnih dogodkov so preprečevale potrebne vaje in priprave, s tem pa tudi izvedbo
kakovostnih kulturnih programov. Že v času spomladanske epidemije so mimo

nas švignili meseci, običajno polni kulturnih dogodkov, in kazalo je, da se bodo
vrata kulturnih prizorišč le
počasi odpirala. Poleti je
nekaterim izvajalcem uspelo ujeti kratko mirnejše
obdobje, jesenske omejitve
pa so poskrbele, da smo se
morali odpovedati tudi
predprazničnim dogodkom
v decembru. Tržiška društva so svojo ustvarjalnost
živela po najboljših močeh;
zlasti kolektivne dejavnosti,
kot so zborovsko petje, skupinski ples, orkestri, gledališke skupine, so omejitve
najbolj prizadele. Nekateri
drugi so se lotevali dela na
bolj individualen način,
dosežke pa predstavljali
tudi na domiselnih splet-

nih predstavitvah, če pač ni
šlo v živo pred navzočim
občinstvom. Prijazno vas
vabimo k ogledu večjega
dela teh dogodkov, ki jih
objavljamo tudi na spletni
strani Zveze kulturnih
organizacij Tržič (www.
zkotrzic.si). Za popestritev
dolgih zimskih večerov
boste našli marsikaj, od
plesnih predstav in koncertov do likovnih ter fotografskih razstav in delavnic.
Tako je v poslavljajočem se
letu kljub zahtevnim okoliščinam društvom uspelo v
živo ali na spletu izvesti več
kot trideset novih projektov.
Z malo sreče se bomo spomladi že smeli srečati na
kakšnem skrbno priprav-

Info točka pred
spominskim parkom
Pred vhodom v nekdanje koncentracijsko taborišče na Ljubelju so novi
informacijski panoji v šestih jezikih. Pobuda zanje je prišla z nemškega
veleposlaništva, vsebino so pripravili v Tržiškem muzeju.
Suzana P. Kovačič

Foto: Tržiški muzej

Podljubelj – Na informacijskih panojih so navedeni
osnovni podatki o razlogih
za nastanek taborišča, delovanju taborišča, vodstvu
taborišča in internirancih, ki

so prihajali iz številnih
evropskih držav, največ jih
je bilo iz Francije, veliko je
bilo Poljakov, državljanov
nekdanje Sovjetske zveze,
Jugoslovanov, med njimi
številni Slovenci, poleg naštetih pa še pripadniki drugih

Novi informacijski panoji pred vhodom v spominski park

evropskih narodov. Pobuda
za postavitev panojev je prišla z nemškega veleposlaništva, pridružila so se jim
še veleposlaništva Francije,
Poljske in Ruske federacije.
Veleposlaništva so tudi
financirala postavitev panojev. Vsebino so pripravili v
Tržiškem muzeju, grafično
oblikovanje je delo Mojce
Turk. »Z informacijsko točko smo bolj vidno označili
vhod v spominski park.
Želeli smo tudi, da bi številni tranzitni turisti, ki v Slovenijo prihajajo skozi ljubeljski predor, ki so ga zgradili prav jetniki taborišča,
dobili osnovne informacije
o tragičnih dogodkih, ki so
se tam dogajali med letoma
1943 in 1945,« je povedala
Jana Babšek, direktorica
Tržiškega muzeja.
Poglobljen vpogled v medvojno dogajanje pod Ljubeljem bodo obiskovalci (po
sprostitvi ukrepov zaradi
epidemije) lahko dobili na
novi stalni razstavi Koncentracijsko taborišče Ljubelj/
Mauthausen 1943–1945 v
kletnih prostorih gostišča
Karavla. Razstavo je pripravil Tržiški muzej, finančno
pa omogočila Ministrstvo za
kulturo in Občina Tržič.

ljenem dogodku, kar bo za
mnoge zelo pomirjujoče.
Rezultati nedavne britanske raziskave so namreč
pokazali, da lahko z obiski
muzejev, galerij, gledališč
živimo dlje. Profesorja
Fancourt in Steptoe menita, da izpostavljanje umetnosti lahko deluje kot blažilnik, ki zmanjšuje stres,
izboljšuje splošno duševno
stanje, čustveno inteligenco in družbene veščine,
zmanjšuje občutek osamljenosti, povečuje ustvarjalnost in življenju daje nov
smisel. Verjamem, da tudi
zvesto občinstvo deli željo
ustvarjalcev, da bi se čim
prej lahko lotili dela in naš
trud ter domišljijo usmerili
v nove projekte – v živo!

Pregledna razstava članov KD tržiških likovnikov, ki je
nastala pod taktirko predsednice Francke Globočnik.
Razstavo si je za zdaj mogoče ogledati samo na spletu (na
strani ZKO), odprtje pa so posneli v atriju Občine v prvi
polovici novembra. / Foto: arhiv ZKO

Spominjarije, ki jih tradicionalno prireja Krajevna skupnost
Brezje pri Tržiču v sodelovanju z Zvezo kulturnih
organizacij Tržič in Območno izpostavo JSKD Tržič, so
septembra letos prvič potekale pri Poldetovi klopci na
Dobrči. / Foto: Gorazd Kavčič

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
POSTELJNA MIZICA

IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

ZRAČNA BLAZINA ZA POSTELJO

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555
· Varovalne ograjice za
obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

BLAZINA ZA POSTELJO

Možnost izposoje
preko naročilnic ZZZS ali
samoplačniško.
Za več informacij pokličite
v podjetje.

OSTALI PRIPOMOČKI NA IZPOSOJO
HODULJA
ZZZS šifra: 512

SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

HODULJA S KOLESI DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701
ZZZS šifra: 513

Nahajamo se na lokaciji: Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
Vse slike so simbolične.
www.bauerfeind.si
BAUERFEIND.SI
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/
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Kultura, šola
Osnovna šola Križe v
oddaji Male sive celice
Katarina Langus,
OŠ Križe

Foto: Andreja Polanšek

Križe – Osnovna šola (OŠ)
Križe že vrsto let sodeluje v
kvizu Male sive celice. Vsako leto prijavimo dve ekipi.
Ekipo sestavljajo trije učenci: sedmošolec, osmošolec
in devetošolec. Ekipi se skozi dve predtekmovanji skušata prebiti v televizijski
kviz, kjer nastopi le 32 šol iz
celotne Slovenije. Eno
izmed dveh ekip OŠ Križe
letos sestavljamo devetošolec Aljaž Erman, osmošolka
Zala Bitežnik in sedmošolka
Katarina Langus. Na začetku šolskega leta smo se z
mentorico Andrejo Polanšek začeli pripravljati na tekmovanje. Priprave so bile
zanimive. S kvizi smo
poglabljali različna znanja.
Igrali smo družabne igre in
vadili besedne premetanke,
labirint pa sta bili kar učilnica in šolska knjižnica.
Pred uvrstitvijo v televizijski kviz je vsako leto treba
opraviti pisni in ustni del
predtekmovanja. Letos smo

zaradi izrednih razmer pisni del pisali v elektronski
obliki. Med gorenjskimi
šolami smo zasedli odlično
drugo mesto, kar nam je
prineslo dodatnih sedem
točk za naslednjo stopnjo.
Ustno predtekmovanje je
potekalo na osnovni šoli v
Naklem. Tu smo se prvič
srečali s televizijsko ekipo
in voditeljem Nikom Škrlecem. V Naklem smo premagali nasprotnike ter se
uvrstili v televizijsko oddajo. Vsi smo se zelo veselili
snemanja.
Dne 13. oktobra smo se
odpeljali v Ljubljano. Na
Televiziji Slovenija so nas
najprej uredili za snemanje.
Nato smo odšli v studio.
Zaradi izrednih razmer je
tudi snemanje oddaje potekalo drugače. Med nami je
bilo pleksi steklo, pogovarjali smo se s pomočjo slušalk,
v studiu ni bilo navijačev. V
kvizu smo se odrezali zelo
dobro. Premagali smo nasprotnike in se uvrstili v naslednji krog televizijskega
tekmovanja.

Učenci OŠ Križe Katarina Langus, Zala Bitežnik in Aljaž
Erman so nastopili v oddaji Male sive celice.

Stol kot navdih za
umetniško ustvarjanje
Člani tržiškega KUD Načeta paleta so pripravili spletno razstavo Umetniški stol.
Suzana P. Kovačič
Tržič – Razstavo je podprla
Občina Tržič v okviru javnega razpisa za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulture. "Ko sem razmišljala o
ideji za naš letošnji projekt,
sem želela nekaj, pri čemer
bi lahko sodelovali vsi člani
društva, ne glede na znanje
in različne interese. Stol se
je izkazal kot odlična ideja.
Odločili smo se, da ga lahko
vsak po svoje naredi, spremeni, nadgradi, poslika,
polepi ... in se tako po svoje
izrazi," je povedala Andrejka Belhar Polanc, članica
Kulturno umetniškega društva (KUD) Načeta paleta.
Nastali so zelo različni stoli,
ki kažejo pisano paleto članov društva. Sodelovalo jih
je enajst, kot je pojasnila
Belharjeva: "Nekateri so stole izdelali: Matej Sitar –
Arha (les), Sašo Bogataj (rolke) in Bojan Toporiš (kovina). Nekateri so jih nadgradili/spremenili: Jošt Belhar,
Mark Mandy, Jerneja
Mihevc in Nina Šterman.

Vsak avtor je k stolu dodal kratek opis na spletni strani nacetapaleta.si. / Foto: Jošt Belhar
Nekateri pa smo obstoječe
stole pobarvali, polepili, žgali: Andrejka Belhar Polanc
(šuštarski stol delavnice
Kosmač), Mateja Roblek,
Klavdija Bogataj in Jelena
Dolenc." Vsak je k stolu
dodal tudi kratek opis.
"Dobro je bilo tudi to, da

smo lahko stole delali individualno, ker so nam koronarazmere prekrižale vse načrte. Tudi zaradi tega je nastala naša spletna stran in
spletna razstava," je še povedala sogovornica. V naslednjem letu načrtujejo klasično razstavo, ki jo bodo ver-

jetno dopolnili še s kakšnim
novim stolom. V bližnji prihodnosti želijo umetniške
stole razstaviti tudi po izložbah in vitrinah na Trgu svobode v Tržiču in za en dan
tudi zunaj, v atriju Občine
Tržič.

Skladbe odzvanjajo na spletu
V Glasbeni šoli Tržič so v času ukrepov za zajezitev koronavirusa organizirali pouk na daljavo na več
načinov. V decembru napovedujejo tudi nekaj virtualnih nastopov, ki bodo objavljeni na spletu.

O pouku na daljavo ...
Simona Križaj,
PŠ Kovor
Kovor – Petošolci Podružnične šole Kovor Osnovne šole
Bistrica so takole razmišljali
o prvem tednu pouka na
daljavo, po "podaljšanih"
jesenskih počitnicah. Maja:
"Ta teden na daljavo je bil
veliko boljši od prejšnje
karantene covid-19. Všeč mi
je bilo, da smo imeli za vsako uro video sobo, kajti če ne
bi imeli video sob (srečanj),
ne bi znali ničesar. S tem
mislim, da starši skoraj nič
več ne vejo o naših snoveh."
Dina: "Naloge ni preveč, no
zame, za druge ne vem.
Dobro je bilo glede tega, da
se ne smemo družiti zaradi
korone, vendar sošolce
pogrešam." Iza: "Je bilo kar
dobro. Malo nagajajo računalniki. Naloge imamo
dovolj. Všeč so mi videokonference." Ula: "Delo na daljavo je bilo kar naporno, ker
je težko delati na daljavo.

Nalog je dovolj. Všeč mi je,
da se vidimo preko videokonferenc." Tea: "Meni je
boljše v šoli. Ni mi težko,
všeč mi je bilo, da smo imeli
vsak dan po video sobi."
Lira: "Všeč mi je, da je malo
nalog, ampak si zelo želim,
da bi šli v šolo. Točno to bi
tudi spremenila. Upam, da
bo to kmalu minilo." Luka
M.: "Vse je bilo v redu. Ne
nič mi ni težko. Nalog je ravno prav." Taja: "Šola na daljavo se mi zdi v redu, samo
pogrešam prijatelje in včasih
želim nazaj v šolo. Naloge so
zelo, zelo zabavne." Urša:
"Ja, je bolje kot v prvem valu,
ker se vidimo večkrat in
naredimo več skupaj, da ni
tako dolgočasno." Nejc: "Kar
dobro." Luka R.: "Zlo fajn je
blo." Lenart: "Zdelo se mi je
dobro, bolje od prej. Všeč mi
je tudi to, da imamo veliko
videokonferenc." Jaka: "Bilo
mi je kar všeč, da smo imeli
video sobo večkrat. Težko ni
bilo. Ravno prav naloge."

Tržič – Pri izvedbi pouka na
daljavo uporabljajo različne
aplikacije za individualni
pouk in spletne učilnice, za
skupinski pouk nauka o glasbi, vaj orkestrov in komornih
skupin. "Izbor aplikacij za
individualni pouk prilagajamo zmožnostim uporabe
aplikacij naših učencev," je
pojasnil ravnatelj Franci
Podlipnik in dodal, da se
zavedajo, da pouk na daljavo
nikakor ne more nadomestiti običajnega pouka. "Lahko
pa učenec spozna in odigra
več notnega materiala, se
posname, posluša svoje posnetke in posnetke sošolcev,"
je dejal. Vpis za letošnje šolsko leto je bil glede na situacijo malo manjši, vendar pa
so kljub temu zapolnili vsa
prosta mesta. "Glede na
dosedanje izkušnje lahko
rečem, da naši učenci maksimalno sodelujejo pri pouku
in se tudi dodatno angažirajo
pri ustvarjanju posnetkov in
opravljanju dodatnih nalog,"
je povedal Podlipnik. Učenci
že nekaj časa pridno pripravljajo tudi skladbe, ki jih pos-

Foto: arhiv Glasbene šole Tržič

Maša Likosar

Glasbena šola Tržič v decembru napoveduje virtualne koncerte, ki bodo objavljeni na
spletu. Na fotografiji njihova Orffova skupina z lanskoletnega božičnega koncerta.
namejo, in posnetke objavljajo na njihovi spletni strani
in Facebooku.
Letos je šola praznovala
70-letnico delovanja, ki pa jo
žal niso mogli zaznamovati s
slavnostnim koncertom. "Če
nam bodo epidemiološke
razmere in ukrepi dovoljevali, bomo slavnostni koncert
izvedli na predvečer datuma
ustanovitve, in sicer 31. marca prihodnje leto v Kulturnem centru Tržič. Seveda pa
bomo v okviru možnosti tudi
izvedli vse načrtovane javne

in interne nastope, koncerte
po osnovnih šolah in vrtcih
in omogočili našim učencem udeležbo na glasbenih
tekmovanjih," je pojasnil
ravnatelj in dodal: "Vsi si
želimo čimprejšnje vrnitve v
stanje pred epidemijo, da
bodo naši učenci lahko nadaljevali šolanje v prostorih
šole in se predstavili v živo
na nastopih."
Glasbena šola Tržič se je
med drugim že dolgo časa
spopadala s prostorsko stisko, zato so izredno veseli in

hvaležni, da so na Občini
Tržič spoznali njihovo stisko in jim uspeli pridobiti
prepotrebne prostore. Z
dodatnimi učilnicami bodo
učiteljem, ki so se do sedaj
selili iz ene v drugo učilnico, učili v arhivu in v dvorani, ki je namenjena nastopom, omogočili poučevanje
v isti učilnici z dostopom do
svojega notnega materiala
in instrumentov. Poleg učilnic bodo učitelji dobili tudi
zbornico, tajništvo in ravnatelj pa svoje prostore.
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Zanimivosti

Gorski reševalci v akciji
Letošnje leto si bomo zapomnili predvsem po ukrepih in omejitvah za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Kljub temu je ekipi Gorske reševalne
službe Tržič uspelo izvesti vsa potrebna usposabljanja za ohranitev dobre kondicije moštva. Naše osnovno poslanstvo je pomoč ljudem, ki so se
poškodovali v gorah.
Slavko Rožič,
GRS Tržič

Nad prelazom Ljubelj smo
15. septembra skupaj reševali padalce z dreves, si izmenjali izkušnje in naredili
načrte za nadaljnje sodelovanje. Bistvo vaje povzame
izjava vodje avstrijskega
moštva Huberta Schusterja:
"Za nas in naše poslanstvo
ni državnih meja". Kljub
jezikovnim pregradam smo
uspešno rešili vse naloge na
terenu. Dober teden kasneje
smo izvedli še skupno vajo
na vzhodnih pobočjih
Begunjščice s kolegi iz GRS
Radovljica, s katerimi tradicionalno dobro sodelujemo
in si delimo tudi del pristojnosti reševanja na območju
Zelenice. Vse druge načrtovane vaje so zaradi zdravstvene situacije v državi
odpadle.

Tržič – Veliko smo imeli
letos individualnih priprav,
večina članov Gorske reševalne službe (GRS) Tržič je
tudi aktivnih alpinistov,
smučarjev in kolesarjev, ki
večino svojega prostega časa
namenja ukvarjanju z dejavnostmi, ki so ključne tudi za
dobro in varno delo gorskega reševalca.
Vsako društvo GRS mora
vsako leto obvezno izvesti
zimsko in letno usposabljanje in tako preveriti operativno pripravljenost svojih
članov. Zimsko vajo smo
izvedli 16. januarja na področju Suhega ruševja pod
Vrtačo, letno vajo pa 10.
junija na Kladivu v Košuti.
Poleg tega smo ob strogih
ukrepih omejenega druženja našli še možnost za izvedbo že druge skupne vaje s
kolegi iz GRS Borovlje
(OBRD, Ortsstelle Ferlach).

Posredovanja v
reševalnih akcijah
Glavno poslanstvo gorskih
reševalcev je seveda pomoč

ljudem, ki so se poškodovali
ali znašli v težavah v gorah
ali težko dostopnih mestih.
Letos smo bili do decembra
v akcijo poklicani 19-krat,
kar je manj kot v preteklih
letih. Tega smo seveda veseli, saj to kaže, da kljub povečanemu obisku sredogorja
in visokogorja struktura obiskovalcev gora na področju
Tržiča govori v prid izkušenim in dobro opremljenim
planincem. Pri delni analizi
smo ugotovili, da smo letos
reševali precej težje primere
in bolj poškodovane ljudi, ki
so žal imeli smolo in se jim
je zgodila nesreča. Opažamo tudi nekaj več posredovanj zaradi bolezenskih
stanj. Helikopter nam je na
pomoč priskočil petkrat.
Zanimivo je tudi dejstvo, da
smo v času prvega vala epidemije od marca do junija
imeli zgolj eno posredovanje. Dejstvo je vsaj deloma
povezano z odsotnostjo turistov in s tem, da kljub večje-

Skupna vaja na vzhodnih pobočjih Begunjščice s kolegi iz GRS Radovljica, s katerimi si
delimo tudi del pristojnosti reševanja na območju Zelenice /Foto: arhiv GRS Tržič
mu obisku ljudje ne podcenjujejo gora in so večinoma
primerno opremljeni.
Mogoče je k temu prispevala
tudi samocenzura na socialnih omrežjih, saj so bile ravno neobjektivne objave marsikdaj tisti razlog, ki je v
gore zvabil ljudi, ki tja ne
sodijo.

Foto: arhiv GRS Tržič

Nadaljujemo tudi
pomladitev moštva

Po skupni vaji s kolegi iz GRS Borovlje. »Za nas in naše poslanstvo ni državnih meja.«

Zelo aktivni smo bili tudi na
področju preventive. Januarja smo svoje delo in poslanstvo predstavili dijakom Biotehniškega centra v Naklem
in učencem OŠ Križe, februarja pa smo pripravili delavnico za otroke iz Pirana, ki
so bili na zimovanju na
Zelenici. Aprila smo izdali
že osmo številko internega
glasila Gorski reševalec, tudi
v tiskani obliki. Gre za našo

željo, da pisana beseda v
vedno bolj digitaliziranem
svetu ostane tudi na papirju.
Še vedno ohranjamo tudi
svojo spletno stran, za aktivnosti na drugih socialnih
omrežjih pa ne vidimo potrebe.
Tržiška GRS ima trenutno
35 aktivnih reševalcev, ki
jih vodi Janez Primožič Brus. V društvu deluje na
področju usposabljanj pet
inštruktorjev, imamo tri
aktivne zdravnike gorske
reševalce in dva vodnika
reševalnih psov. Nadaljujemo tudi pomladitev moštva
in letos so trije pripravniki
začeli opravljati izpite za
gorskega reševalca. Poleg
tega imamo skladno z normativom tudi tri posebej
usposobljene reševalce za
letalsko oziroma helikoptersko reševanje, ki so aktivni v okviru helikopterske

enote na Brniku in po potrebi delujejo tudi v akcijah
drugih postaj GRS. Aktivni
smo tudi na nivoju GRZS,
kjer posamezniki sodelujejo v večini strokovnih
komisij.

Selitev v nove prostore
Že vrsto let se ubadamo s
težavami glede lastnih prostorov. Sedaj smo tik pred
vselitvijo v nove prostore v
Pristavi, za kar gre zasluga
Občini Tržič, ki je nekdanje
prostore Komunale predala
v last Upravi za zaščito in
reševanje, ki je financirala
nujna dela za potrebno funkcionalnost prostorov. Prenova je sedaj že skoraj končana in do božiča se bomo
po vsej verjetnosti že lahko
vselili v nove prostore, ki
nam bodo nudili precej boljše pogoje za delo.

Žičniška postaja preurejena v muzej
Na novi stalni razstavi v nekdanji žičniški postaji na Zelenici je prikazana dolga in zanimiva zgodovina alpskega in turnega smučanja na tem smučišču.

Podljubelj – Tržiški muzej
je z obešanjem stolov nekdanje žičnice, ki so bili restavrirani v muzejski delavnici, dokončal postavitev stalne muzejske razstave v nekdanji žičniški postaji ob koči
na Zelenici. Po besedah
direktorice muzeja Jane
Babšek je Zelenica s tem
veliko pridobila kot izletniški in turistični kraj, kar je bil
tudi cilj občinskega projekta.
Zelenica, ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij
v tržiški občini, ima tako
novo stalno razstavo, zunanjo enoto Slovenskega smučarskega muzeja, na kateri
je prikazana dolga in zani-

Foto: arhiv Tržiškega muzeja

Suzana P. Kovačič

Restavrirani stoli nekdanje žičnice na Zelenici

miva zgodovina alpskega in
turnega smučanja na tem
smučišču. V zgodovinskih
zapisih je navedeno, da so
posamezniki smučali še
pred ustanovitvijo smučarskega kluba Sportski klub
Tržič leta 1923, da sta bili
pred drugo svetovno vojno
med Tržičani in okoličani
najbolj priljubljeni smučišči
Kofce in Zelenica. Na Zelenici je bila 19. februarja
1928 prva smučarska tekma
Zeleniški smuk za pokal
Glanzmann-Gassner. Smučarski navdušenci so leta
1930 postavili Jocifovo kočo
na Zelenici, da bi lahko na
snegu preživeli več časa in
prenočevali v bližini smučarskih terenov. Februarja
1938 so tržiški smučarji z

zmago na Zeleniškem smuku osvojili Glanzmann-Gassnerjev pokal v trajno last.
Koča na Zelenici je bila med
vojno, leta 1941, požgana.
Leta 1964 je bila zgrajena

se udeleževali mednarodnih
tekmovanj. Zelenica je postala prizorišče velikih prvenstev na državnem in na
mednarodnem nivoju.
Zdravko Križaj in Janer Vag-

»Z novo stalno razstavo želimo vsebinsko
obogatiti turistično ponudbo koče na Zelenici,
predstaviti stoletno tradicijo smučanja na
Zelenici in ustvariti zanimiv ambient v nekdanji
žičniški postaji,« je povedala Jana Babšek,
direktorica Tržiškega muzeja.
nova koča, ki jo je postavilo
Planinsko društvo Tržič.
Istega leta je začela delovati
prva, spodnja žičnica na
Zelenici. Na Zelenici so se
kalili odlični smučarji, ki so

ner sta ustanovila Alpsko
šolo smučanja, ki je postala
kališče smučarskih asov,
med njimi Bojana Križaja,
Andreja Jermana in Žana
Koširja.
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Šport, glasba
Klara Jazbec z
novo skladbo
Ana Šubic
Tržič – Pevka iz Tržiča Klara Jazbec je konec novembra predstavila novo skladbo z naslovom Največ.
"Največ, kar lahko imamo,
je prava ljubezen. Ta pesem
je za vse, ki verjamemo, da
je moč ljubezni najlepša
sila na svetu," je ob izidu
svoje pete skladbe poudarila Klara. Besedilo je napisala Marjetka Vovk, za glasbo
in produkcijo pa je poskrbel
Raay. "Odzivi so res čudoviti. Ker je pesem postala
naslovna pesem Telemachove božične kampanje,
dobivam veliko fotografij in
posnetkov od ljudi, ki me
vidijo v mestu na plakatih
ali pa slišijo na televiziji v

reklami," je zadovoljna
22-letna pevka. Kot pravi, ji
nova skladba predstavlja
tudi čudovit zaključek letošnjega leta, sicer pa si ga bo
še posebej zapomnila po
nastopu na Emi, kjer je
sodelovala s pesmijo Stop
the World. "Načrtov za prihodnje leto imam ogromno, vendar je o njih res težko govoriti zaradi celotne
situacije. Tako kot za vse
tudi za glasbenike časi niso
nič kaj rožnati. Moja želja
je trenutno le, da bi se lahko čim prej vrnili na odre,
med ljudi. Tako se bodo
lahko uresničili tudi nekateri od mojih načrtov za leto
2021 – čim več nastopati in
ustvarjati novo glasbo," je
še povedala.

V klubu dobro
skrbimo za svoje člane
Nordijski smučarski klub Tržič FMG tudi v teh časih skrbi za svoje najmlajše.
Urban Sušnik,
NSK Tržič FMG
Sebenje – Nordijski smučarski klub Tržič FMG se tudi v
teh neprijetnih časih trudi
in kar se da dobro skrbi za
svoje člane. Dela in aktivnosti v klubu ne manjka, še
naprej si prizadevamo, da bi
v svoje vrste privabili čim
več mladih tekmovalk in
tekmovalcev. Zaradi ukrepov, ki ta čas veljajo po vsej
državi, ne moremo natančno napovedati dogodkov, ki
bi jih radi izpeljali z našimi
najmlajšimi člani. Smo pa v
klubu pripravljeni, da v letošnji sezoni izpeljemo številne dogodke, s katerimi bi
smučarske skoke približali
novim tekmovalcem, vse to
pa bi predstavili na kar se da
zabaven način. V načrtu
imamo, da bi novim članom
in članicam skoke predstavili tudi skozi tečaj alpskega
smučanja, seznanili bi jih s
tekom na smučeh, vedno pa

S smučarskimi skoki se bolje lahko spoznate tudi na treh dogodkih, ki jih bo klub
organiziral v zimski sezoni. / Foto: Vili Vogelnik
napitke in manjše prigrizke.
Vsi pa se s smučarskimi
skoki bolje lahko spoznate
tudi na treh dogodkih, ki jih
bo klub organiziral v letošnji
zimski sezoni. Najprej vabimo vse, da se 14. januarja
udeležijo šolskega občinskega tekmovanja v smučarskih
skokih. Na tekmovanju otroci nastopajo z alpsko opremo, z dobrim nastopom pa
si lahko zagotovijo tudi nastop na regijskem prvenstvu.
Dne 23. januarja se bo v
Sebenjah odvijalo pokalno
tekmovanje za dečke in
deklice v kategorijah do 14
in 15 let. Tekmovanje bo
potekalo na največji skakalnici v skakalnem centru
HS53. Tri dni kasneje pa bo
v Sebenjah potekalo še regijsko tekmovanje za vse naj-

poskrbimo tudi za zabavne
in starosti otrokom primerne treninge v Skakalnem
centru Sebenje. Dogodki
bodo brezplačni, pri tem pa
bomo poskrbeli tudi za tople

mlajše kategorije, od cicibanov in vse do kategorije
deklic in dečkov do 13 let. Za
več informacij o tem, kdaj
bodo potekali dogodki za
naše najmlajše člane, pa ob
sprostitvi ukrepov lahko
pokličete na telefonsko številko 041 749 505 (Viko).
V skakalnem centru se lahko pohvalimo tudi s prenovljeno vlečnico, na kateri
potekajo še zaključna dela.
Nova pridobitev nam bo še
lažje omogočila izvedbo tekmovanj in predvsem pomaga pri izvedbi vsakodnevnih
treningov. Ob tej priložnosti
bi se tudi radi zahvalili Občini Tržič, Fundaciji za šport
in Smučarski zvezi Slovenije, brez katerih izvedba štirideset tisoč evrov vrednega
projekta ne bi bila mogoča.

Še naprej si prizadevamo, da bi v svoje vrste privabili čim
več mladih tekmovalk in tekmovalcev. / Foto: Vili Vogelnik

Peharc ostal brez olimpijske vozovnice

Košir startal v novo sezono

Kovor – Konec novembra je v Moskvi potekalo evropsko
prvenstvo v športnem plezanju. V balvanih je zmagal slovenski reprezentant Jernej Kruder. V polfinalu je plezal tudi
Anže Peharc iz Kovorja, ki je zgolj za eno mesto zgrešil finale. Se je pa uvrstil v finale najboljših v težavnosti in na koncu
osvojil sedmo mesto. Za konec prvenstva je sledila še preizkušnja v kombinaciji, kjer pa sta oba naša predstavnika
ostala brez finala in tudi brez olimpijske vozovnice, saj so se
tekmovalci potegovali tudi zanjo.

Športni plezalec Anže Peharc iz Kovorja / Foto: Primož Pičulin

Maja Bertoncelj
Tržič – V italijanski Cortini
d'Ampezzo je bila pretekli
konec tedna prva tekma deskarjev na snegu v paralelnih
disciplinah za svetovni pokal
v sezoni 2020/2021. Na njej
je nastopil tudi Tržičan Žan
Košir.
Lani je bil na tej tekmi
enajsti, tokrat pa je paralelni
veleslalom končal brez izločilnih bojev na 18. mestu.
Od 16. ga je ločilo 16 stotink. "Kljub temu da je v
tem delu Dolomitov zapadlo
zelo veliko snega, so bili
pogoji solidni. Ni mi veliko
zmanjkalo do finala, a bolj
kot teh nekaj stotink bode v
oči velik zaostanek za najboljšim v kvalifikacijah. Vsako
vožnjo izgubim sekundo.

Občutki so mešani. Naslednja tekma bo povsem nova
zgodba, saj je teren v Carezzi precej zahtevnejši. Kljub
vsemu pa na podlagi današnje izkušnje vem, da sem v
stiku s širšim vrhom in je
vsaj finale realno dosegljiv.
Za vrhunsko uvrstitev pa bo
zagotovo tudi letos potreben
popoln napad s čim manj
napakami," je povedal Košir.
Včeraj je bil v Carezzi nov
paralelni veleslalom za svetovni pokal, rezultati do zaključka naše redakcije še niso
bili znani. Naslednja tekma
bo po novem letu. Košir,
najstarejši član naše A-reprezentance, pravi, da je za
njim dokaj uspešna jesen na
snegu, in upa, da se bo letos
lahko pohvalil s kakšnimi
stopničkami.

Foto: Gorazd Kavčič

Klara Jazbec je pesem Največ namenila vsem, ki verjamejo,
da je moč ljubezni najlepša sila na svetu. / Foto: Neo Visuals

Žan Košir: "Za nami je dokaj uspešna jesen na snegu.
Tekmovanja bodo pokazala, kam sodimo. Močno upam, da
se bom letos lahko pohvalil s kakšnimi stopničkami."

Tržiški glas, petek, 18. decembra 2020

15

Zanimivosti

Turizem na Tržiškem
v času pandemije
Končujeta se turistična sezona in tudi leto, ki sta minila predvsem v znamenju pandemije covida-19
in turističnih bonov.

Koledar prireditev
december 2020 in januar 2021
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, vsi dogodki na Tržiškem so objavljeni na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

Sreda, 23. december 2020
20.00 YouTube kanal Folklorna skupina Karavanke

Koncert božično-novoletnih pesmi: Veseli čas; KD FS
Karavanke
Sobota, 26. december 2020
20.00 Spletna stran Pihalnega orkestra www.po-trzic.si in Tržič TV

Božično-novoletni koncert: Božič skozi čas; Kulturno društvo
Pihalni orkester Tržič

Petra Hladnik,
TPIC Tržič

Petek, 15., in sobota, 16. januar 2021
Gorniški učni center Zelenica

Številne promocijske aktivnosti na domačem in tudi
bližnjih tujih trgih ter odlično delo ponudnikov namestitev, kulinarike in različnih
aktivnosti so nas kljub številnim omejitvam pripeljali do
uspešnih rezultatov. V poletni sezoni, ko so kapacitete
najbolj zasedene, smo zabeležili dobrih 9.500 nočitev,
ki jih je ustvarilo 3.255 gostov, kar pomeni 32,6-odstotni upad v primerjavi z letom

Začetni tečaj varnega gibanja v gorah pozimi; CheraHiking,
Primož Štamcar s. p.
Sobota, 16, januar 2021
Planinski pohod

Koča na Loki in Raduha; Planinsko društvo Križe
Sobota, 23. januar 2021
10.00 Skakalni center Sebenje

Pokalno tekmovanje v smučarskih skokih za dečke in
deklice; Nordijski smučarski klub Tržič
Torek, 26. januar 2021
17.00 Skakalni center Sebenje

Kljub omejitvam
potovanj je razmerje
nočitev med domačimi
in tujimi gosti enako,
so pa tuji gostje pri
nas bivali kar 1,4
dneva dlje kot domači.
2019. Od januarja do konca
oktobra pa je bilo ustvarjenih 13.574 nočitev. Gosti so v
Tržiču povprečno preživeli
2,9 dneva, kar je 0,4 dneva
več kot v lanskem letu. Kljub
omejitvam potovanj je razmerje nočitev med domačimi in tujimi gosti enako, so
pa tuji gostje pri nas bivali
kar 1,4 dneva dlje kot doma-

Regijsko tekmovanje v smučarskih skokih in animacija za
cicibane; Nordijski smučarski klub Tržič

Tudi v letošnjem poletju smo izvajali aktivnosti in ponujali doživetja. / Foto: Jošt Gantar
či. Zanimivo je tudi, da smo
tako v septembru kot oktobru 2020 ustvarili več nočitev
kot v enakem obdobju leta
2019.
Domači gostje so po zadnjih
dostopnih podatkih FURS-a
z dne 1. oktobra 2020 v Tržiču unovčili 1.171 turističnih
bonov v vrednosti 131.773,55
evra, kar nas uvršča na 63.
mesto med vsemi slovenskimi občinami.
Čeprav je bilo stacionarnih
gostov manj kot prejšnja
leta, smo tudi v letošnjem

poletju izvajali aktivnosti in
ponujali doživetja (turistični
avtobus Hop-on Hop-off,
vodenja v Šentanski rudnik,
Dovžanovo sotesko in po
mestnem jedru …), ki so bili
namenjeni tudi lokalnim
prebivalcem.
Žal pa smo bili v skladu z
zaostrenimi ukrepi pristojnih institucij in želji po
omejevanju širjenja koronavirusa primorani od gregorjevega dalje odpovedati vse
dogodke v organizaciji Občine Tržič. Posledično so bila

odpovedana Poletna torkanja, koncerta na Gorenjski
plaži, Ples brez meja na Ljubelju in Šuštarska nedelja.
Čeprav so v tem trenutku
napovedi za prihodnost turizma izjemno negotove, je še
bolj kot doslej mogoče pričakovati, da bo ta v prihodnosti temeljil na odgovornosti
in varnosti, zdravem življenjskem slogu in trajnostnem razvoju, čemur smo se
z vstopom v Zeleno shemo
slovenskega turizma zavezali tudi na Tržiškem.

Koncert v toplini doma

Sobota, 30. januar 2021
Kriška gora

Junaki Kriške gore - zaključna prireditev za leto 2020;
Planinsko društvo Križe
Sobota 30. in nedelja 31. januar 2021
Gorniški učni center Zelenica

Začetni in nadaljevalni tečaj varnega gibanja v gorah;
CheraHiking, Primož Štamcar s. p.

Nagradni izziv Odkrij košček raja
Tržič – Tržič je košček raja, v katerem vsakdo najde nekaj po
svojem okusu, zato smo za vse, ki radi raziskujete, pripravili nagradni izziv Odkrij košček raja. Vse, kar morate storiti,
je, da opravite tri naloge doma ter šest nalog na območju
občine Tržič. Vsi, ki boste izpolnjen dnevnik izzivov do 8.
marca dostavili v Turistično promocijski in informacijski
center Tržič, boste sodelovali v žrebanju za nagrade, ki jih
prispevajo turistični ponudniki na Tržiškem in Občina Tržič.
Več informacij o izzivu ter dnevnik nalog najdete na spletni
strani www.visit-trzic.com. Vabljeni k sodelovanju!

Vabilo na ogled filma Božič skozi čas s Pihalnim orkestrom Tržič
Polona Rožič,
Pihalni orkester Tržič
Tržič – Letošnje leto je bilo
za naš pihalni orkester v
marsikaterem pogledu prelomno. Zaradi preobilice
časa in odpadlih vaj smo
večkrat pregledovali bogat

godbeni arhiv, kakšen nam
zelo drag spomin pa si
sedaj želimo deliti tudi z
vami. Ker pa je karantena
lahko tudi priložnost za pridobivanje novih znanj, smo
se preizkusili v vlogi snemalcev ter pod budnim očesom »režiserja« Francija

Podlipnika sami doma posneli nekaj skladb. Za vas
smo pripravili koncert, ki
ga boste lahko skupaj s svojimi bližnjimi spremljali
kar v toplini svojega doma.
Koncert, kjer se bomo iz
sedanjosti vrnili v preteklost, iz domače hiše v Dvo-

rano tržiških olimpijcev. Če
vas zanima, kako nam je
uspelo, nam prisluhnite v
soboto, 26. decembra, ob
20. uri na Tržič TV, spletni
strani www.po-trzic.si in na
Facebooku. Lepo vabljeni
na popotovanje skozi čas s
Pihalnim orkestrom Tržič!

Izšel je nov vodnik
Tržič – Izšel je vodnik Koncentracijsko taborišče Ljubelj/
Mauthausen 1943–1945, napisan z željo, da bi današnja družba razumela razloge za tako skrajne tragične dogodke, in z
upanjem, da se ti ne bi pozabili ali celo ponovili. Kratek pregled zgodovine nekdanjega nacističnega koncentracijskega
taborišča Ljubelj, podružnice Mauthausna, prinaša osnovna
dejstva o razlogih za nastanek taborišča, razmerah v njem
..., o pomenu ohranjanja avtentičnega prostora nekdanjega
taborišča v današnjem času. Avtorja vodnika sta Jana Babšek in Franc Wakounig, izdajatelj je Tržiški muzej.

Tržič na spletni strani Alpe Adria regija doživetij
Tržič – Projekt Alpe Adria regija doživetij, ki povezuje dvanajst
slovenskih in avstrijskih partnerjev z namenom razvoja turizma in specializirane turistične ponudbe na čezmejnem območju zahodnih Karavank, se je letos uspešno zaključil z nadgrajeno infrastrukturo na planinskih in kolesarskih poteh ter v
planinskih kočah. Vabljeni, da obiščete spletno stran: https://
regio.outdooractive.com/oar-alpe-adria-erlebnisregion/sl/.
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Veseli čas prihaja
Folklorna skupina Karavanke pripravlja virtualni
koncert božično-novoletnih ljudskih pesmi.
Suzana P. Kovačič
Tržič – Pevke in pevci ljudskih pesmi Folklorne skupine Karavanke bodo v sredo,
23. decembra, ob 20. uri pripravili virtualni koncert
božično-novoletnih ljudskih
pesmi z naslovom Veseli čas
prihaja. Adventni čas ni bil
čas za ples, bil pa je čas petja, praznovanja in čaščenja.
Pevke in pevci bodo izbrane
ljudske pesmi povezali s

koledniškimi voščili, program pa popestrili s predstavitvijo običajev v prazničnem decembru. Adventni
čas je poln simbolike, ki jo
bodo skozi pesmi in zgodbe
približali gledalcem. Po koncertu bodo čestitali še njihovim jubilantom in »podelili«
društvena priznanja. Vabijo,
da se naročite na njihov
kanal na Youtubu in spremljate tudi druge objavljene
dogodke.

Praznična pot v Tržiču
1. stran
Vse do 17. januarja 2012
vam bodo sodelujoči ponudniki vsako soboto od 18. do
21. ure še širše odprli svoja
vrata. Tako boste imeli možnost nakupovanja unikatnih
prazničnih izdelkov, peke
tržiške flike v Kurnikovi
hiši, ogleda Tržiškega muzeja, okrepčila ob prijetni glasbi in kuhanem vinu.
Koncept dogajanja sloni na
samostojnem raziskovanju
obiskovalca. V pomoč vam
bo tudi zgibanka, ki smo jo
pripravili posebej za to priložnost. Vse aktivnosti
bomo izvajali v skladu z veljavnimi ukrepi za zajezitev
in obvladovanje epidemije
covida-19.

Na poti ne spreglejte:

Brat in sestre Šlibar, vsi člani FS Karavanke / Foto: FS Karavanke

Ulične jaslice po vaseh krajevne skupnosti Sebenje
Sebenje – Zaradi epidemije covida-19 letos žal ne bo prireditve Žive jaslice, so sporočili iz Sveta Krajevne skupnosti
(KS) Sebenje. "Bomo pa v Žiganji vasi pri cerkvi sv. Urha
postavili nove lesene jaslice v naravni velikosti. Izdelane
bodo z motorno žago, izdeluje jih modelar Matija Vavdi iz
Solčave. Nakup jaslic je izpeljan v okviru sofinanciranja KS
Sebenje, Občine Tržič in Župnije Križe," je povedala predsednica Sveta KS Sebenje Alenka Golmajer Terziev. Jaslice
bodo postavljene med božično-novoletnimi prazniki. Poleg
tega bodo tudi letos krajani v vseh štirih vaseh postavili pri
svojih domovih na dvoriščih jaslice. "Akcijo imenujemo
Ulične jaslice in se je pri nas zelo lepo prijela. Lansko leto
jih je bilo že 34. Upamo, da jih bo letos še več," je še dejala
Alenka Golmajer Terziev.

– cerkve sv. Andreja, v kateri
je med letoma 1871–1880
kaplanoval Jakob Aljaž, navdušen Slovenec, dober pevec
in planinec. V petju je poučeval rokodelske pomočnike, vodil pa je tudi meščanski pevski zbor. Pred božičem leta 1871 je poslovenil
božično pesem »Stille
Nacht, heilige Nacht« (Sveta
noč) in jo prav v sveti noči v
Tržiču prvič zapel v slovenskem jeziku.
– »Firbc vokna«, ki je v kolektivno zavest zapisano kot
okno, skozi katero so imele
tržiške gospe pregled nad
dogajanjem na ulici, ne da
bi jim ga bilo treba odpreti
in se skozenj tudi skloniti.
Njegova zasnova – pomaknjeno je navzven in v spod-

Sprehodite se po novi praznični poti skozi staro mestno jedro Tržiča. /Foto: Primož Pičulin
njem delu zastekljeno – je
primerna celo za opazovanje pod njim. Tako imajo
radovedneži oziroma radovednice večji pregled nad
dogajanjem.
– Kurnikove hiše, ene najstarejših in najlepše ohranjenih stavb v starem mestnem
jedru, ki je bila zgrajena sredi 18. stoletja in je preurejena v etnološki muzej, ki prikazuje bivanjsko kulturo 19.
in začetka 20. stoletja, v eni

Zmaj iz petelinjega jajca, ki je po legendi neločljivo
povezan z nastankom današnjega Tržiča /Foto: Primož Pičulin

Ulične jaslice še v letu 2019 / Foto: arhiv KS Sebenje

izmed sob pa sta predstavljena življenje in literarno
delo Vojteha Kurnika.
– zmaja iz petelinjega jajca,
ki je po legendi neločljivo
povezan z nastankom današnjega Tržiča. Zgodba o
zmaju je pomemben del
nesnovne kulturne dediščine našega mesta, ki se ohranja skozi generacije.
– Tekčevih jaslic, ki sodijo
med najlepše dosežke ljudske in verske kulture pri

nas. Vsaka figura iz lesa je
unikat zase, prav posebne
pa so dvojne ali trojne figure
iz enega samega kosa lesa,
nekatere so tudi gibljive.
– Tržiškega muzeja, ki predstavlja nekoč izjemno močno razvite obrti, ki so dajale
kruh številnim Tržičanom.
V svojo družbo vas vabijo
smučarji z Bojanom Križajem na čelu, pa čevljarji,
usnjarji, nogavičarji in mnogi drugi.

Praznično žarijo tudi vsi trije mostovi čez Tržiško Bistrico v
Tržiču. /Foto: Primož Pičulin

Dobrodelna dražba slaščic

Sistem Gorenjska.bike na zimovanju

Suzana P. Kovačič

Tržič – Sistem Gorenjska.bike, z izjemo KRsKOLESOM, kjer
si je možno izposoditi le navadno kolo, je na zimovanju. V
sistemu Gorenjska.bike so tudi tri postaje v občini Tržič. Ekipa Lokalne akcijske skupine (LAS) Gorenjska košarica pa se
po uspešno končanem projektu Hitro s kolesom ter dvema
projektoma sodelovanja E-nostavno na kolo v izvajanju in
nedavno potrjenem Kolesarska veriga na podeželju, ki povezuje kar dvanajst slovenskih LAS-ov, še naprej aktivno posveča razvoju in povezovanju na področju kolesarjenja v regiji in
širše. Ena zadnjih aktivnosti v projektu Hitro s kolesom je
bila izvedba naročila promocijsko-izobraževalnih filmov, s
katerimi bo Gorenjska.bike pred začetkom kolesarske sezone 2021 lahko še bolje predstavljen. Izdelali so promocijski
film in dva krajša reklamna videa ter krajša filma, ki enostavno prikažeta postopek izposoje in uporabo e-kolesa.

Tržič – Tržiški muzej, Lions
klub Bled Golf in Rotary
klub Tržič Naklo so v decembru že tradicionalno pripravili dobrodelno dražbo prazničnih slaščic. Letos je potekala drugače, kot so bili vajeni, brez prisotnosti dražiteljev in obiskovalcev. Ti so že
vnaprej sporočili višino sredstev, ki jih želijo donirati, in
naročili vrsto peciva, ki so ga
potem napekle gospodinje.
»Prav v teh težkih časih nam

je uspelo zbrati najvišji znesek doslej, 4.905 evrov. Z
zbranim denarjem bomo
lahko pomagali številnim
Tržičanom: upokojencem v
okviru projekta Starejši za
starejše, ki ga vodi Društvo
upokojencev Tržič, in mladim za omogočanje enakih
možnosti pouka na daljavo z
nakupom IT-opreme za šole,
ki bodo opremo izposojale
tistim, ki je nimajo,« je po
dražbi povedala Jana Babšek, direktorica Tržiškega
muzeja. V imenu organiza-

torjev dražbe velja iskrena
zahvala vsem, ki so spekli
dobrote: Marinki Damjan,
Simoni Teran, Evi Meglič,
Milici Kosmač, Vidi Primožič, Joži Koder, Piji Japelj,
Marjeti Klemenc, Anki
Štamcar, Janki Šolinc, Nataši Meglič, Mariji Klofutar,
Tanji Sonc, Veroniki Zaman,
Marjeti Kočevar, Moniki Šlibar, Marti Smolej, Barbari
Pretnar, Ivanki Kne, Jani
Aljančič, Mariji Teran, Oli
Ipavec, Domu Petra Uzarja
in Slaščičarstvu Ma-ja.

Zahvaljujejo se tudi vsem, ki
so prispevali sredstva za
dober namen: članom Lions
kluba Bled Golf in Rotary
kluba Tržič Naklo ter posameznikom iz Tržiča. Posebej se zahvaljujejo velikodušni podpori podjetja BPT
naložbe, energetika, nepremičnine in podjetju Mercator. Dobrodelna dražba prazničnih slaščic in njen rekordni izkupiček sta dokaz več,
da ljudje v težkih časih še
vedno znamo in zmoremo
stopiti skupaj in pomagati.

