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lz an slikanico Zati z onCki 
Knjiznica dr. Toneta Pretnarja Trzic je zalozila in izdala novo slikanico z domoznansko, lokalno vsebino 
Zlati zvoncki. Ustvarjalni tandem sta bili avtorica Tanja Ahacic in ilustratorka Tinka Mesec Tomazin. 

SUZANA P. KOVACIC 

Trzic-v splosnih knjiznicah 
zbirajo in hranijo vsebine iz 
lokalnega okolja in lokalnili 
avtorjev. Tako se tudi vsebi
ne vec domoznanskih slika
nic, ki jih je zalozila in izda
la Knjiznica dr. Toneta Pret
narja Trzic, navezujejonara
zne dogoclke in vsebine iz tr
ziskega okolja. N ajnovejsa je 
slikanica Zlati zvoncki avto
rice Tanje Ahacic in ilustra
torke Tinke Mesec_ Toma
zin. » V sklopu dolgoletne
ga projekta knjiznice S knji
go do branja in znanja tudi 
to slikanico predstavljarno 

na bibliopedagoski uri knji
znicne vzgoje drugosolcem 
po solah trziske obcine in jo 
vsakemu podarirno. Posebej 
poudarirno, da je to darilo tr
ziske knjiznice,« je povedala 
direktorica knjiznice Marin
ka Kenk-Tomazin. 

Dva razreda drugosol
cev Osnovne sole Trzic sta 
jih v cetrtek obiskala v knji
znici. Direktorica knjizni
ce jim je najprej predstavi- . 
la vlogo in pomen knjizni
ce in jirn polozila na srce, 
da je pomembno, da radi 
in veliko berejo. V nadalje
vanju je povedala nekaj o 
tern, kdo je lahko pisatelj, 

M~:i~k;·K;~r,:~;;;a~in in Tanj:;·h~iii: ~;~likanico Zlati 
zvoncki v knjiznici·predstavili drugosolcem Osnovne sole 
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in predstavila . Tanj_o Aha
cic, upokojeno uciteljico 
slovenscine, avtorico vec iz
danih knjiznih del, slikanic 
Desetnica; Popotnica, Sen
tancek ... in najnovejse Zlati 

· zvoncki, v kateri so odlicne 
·tudi ilustracije, ki so rnlaj
sirn otrokom zaradi lazjega 
razumevanja vsaj toliko po: 
membne kot besedilo: Dru
gosolci so z zanirnanjem 
prisluhnili in sodelovali. 

Kot je povedala Ahacice
va, slikanica Zlati zvoncki 
pripoveduje o znani triiski 
legendj. , 0 . Koharju in.Ver
gelcu, ki sta bila prava ficfi
rica in prava roparja. Kohar 
in Vergelc sta nagovorila 

Pomo( za sanacijo kmetije 
Obcinski svetniki v Sencurju so iz proracunske rezerve namenili sedem tisoc 
evrov lastniku pogorele kmetije in se odpovedali sejnini. 

ALES SENOZETNIK 

Sencur - Obcinski svetnilci 
v Sencurju so se prejsnji te
den zbrali na 27. redni seji 
sveta, katere zacetek je zaz
namoval umik sestih tock z 
dnevnega reda. Ob potrje
vanju dnevnega reda seje, 
na kateri je bilo sicer pred
videnih 21 tock, je r;vetnik . 
Petar Potkonjak predlagal 
umik stirih tock - z uteme
ljitvij o, da so svetniki gra
divo prejeli pred tednom 
dni, glede na precejsen ob
seg pa se niso mogli mitre
zno pripraviti za obravna
vo. Potkonjak. je predla
gal, da te tocke obravnavajo 

na izredni seji cez mesec 
dni. Kot je dejal zupan Ci~. 

· ril Kozjek, je tock sicer res 
21, a je le priblizno polovi
ca vsebinsk:ih. Prav tako je . 
poudaril, da dnevni red ni 
tako natrpan kot v nekate
rih sosednjih obcinah, saj 
se v Sencurju na sejah ob
cinskega sveta sestajafo po
gcis_teje. Kljub teinu so sve
tniki izglasovali umik ses
tih tock. Tako niso obrav'na
vali dveh tock, ki se nana
sata na organizacijo in de
lovanje Komunale Kranj, z 
dnevnega reda so umakni
li tudi seznanitev z zakljuc
nim racun~m lanskoletne
ga proracuna in obravnavo 

lokalnega energetskega 
koncepta obcine ter prelo
zili obravnavo porocil .de
lovnih teles obcinskega sve
ta ter pod pore predlogu Ob
cine Kranj ska Gora v zvezi z 
nacrtovanjem solsk:ih poci
tnic V prihodnjem solskem 
letu. . 

Potrdili pa so sklep o fi
nancni pornoci · za delno 
ublazitev ~kode po elemen
tarni nesreci, s katero so la
stniku kmetije na Prebace
vem, ki je zgorela v nedav
nem pozaru, namenili se
dem tisoc · evrov financne 
pomoci. Svetniki so se tudi 
odpovedali sejnini in jo da
rovali za sanacijo skode. 

lzvajanje geodetskih posnetkov 
MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Z Obcine Med
vode obvescajo, da bo podje
tje LGB v Smledniku zace
lo izvajati geodetske posnet
ke meteome kanalizadje v 

naselju. Zacetek meritev je 
predviden v sredo, 13. aprila, 
ali cetrtek, 14. aprila, dela pa 
bodo zakljucena predvido
ma do konca meseca. Meri
tveseizvajajo zadolocitevna
tancnega poteka meteome 

kanalizacije, ki so jo zgradi
li krajani sami pred vec de
setletji. Pri izvajanju m~ri
tev sodeluje tudi Krajevna 
skupnost Srnlednik. Lastni
ke zemljisc prosijo za sode
lovanje in razumevanje. 

zupnijskci deklo, da jima je 
dalakljuceodcerkvenihvrat. 
»In sta se lotila pospravlja
nja oltarja. Vse, kar se je sve
tilo, sta stlacila v hlace,« be
remo v slikanici. Ukradene 
kelihe, ciborij in druge dra
gocenosti sta, kot je otrokom 
opisovala Ahaciceva, odnes
la po vsej verjetnosti v Zvirce 
v neko votlino in jih tarn pus
tila. Dragocenosti pa so nasli 
pastircki in jih vrnili trziske
mu zupniku. Legenda pra
vi, da (masni) zvoncki se da-. 
ne.s 9D.gljajo v tej_votli,ni ... _ 
Na koncu slikanice je dodan. 
se slovarcek besed. Ali veste, 
kaj pomenijo besede ciborij, 
cika, cenzelc in ficfiric? 

Financna pomoc 

Kranj - Agencija za kmetij
ske trge in razvoj podeze
lja je v petek izplacala prvi 
svezenj financne pomoci za 
odpravo posledic skode po 
Ian ski pozebi. Pomoc v sku
pnem znesku 5,6 milijona 
evrov je prejelo 1757 upra
vicencev. Drugi svezenj od
locb bo predvidoma izdala v 
tern tednu. 

lafje do knjig 
s;amozaioinikov 
Samozalozniki slovenskih knjig so dobili svojo 
spletno stran, na kateri predstavljajo avtorje, 
obvescajo bralce o novostih, priznanjih in 
nagradah, pripravljajo novice in nagradne igre. 

MATEJA RANT 

Kranj- »Na nasi spletni stra
ni boste n·asli pisatelje in pi
sateljice, ki. smo se odloci
li podati na pot zaloznistva 
v okviru samostojne ustvar
jalne in _financne pustolov
scine,« so zapisali na sple
tni strani samozaloznikov 
slovenskih knjig. Na sple
tni strani predstavljajo cla
ne, ki jih je ze vec kot 150, 
in njihova dela - od slikanic 
in knjig za otroke in rnladi
no do romanov, osebnih iz
povedi, pesniskih zbirk in 
potopisov. Dodali pa so tudi 
nekaj zanimivosti o samo
zaloznistvu, kot recinio, da 
za prvega samozaloznika na 
Slovenskem stej emo Primo
fa Trubarja, ki je knjigi Abe, 
cednik in Katekizem izdal 
leta 1550 v sklopu tako irne
novanega nedovoljenega ti
skanja, kot so v srednjem 
veku rekli samozaloznistvu. 

veliko ljubeznijo 
usitvairiaino svoja dela in 

najdemo uradno pri- · 
znane kvalliicirane lektotje, 
urednike za kakovosten ure
dniski pregled, dobre grafic
ne oblikovalce za oblikova
nje notranjosti kn.jig, prelo
me in naslovnice. Sodelu
jemo z domacimi umetniki 
in ilustratorji, poiscemo ti
skarje, ki skrbno delajo na 
kakovostnem tisku knjig, ki 
so jim zaupane, in sami po
skrbirno za promocijo svo
jih del, ki jih posiljamo med 
bralce,« se na spletni stra
ni predstavljajo samozalo
zniki, med katerimi je tudi. 
Kranjcanka Nezka Kukec. 
Kot priznava, je izdati knji
go v sarnozalozbi velik izziv, 

saj je treba vloziti veliko casa 
in denarja, ker si za vse sam. 
»A koncni izdelek je na kon
cu res tak, ko si ga zamislis,« 
je poudarila. Ker je precej
sen izziv potem knjigo tudi 
promovirati in prodati, so se 
samozalozniki konec pre
teklega leta zaceli povezo
vati najprej v okviru zaseb
ne skupine na Facebooku, 
da so si izmenjevali izku
snje, saj so se jirn pridruzili 

Za prvega samozaloznika 
na Slovenskem stejejo 
Primofa Trubatja, ki 
je knjigi Abecednik in 
Katekizem izdal v sklopu 
nedovoljenega tiskanja, 
kot so v srednjem veku 
rekli samozaloznistvu. 

tudi stevilni, ki irnajo za sabo 
ze dolgo pot izdajanja knjig 
v samozalozbi in jih bral
d ze dobro poznajo. »Naj
bolj zasluzna za to je pisa
teljica Mojca Rudo1f, iz tega 
pa je potern nastala ideja, da 
svojo• prepoznavnost razsiri: 
mo prek spletne strani, ki bo 
dosegljiva vsem.« Na sple
tni strani je mogoce spozna
ti vse clane in njihove knjige, 
pripisani pa so tudi vsi kon
takti, prek katerih je mogoce 
stopiti v stik z njirni: spletna 
stran, Facebook racun in/ali 
Instagram racun, . elektron
ski naslov. Nezka Kuk~ ver
jame, da bo tudi to prispevalo 
k vecji prepoznavnosti avtor
jev, tudi takih, ki bi sicertezje 
prisli do bralcev. »Nekdo lah
ko napise najboljso knjigo na 
svetu, pa bo tezko prodrl, ce 
ni poznan,« je dodala. 




