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Za nekatere morda nekoliko otožen, ker nas
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je za vedno izgubljeno? Enako velja za čas
počitnic in enako za vroči september, ki prinaša
volilno kampanjo za lokalne volitve. Naj bo
bitka za oblast v našem mestu poštena in dostojna.
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Šuštarček
S to prijazno podobo je odraščalo kar nekaj tržiških generacij in zagotovo je
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Na novo šolsko leto
smo v Tržiču dobro
pripravljeni
Prve besede septembrskega
uvodnika
namenjam šolarjem
in dijakom, ki so
po počitnicah danes
prestopili
šolski
prag. Čas njihovega
počitka smo izkoristili tudi za to, da
smo z veliko veselja,
želje, optimizma in izkušenj na jesenski
izziv kar najbolje pripravljeni. Novih pridobitev bodo zagotovo veseli otroci, starši
in učitelji v vseh osnovnih šolah. Energetsko učinkovitost smo povečali v Bistrici
in Križah, zamenjali kar nekaj stavbnega
pohištva, obnovili več učilnic in garderob,
nadgradili kuhinjo in posodobili vhod.
Navdušuje me uspešna obnova in zagotovitev dodatnih prostorov za šolo in vrtec
v Lomu.

V POŠ Podljubelj smo preuredili sistem centralnega ogrevanja

V vrtcu bo prostora za vse
otroke
V tržiški vrtec bomo tudi letos v skladu
s programsko obljubo sprejeli vse otroke,
ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Poskrbljeno
bo tudi za njihovo varnost. Generalno
smo obnovili Kriško cesto v Kovorju, dodali sodobno hitrostno oviro in prehod za
pešce, dokončali pločnik do Zvirč, zgradili avtobusno postajališče in pločnik med
Bistrico, Loko in Kovorjem ter cesto na
Reber pri šoli v Podljubelju.

Leše, kjer nova cesta v gradnji zmanjšuje
stroške vzdrževanja in izboljšuje kvaliteto
življenja ljudi, omogoča pa tudi kolesarjenje po idiličnem tržiškem podeželju.
Dotrajano komunalno infrastrukturo
posodabljamo za Virjem in v Kovorju,
gradbišče na Loki prinaša napredek in
varnost za vse, odlično so uspela obnovitvena dela na Kovternci, ki povezuje Bistrico in Tržič.
Tudi v prihodnje bomo sledili trendu razvoja in nujnih investicij. Zaključujemo
prostorski plan občine, v mestu počasi
napredujemo na področju BPT-ja, gradu
Neuhaus smo vdihnili življenje in dušo,
lepe fasade še ne, severni priključek za
Tržič na Ravnah ima že skoraj vsa soglasja, podobno novo križišče v Podljubelju, v
Križah smo pri zaključku idejne ureditve
vaškega trga in začetku gradnje travnatega nogometnega igrišča, v Kovorju z
evropskim sofinanciranjem širimo Gasilni
dom z novo večnamensko dvorano, Bistrica potrebuje novo krožišče, v Lomu je
že v projektu cesta do gorske kmetije Pr'
Tič, nad Seničnim začenjamo z gradnjo
sodobnega vodnega rezervoarja. Cestno
povezavo med Lešami in Brezjami že
posodabljamo, v Pristavi čaka na obnovo
še pomemben del kanalizacije in pločniki
proti Mlaki, Jelendol in Slap potrebujeta
novo infrastrukturo, Žiganja vas in Sebenje pa dokončanje športnega igrišča,
kolesarsko stezo in pločnik. Na Mlaki še
v letošnjem letu začenja graditi uspešno
tržiško podjetje.

V vrtec smo sprejeli vse otroke
Nov razdelilni pult v OŠ Križe

Obnovljeni prostori POŠ Lom

Energetska učinkovitost na OŠ Bistrica po
obnovi bo večja

Na tržiških gradbiščih je kot
na mravljiščih
Gradbena dela za večjo varnost in boljšo
kvaliteto življenja lepo napredujemo. Zadovoljstvu in programskemu druženju je
namenjen evropsko sofinanciran prizidek
Gasilnega doma v Kovorju, dokončan
in predan namenu je prvi odsek ceste
na Reber v Podljubelju, ki zmanjšuje
stroške vzdrževanja in povečuje varnost.
Podobno je na relaciji Brezje - Vadiče -

Cesta Podljubelj – Završnik ima novo podobo

Pločnik Loka Kovor

Že začetega dela, ciljev in načrtov je
torej veliko. Volje do dela, optimizma in
osebne energije, prav tako. DEJANJA
ŠTEJEJO, olajšajo življenje, povezujejo
in združujejo. Hvaležen sem za družbo na
poti življenja in ponosen na veliko večino,
s katero složno gradimo vsem generacijam in življenju prijaznejšo občino Tržič.

Pločnik Kovor Zvirče
tržičan 3
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Prometna varnost
ob začetku novega
šolskega leta
Aneta Lavtar – predsednica SPV Tržič, foto: arhiv SPV

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Tržič je v sodelovanju
z lokalno skupnostjo, Policijsko postajo
Tržič, ZŠAM Tržič in Komunalo Tržič,
d.o.o. tudi letos poskrbel za prometno
varen začetek novega šolskega leta.
V preteklih dneh so tržiški policisti preverili ustreznost cestnoprometne signalizacije
v okolici šol in vrtcev, pregledali načrte
varnih poti v šole ter pridobili informacije
o vsakodnevnih organiziranih prevozih
v šolo. V prvih šolskih dneh bodo skupaj
s predstavniki ZŠAM Tržič učence varovali na nevarnih mestih v okolici šol,
sodelovali bodo na roditeljskih sestankih,
za prvošolce bo zopet organiziran Dan
odprtih vrat Policijske postaje Tržič. Aktivno bodo opravljali tudi poostrene nadzore
nad hitrostjo in tehnično brezhibnostjo
vozil za šolske prevoze, kontrolo obvezne uporabe kolesarske čelade ter uporabo varnostnih pasov v vozilih.
Za učence prvih razredov so zagotovljene rumene odsevne trikotne rutice ter
odsevniki za večjo vidnost v prometu;
otrokom so še potrebni pomoč, učenje,
nasveti, vodenje in nadzor odraslih.

Prvošolci bodo v šolo morali
prihajati v spremstvu staršev
ali drugih odraslih oseb,
lahko tudi otrok, starejših
od 10 let. Starši - vozniki
za prevoz otrok uporabljajte
podlogo za sedenje (jahače),
saj prvošolec praviloma ni
dovolj velik, da bi samostojno uporabljal varnostni pas. Avto parkirajte tako,
da otrok izstopi na varno
površino. Na pot odhajajte
pravočasno, s čimer boste
pripomogli k zmanjšanju gostote prometa
v okolici šol tik pred pričetkom pouka ter
hkrati omogočili proste površine za varno
parkiranje šolskih avtobusov oz. kombijev.
Prihod v šolo z rolerji odsvetujemo. S
kolesom sme v otrok šolo šele po opravljenem kolesarskem izpitu. Če pa se učenci
z vašim soglasjem odločijo za takšen
prevoz, se z njim pogovorite o prometno
varnem ravnanju, obvezno naj uporabijo
tudi zaščitno opremo. Na več kot 4 km
oddaljenih poteh od šole ter na območjih,
kjer skladno s kriteriji za ugotavljanje
ogroženosti učencev na poti v šolo ni
mogoče zagotoviti varnih šolskih poti,
je Občina Tržič zagotovila organiziran
prevoz z avtobusi.
Na bližino šol in vrtcev voznike opozarja
ustrezna signalizacija v obliki triopan znakov »previdno - šolska pot«, obnovljene
so cestne označbe z napisi »šola«, prehodi
za pešce ter oranžni svinčniki, ki učencem
nakazujejo varno pot. Predvsem smo
starši in vozniki tisti, ki z dobrim zgle-

dom in skrbnostjo največ pripomoremo
za varnost otrok.
Starši!
Čim več časa namenite prometni vzgoji
otrok! Vaje na domačem dvorišču, prometne igre, zloženke, računalniške igre …
so dragocena pomoč pri spoznavanju in
utrjevanju pravilnega ravnanja v prometu.
Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z
varnostnimi pasovi oz. jih prevažajte v ustreznih sedežih. Tudi sami se vedno pripnite!
Vozniki!
Kot udeleženci v prometu bodite na otroke
in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni, zlasti v okolici šol in vrtcev ter mest,
kjer se otroci morda igrajo!
Vsem otrokom v vrtcih, učencem v
šolah, staršem, voznikom ter ostalim
udeležencem v cestnem prometu ekipa
SPV Občine Tržič in Policijska postaja
Tržič želita varno šolsko leto, ki naj mine
brez ene same prometne nesreče.

Gorenjska plaža je
zaživela
Petra Hladnik, foto: Silvo Buček

V manj kot mesecu dni od odprtja Gorenjske plaže smo, kljub temu, da poletje
ne kaže svoje prave podobe, na kopališču
zabeležili skoraj 8.500 kopalcev. Dobro
obiskane so prav vse ponujene možnosti,
od jutranjega rekreacijskega plavanja do
dnevnega in nočnega kopanja.
Za popestritev ponudbe smo v sodelovanju z Zavodom Montessori izvedli program
HOP!, s Športno zvezo Tržič aktivno
športno popoldne ter skupaj s Splošnim
športnim društvom Tržič plavalni tečaj.
V času od 18. 7. do 11. 8. smo imeli 24
kopalnih dni, od tega dvakrat le jutranjo
rekreacijo ter trikrat polovični kopalni
dan. Letošnja sezona bo trajala predvidoma do 15. septembra, upamo pa, da nam
4 september 2014

bo vreme poklonilo še kakšen dodaten kopalni dan.
Zastavljamo vam tudi nagradno vprašanje;
koliko kopalcev je Gorenjska plaža gostila
v prvem mesecu obratovanja?
Dopisnice z odgovorom na nagradno
vprašanje pošljite do 15. 9. 2014 na naslov

Občina Tržič (TPIC Tržič), Trg svobode
18, 4290 Tržič ali po elektronski pošti
na naslov informacije@trzic.si. Podelili bomo 3 nagrade in sicer vrečke z promocijski izdelki Gorenjske plaže (brisača,
natikači, žoga …). Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki Tržičana.
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Delegacija Občine Tržič
v pobratenem mestu
Jože Klofutar, pred. Komisije za mednarodno sodelovanje

Tudi letos se je štiričlanska delegacija
Občine Tržič pod vodstvom župana mag.
Borut Sajovic odzvala vabilu župana pobratenega mesta Ste Marie aux Mines,
gospoda Clauda Abela, in sodelovala na
dvodnevnem praznovanju francoskega
državnega praznika 14. julija.
Program praznovanja se tradicionalno
odvija na predvečer praznika, ko se pred
mestno hišo oblikuje povorka, v kateri
sodelujejo glasbeniki, gasilci, športniki,
predstavniki rudarskega združenja, policisti in predstavniki drugih organizacij.
Vse prisotne je pozdravil župan Abel, za
njim še župana Untergrombacha in Tržiča.
Mag. Borut Sajovic je tako v govoru kot
tudi kasneje v krajših uradnih pogovorih
izkoristil priložnost, da je čestital g. Abelu
za zmago na marčevskih volitvah oz. za
nov županski mandat. Poudaril je, da v
času, polnem nezadovoljstva, mandate
ponavljajo samo najboljši, najbolj srčni,
tisti, ki so blizu ljudem, njihovim problemom, in imajo zanje rešitve. Takšen je g.
Abel, zato njegova ponovna izvolitev ne
preseneča.
G. Sajovic se je še posebej zahvalil za
možnost sodelovanja na letošnji razstavi
mineralov in fosilov MINERAL&GEM,

ki je bila od 26. do 29. junija. Tržiško delegacijo je navdušila obsežnost prireditve z
brezhibno organizacijo. V Slovenijo so
se vrnili bogatejši za lepa doživetja in
poučna spoznanja, ki naj bi jih izkoristili
pri organizaciji MINFOSa v našem mestu.
Nedvomno je to področje, na katerem so
velike možnosti za konkretno medsebojno
sodelovanje v bodoče.
V razgovorih je bilo izraženo skupno zadovoljstvo, da se ponovno krepi sodelovanje Združenj šoferjev in avtomehanikov, še posebej pa so poudarili pomen
odkritja spominske plošče, ki jo je letos
pri ljubeljskem taborišču odkril francoski veleposlanik. Prijatelji iz pobratenega mesta so delegaciji omogočili ogled

Strasbourga, kjer je sedež evropskega parlamenta, ter ene od etap Tour de France,
katere trasa je potekala nedaleč od pobratenega mesta.
V zaključnem pogovoru so bile izpostavljene priprave na praznovanje 50-letnice
pobratenja v letu 2016, s katerimi je
potrebno čim prej pričeti, še zlasti to velja
za pripravo zbornika, ki naj bi ga izdali
ob tej priložnosti in v katerem bi prikazali
aktivnosti in sodelovanje v teh letih. Tudi
tokrat se je delegacija poklonila žrtvam
taborišča, ki je bilo med drugo svetovno
vojno v tem mestu, in položila venec. Žal
je tokrat odpadel obisk častnega občana
naše občine g. Paula Baumana, ki je bil na
zdravljenju v bolnišnici v Colmarju.

cionalno odlično gostinsko ponudbo so
poleg boroveljskih gostincev poskrbeli
Gostilna Ankele, Bistro Školjka in Koča
na starem Ljubelju. Ob zvokih skupine
mladih glasbenikov Rosental Express iz
Borovelj je že opoldan zaplesala množica
obiskovalcev s sončne in senčne strani
Karavank, katerim so se kasneje pridružili

še pohodniki, ki so na stari Ljubelj prispeli
v popoldanskih urah.
Ples na starem Ljubelju dokazuje, da je
meja res le še črta na zemljevidu in da
poleg nakupovanja in zaposlovanja preko
Ljubelja na vrednosti pridobivajo tudi
druge vrednote: medsebojno sodelovanje
in prijetno medsosedsko druženje.

12. EU ples brez meja
na starem Ljubelju
Mateja Dolžan

V soboto, 16. avgusta, je na starem prelazu
Ljubelj potekal že 12. EU ples brez meja.
Organizatorja, Občina Tržič in Mestna
občina Borovlje, sta ob organizacijski
podpori dr. Mirka Silva Tischlerja, novega
lastnika koče na starem Ljubelju, kljub
slabi vremenski napovedi pripravila tradicionalno družabno srečanje. K sreči nam
je bilo vreme naklonjeno in že ob 10. uri
je na starem prelazu v sončnem vremenu
uradnemu delu prisluhnilo lepo število
obiskovalcev.
Zbrane sta pozdravila župan mag. Borut
Sajovic in prvi podžupan Borovelj g.
Christian Gamsler. Dvojezično besedno
bogoslužje je z boroveljskim župnikom
daroval gospod David Jensterle, za kar
se mu najlepše zahvaljujemo. Za že tradi-
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Vabljeni v Tržič na
47. Šuštarsko nedeljo

Dopust na vasi
Jože Kirm
Najlepši čas, poletni čas,
to dnevi so dopustov, ker
letos časi težki so, vsak željo ima,
da svoje proste dni, skromno, z
malo denarja preživi!

Prva nedelja v mesecu septembru, angelska nedelja. Šuštarska nedelja. Letos bo 7. septembra že 47. po vrsti. Nedelja, ko vse poti
vodijo v Tržič. Nekdaj bogato čevljarsko mesto s tradicijo, ki ji ni
bilo para. In po nekaj letih, ko so Šuštarsko nedeljo preplavljale
stojnice s preveč raznoliko ponudbo, bosta Tržič in Šuštarska nedelja spet dobila pravi »šuštarski plac« z bogato ponudbo obutve.
Šuštarska nedelja se odločno podaja v nove čase z zavedanjem
lastnih korenin. Spet postaja kraj, kjer se kupuje obutev. Na nekoliko strnjenem območju, na katerem bo potekala letošnja, 47.
Šuštarska nedelja, boste na »šuštarskem plac'« lahko nakupili obutev po ugodnih cenah, na voljo pa bodo tudi izdelki, povezani z
obutvijo in usnjarstvom,predstavili se bodo rokodelci in stari obrtniki.
Bo pa Šuštarska nedelja že tradicionalno postregla z bogatim
spremljevalnim programom. Letošnja novost bo zagotovo Festival
tržiških bržol, na katerem se bodo pomerili kuharji, obiskovalci
pa bodo bržole lahko tudi poskusili. V galeriji Atrij Občine Tržič
bo na ogled razstava tržiških obrtnikov, Tržiški muzej bo na ogled
postavil prenovljeno stalno razstavo čevljarske zbirke.
Na glavnem odru 47. Šuštarske nedelje se bo cel dan odvijal zanimiv program z glasbenimi, plesnimi in humorističnimi točkami.
Glavne zvezde bodo Pihalni orkester Tržič, Duo SintiKings, humorista Peška in Sašo, odlični Tomaž Ahačič – Fogl, skupina
Enjoy your privacy ter plesni skupini Cowboy ritem in Country
Mačke. Vsak bo zagotovo našel kaj zase.

Mi smo se zmenili,
da skupaj dopust bi zapolnili,
smo na sprehode hodili,
smo ob veseli glasbi zaplesali ter ob
čašici in ob prijateljstvu lepo in veselo
dopust uživali.
Čas prelepi kmalu je minil, saj letos bolj
je skromen bil, manjkalo je
kopanja, a tudi to se prebrodi, če
v žepu je suša, če na vse strani
grmi, smo srečni vsi, da se le
dopust prijetno, četudi
bolj skromno,
na Gorenjski plaži preživi!
Pridite na angelsko nedeljo, 7. septembra, v Tržič na 47. Šuštarsko
nedeljo. Srečali boste prijatelje, ki jih srečate vsako leto samo na
Šuštarski nedelji, si kupili čevlje, se najedli bržol, uživali na zabavi in odkrili novo tradicijo. Tradicijo, ki vas bo vsako leto znova
pripeljala na ta nepozabni dogodek, na katerega pravi Tržičani
težko čakamo celo leto. To je čas, ko se veliko stvari začenja na
novo. Prihaja jesen, začenjajo se novo šolsko leto, novi izzivi,
daljši dnevi. Ravno pravi čas za odkrivanje nove tradicije.
Vabljeni na 47. Šuštarsko nedeljo!
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Tržič, mesto šuštarjev
Od rokodelstva do industrije in od copat do škornjev
Dr. Bojan Knific

Tržiški muzej v letu 2014 slavi 50-letnico
obstoja.
V počastitev tega jubileja 7. septembra
2014 v Pollakovi kajži (Muzejska 11)
odpira vrata nova čevljarska zbirka,
ki v petih sobah predstavlja izjemno
tradicijo tržiškega čevljarstva, kije dajalo
zaslužek na tisoče Tržičanom. Zanimiv
je tako vpogled v staro rokodelsko izdelavo obutve in industrijsko proizvodnjo
Peka ter njune rezultate, ki so se kazali
v obutveni kulturi Tržičanov in drugih
Slovencev.

nova znanja odhajali na tuje. Obutev so v
bêrštatu, kot so rekli čevljarski delavnici,
izdelovali ročno. Leta 1880 so v Tržič
prišli prvi šivalni stroji.
Šuštarji so delali od jutra do mraka, od
ponedeljka do sobote. Gregorjevo so
praznovali, ker se je daljšal svetli del
dneva, praznovanje Šuštarske nedelje
sega v 60. leta prejšnjega stoletja. Ljudje
so cenili tržiško obutev – bila je poceni in
trpežna, prodajali so jo daleč prek meja
današnje Slovenije. Pričujoča razstava je
postavljena čevljarjem v poklon.

Zbiranje gradiva in predstavljanje
čevljarske tradicije že od ustanovitve
Tržiškega muzeja leta 1964 predstavlja
njegovo osrednje poslanstvo. Več tisoč
zbranih predmetov omogoča predstavitev
izdelave nekdanje obutve ter z dejavnostjo
povezanega življenja. Najstarejši razstavljeni predmeti sodijo v 18. stoletje, med
njimi je izjemna cehovska knjiga iz leta
1751. Posebnost predstavlja luč na gavge
– edinstven primerek v slovenskem prostoru, znana je tradicija Gregorjevega, ko so
čevljarji luč spustili po vodi. Na domačem
znanju se je v Tržiču razvila čevljarska industrija, ki s Pekom in manjšimi proizvajalci danes kljubuje ceneni sodobni proizvodnji obutve z vzhodnih trgov.

Življenje tržiških šuštarjev
Za Tržič, njegovo preteklost in sodobnost
ima poseben pomen rokodelsko izdelovanje obutve.
Izdelovanje obutve je ob koncu 19.
stoletja iz popolnega rokodelstva prešlo
v polindustrijsko proizvodnjo, iz nje
vzporedno z založništvom v industrijsko.
Sicer pa ima osrednje mesto v razvijanju tržiške identitete cehovska tradicija,
ki je vplivala na vsakdanje in praznično
življenje Tržičanov. Nanjo se je naslanjalo nekdanje šolanje čevljarjev, z njo je
bila povezana družbena struktura, ki so
jo sestavljali vajenci, pomočniki in mojstri. V preteklosti sta bila za življenje
čevljarjev pomembna čevljarska zavetnika Krišpin in Krišpinjan, zanimiva so
pričevanja o posebnostih nekdanjega
življenja čevljarjev, povezana s ptičjim

Projekt odprtja nove razstave vodi direktorica Tržiškega muzeja Jana Babšek,
kustos razstave je dr. Bojan Knific, konservator in restavrator Boštjan Meglič.
Razstavo je oblikovala Polona Zupančič,
za luč je poskrbel Marjan Viskovič, strokovno pomoč je nudila mag. Tita
Porenta,pri razvijanju interpretacij je
sodelovala ddr. Verena Vidrih Perko.

lovom, hranjenem ptic ipd. Od praznikov, ki se vežejo na starejše tradicije, sta
ključna Gregorjevo in Šuštarska nedelja.
Ob izdelovanju obutve v rokodelskih delavnicah so tržiški čevljarji pogosto hodili
v štero – bodisi na okoliške kmetije, še pogosteje dlje na Koroško in drugam.
Peko
Za vpogled v preteklost Peka je pomembna predstavitev proizvodnje obuval, predstavitev obuval, ki predstavljajo rezultat
proizvodnje, in predstavitev življenja
ljudi, ki so bili s Pekom povezani. Od
leta 1903, ko je bil Peko ustanovljen, pa
do danes, ko obratuje v precej manjšem
obsegu kot pred desetletji, je mogoče
spremljati razvoj, ki je ključno vplival
na življenje Tržičanov. V njem je bilo zaposlenih od nekaj sto Tržičanov do nekaj
tisoč, proizvodnja obuval je v zlatem
obdobju dosegala število več milijonov
parov letno. Ogromno obutve so prodali
na bivšem jugoslovanskem trgu, oblikovali so široko mrežo prodajaln, vodilni
delavci Peka so sodelovali tudi pri ustanovitvi drugih obutvenih tovarn. Nenazadnje je Peko obiskal tudi predsednik SFRJ
Tito, ohranjena so kopita, ki so bila izdelana posebej zanj.
Odpiralni čas muzeja:
Ponedeljek – petek, od 9. do 15. ure.
Sreda, od 9. do 17. ure.
Za najavljene skupine tudi izven odpiralnega časa po predhodnem dogovoru.
Pedagoški programi:
Z veseljem bomo po razstavi popeljali
skupine. Pišite nam na trziski.muzej@
guest.arnes.si ali pa nas pokličite na
04/53-15-500.

PREDSTAVLJANJE VSEBIN
Osnovo predstavlja prek 500 razstavljenih
predmetov, ki pripovedujejo o preteklem
delu in življenju čevljarjev. Ob njih so
avdiovizualna gradiva, ki dopolnjujejo
razstavne prostore ter interaktivni kotički
za otroke in odrasle.
GLAVNE VSEBINE
Razcvet tržiške šuštarije sredi 19. stoletja
so omogočili usnjarstvo, razvoj trgovine
ter propad nogavičarstva, ki je do tedaj
dajalo ljudem skromen zaslužek. Znanje
je prehajalo iz roda v rod, mojstri so po
tržičan 7
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Novice iz Zdravstvenega doma Tržič
Prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med. spec.

Kljub zaostrenim razmeram v slovenskem zdravstvu v Zdravstvenem domu Tržič uspešno skrbimo za kakovost in dostopnost
zdravstvenih in sorodnih storitev, ki so v naši pristojnosti. Ker je
v občini Tržič vedno več starostnikov, invalidov, hudih kroničnih
bolnikov in drugih gibalno oviranih ljudi,pa tudi občanov brez
svojega prevoza,dajemo velik poudarek naši reševalni službi,
ki skrbi za prevoze ekipe NMP v nujnih primerih, pa tudi za
prevoze gibalno oviranih pacientov na preiskave in terapije izven občine. Zaradi tega smo veseli doslej največje letošnje investicije – novega večnamenskega sodobnega reševalnega vozila,
ki je opremljeno za nujne intervencije, omogoča pa tudi nenujne
prevoze gibalno oviranih pacientov. 120.000 € vredno vozilo smo
v celoti kupili z lastnimi sredstvi.
Imamo že štiri referenčne ambulante, ki pomenijo novo kakovost
v delovanju družinske medicine, organiziramo več preventivnih
delavnic z namenom izobraževati in ozaveščati ljudi o zdravem
načinu življenja, na željo posameznikov ali organizacij organiziramo tečaje prve pomoči in podobno. Še vedno smo edini gorenjski zdravstveni dom z lastnim diabetologom. V sodelovanju
s Splošno bolnico Jesenice in Kliniko Golnik v prostorih ZD
zagotavljamo dejavnost ortopedije, ultrazvoka in rentgensko diagnostiko. V Sloveniji je zelo malo majhnih zdravstvenih domov
s tako razvejano dejavnostjo. Imamo dva zdravnika, ki sta glavna mentorja za specializacijo družinske medicine, eden od njiju
je tudi glavni mentor za specializacijo iz urgentne medicine in
zato imamo zaposlene štiri specializante družinske medicine in

Dan za nasmeh
Alenka Golmajer Terziev

V okviru akcije Dan za nasmeh, s katero se zaposleni v podjetju
DM – drogerie markt d.o.o. vključujemo v prostovoljno delo, sem
se tudi letos odločila, da svoj dan namenim naši lokalni organizaciji – Župnijski Karitas Križe. Ker je moj lanski Dan za nasmeh
tako lepo uspel, je bila odločitev, kaj bom počela, pravzaprav lahka: spet bom peljala na izlet nekaj starejših oseb, ki zaradi raznoraznih okoliščin tega ne doživijo pogosto.
Ob mojem prihodu je bilo v očeh mojih sopotnic zaznati nekoliko negotovosti, saj niso točno vedele, zakaj so sploh vabljene na
izlet. Ko pa sem jim razložila, da jim je izlet v bistvu omogočilo
podjetje DM in da sta cilja našega izleta Brezje in Bled, je negotovost popolnoma izginila. Že v avtu se je vnel vesel pogovor,
saj so se moje sopotnice med seboj vse dobro poznale, vendar pa
se že kar nekaj časa niso videle, čeprav vse prebivajo na razdalji
štirih kilometrov.
Prva naša postaja je bilo romarsko središče Brezje. Tu smo
obiskale Baziliko Marije Pomagaj, v tišini uredile svoje misli in
se na koncu udeležile še sv. maše. Ob tem so na dan kar vreli
spomini, kako je bilo na romanjih včasih, ko so moje sopotnice še
svojimi starši in kasneje s svojimi otroki obiskovale Brezje. To je
bilo namreč še peš ali z vlakom.
Druga naša postaja je bil gorenjski biser Bled. Ker je bila
povprečna starost mojih sopotnic 80 let, smo si jezero ogledale
8
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enega specializanta urgentne medicine, ki se po državnem programu izobražujejo v različnih klinikah in bolnišnicah, praktične
izkušnje pa pridobivajo tudi v ZD Tržič. To je naša strokovna
investicija za prihodnost, saj bodo čez nekaj let lahko nasledili
sedanje zdravnike zdravstvenega doma. Žal pa se, kot večina slovenskih zdravstvenih domov, srečujemo s hudim pomanjkanjem
družinskih zdravnikov, še posebej ob odhodu dr. Resnikove, ki se
je preselila iz družinskih razlogov. Tako v ZD trenutno manjkata
dva zdravnika družinske medicine, kar pomeni veliko večjo obremenitev za preostale zdravnike. Seveda intenzivno iščemo nove
zdravnike.
Med največjimi načrti sta predvsem sanacija energetsko potratne
stavbe in širitev v prostore izpostave ZZZS, saj nove dejavnosti
zahtevajo tudi nove prostore. Pri tem v interesu občanov računamo
na dobro sodelovanje z Občino Tržič, ki je lastnica stavbe zdravstvenega doma.
kar iz avta. Seveda pa na Bledu ne gre brez slastne blejske rezine,
ki smo si jo z veseljem privoščile ob kavi, kljub krvnemu sladkorju, ki je tisti dan najbrž narasel nekoliko čez dovoljeno mejo.
Z veseljem je bilo opazovati, kako starejšim ljudem dobro dene,
če jih nekdo posluša, pa čeprav so tema pogovora čisto vsakdanje
reči, ki se nam mlajšim zdijo včasih popolnoma običajne, včasih
celo nesmiselne.
Vidno utrujene, a z velikim veseljem in hvaležnostjo v očeh, smo
se vrnile vsaka na svoj dom. Moje sopotnice hvaležne, ker sem
jim popestrila dan, jaz pa, ker sem lahko pripomogla, da je bil vsaj
na ta dan in vsaj za štiri ljudi naš svet lepši.
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Prazničen dan za
Dolino
Uredništvo, foto: Petra Hladnik

O izdaji knjige O Dolini in Dolincih,
ki jo je pripravila Jožica Koder, smo v
občinskem glasilu že poročali. Uradna

In memoriam:
DAVID PREMRL
(1970–2014)
Janita Košir, foto: Urša Herak Rener

V mesecu juliju nas je v 44. letu nenadno
zapustil David Premrl. Spomin nanj je še
kako živ, zato se želimo dotakniti umetnikove zapuščine in razkriti del opusa
diplomiranega slikarja, profesorja iz
Tržiča. V dobrih dveh desetletjih plodnega ustvarjanja je močno zaznamoval
tržiški in slovenski slikarski prostor.
Diplomiral je pri prof. Mladenu Jernejcu
na Visoki strokovni šoli za slikanje in
risanje v Ljubljani, nato se je zaposlil kot
likovni pedagog na OŠ Bistrica. V svojem
pedagoškem delu je spodbujal likovno
ustvarjanje generacije učencev, s katerimi
je prejel številne nagrade in priznanja,
njegovo delo mentorja je bilo cenjeno tudi
v Kulturnem društvu tržiških likovnikov.
Prvič se je javnosti predstavil s samostojno razstavo leta 1991, nato je razvoj in
napredek svojega dela postopoma nakazoval s samostojnimi razstavami, sodeloval je na skupinskih razstavah in na
mnogih slikarskih kolonijah.
David Premrl je svoje delo in življenje
posvetil slikarskemu svetu, do katerega je
gojil izjemno predan in skrben odnos. S
svojim znanjem in izostrenim občutkom
za umetnost je ostajal zvest iskanju
resnične in harmonične lepote. Tako je
bila pri ustvarjanju slik, grafik in risb,
ki so del njegovega širokega likovnega
opusa, ves čas v ospredju težnja po globlji humanistični sporočilnosti in osebno
doživeti izpovednosti, ki mu je odpira-

predstavitev pa je bila 9. avgusta v Domu
družbenih organizacij Jelendol, ki so ga
domačini in gostje z vseh koncev Tržiča
napolnili do zadnjega kotička. Spremljevalni kulturni program je z recitacijami in
vložki glasbenih
gostov oblikovala
Vesna Štefe, o
vsebini in nastajanju knjige pa
so poleg avtorice
Jožice
Koder
spregovorili
še
Zdravko Dovžan,
dr. Bojan Knific in
župan Borut Sajovic. Še posebno dragoceni so
bili priložnostni
nagovori nekaterih
vaščanov
in gostov. Izdaja

obsežne monografije o majhnem kraju
je za vse krajane pravzaprav prazničen
dogodek – zato njenim pripravljalcem
čestitamo, knjigi pa želimo živahno pot
med bralce.

la nove poti umetniškega ustvarjanja.
Uresničeval ga je v vseh žanrih likovne
govorice – portretih, ženskih aktih, krajinah in tihožitjih, v zadnjem času pa se
je vse bolj posvečal upodabljanju volov in
čapelj, o čemer je zgovorno pričala zadnja samostojna razstava v Galeriji Atrij
z naslovom Harmonična lepota čapelj in
krajine.
David Premrl je v bolj ali manj
mimetičnem opazovanju in posnemanju
podob resničnega sveta neposredno razkrival, kje se je skrivalo njegovo estetsko
in življenjsko doživljanje. Lahko bi rekli,
da je v svoje slike vnašal predvsem motiviko, ki jo je odkrival iz neposredne okolice vsakdanjega življenja. To se je izrazito
pokazalo pri risbi, v tem najbolj osebnem
in neposrednem izrazu misli in idej, s katero se je srečal že v zgodnjih letih svoje
umetniške poti. Likovno mojstrstvo je
udejanjal tudi na slikarskih kompozicijah.
V delih, ko je barva prevzela odločilno
vlogo, nosilec pripovednosti in izpovednosti pa so postale upodobitve tihožitij,

portretov, krajin ter podobe iz živalskega
sveta, je v likovnih izpovedih raziskoval
bogastvo barv, možnosti proporcev, perspektive in umestitve motiva na slikovno
ploskev.
Premrlovo raziskovanje izbranih motivov ter njihovo ponavljanje in nenehno
izpopolnjevanje kažejo na tankočutnega
in tehnično dovršenega slikarja, ki je
gradil globoko občutene podobe ponekod statične in osamljene človeške figure,
življenja anonimnih predmetov in lirične
krajinske brezčasnosti. O svoji ustvarjalni poti je imel jasna stališča, želel je nadaljevati delo očeta akademskega slikarja
Dušana Premrla, pri njem je namreč dobil
prve slikarske izkušnje in krepil zanimanje za umetnost, ter je v ustvarjalnem zanosu, izoliran od tokov moderne umetnosti,
razvijal lastno umetniško prakso.
V Galeriji Atrij Občine Tržič v mesecu
oktobru načrtujemo razstavo, postavljeno
njemu v spomin. Sodelavci Tržiškega
muzeja se od njega poslavljamo s spoštovanjem in v iskrenem prijateljstvu.

Cerkniško jezero, olje na platnu, 100 x 160 cm, 2014
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Le plesat me pelji 2014 – FS Karavanke na
državnem srečanju folklornih skupin
Maja Tekavec; foto: Janez Eržen

Z državnim srečanjem folklornih skupin
Le plesat me pelji 2014, ki je potekalo 27.
7. 2014 v Beltincih, se je končal 44. mednarodni folklorni festival, ki ga pripravljata Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
in KUD Beltinci.
Na velikem odru grajskega parka se je
poleg domačinov FS KUD Beltinci predstavilo osem folklornih skupin iz Slovenije, ki so po izboru in oceni državnih strokovnih spremljevalk Klavdije Žabot in
Nine Volk dosegle državno raven kakovosti. Državni strokovni spremljevalki sta
za prvi del državnega srečanja z naslovom
Le plesat me pelji (2. del bo potekal v Sežani
v mesecu oktobru) izbrali osem zanimivih

Noč orienta in nova
sezona v KUD Leyli

in kakovostnih odrskih postavitev, med
njimi kar dve v produkciji našega društva.
Poleg mladinske in odrasle folklorne skupine Karavanke so nastopili še KUD Celjska folklorna skupina, FS Dragatuš, FS KD
4, bomo 8. 9. pričeli z novo sezono plesnih
tečajev. Priključite se lahko v naslednje
vadbe:
• ponedeljki od 16.30 do 17.30: mix
različnih plesnih stilov za najmlajše (vodi
Tamara Borojević),

Iris Šober, foto: Urban Meglič

Tržni dan je avgusta potekal v znamenju
Orienta. Organizatorjema, Poloni Brodar in
Občini Tržič, smo v KUD Leyli pomagali
s pripravo kulturnega programa. Z našimi
plesalkami smo pripravile plesno predstavo, gostili pa smo tudi slovensko-palestinsko društvo Rozana, ki je predstavilo arabski folklorni ples, dabko. Poskrbeli smo
tudi za ponudbo arabske hrane, za arabski
bazar, barvanje s kano ter arabske otroške
delavnice, na pomoč so priskočili tudi iz
Mladinskega centra Tržič. S prireditvijo
smo želeli predstaviti orientalske plese
in arabsko kulturo širši publiki in hkrati
poskrbeti za malo drugačen poletni večer.
V KUD Leyli bi se zahvalili vsem, ki so
omogočili Noč Orienta, in obiskovalcem za
tako številčno podporo!
Septembra pa novim izzivom naproti … Na
stari lokaciji, v spodnji dvorani na Balosu
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• torki od 20.00 do 21.30: začetna skupina
orientalskih plesov (vodi Iris Šober),
• četrtki od 18.15 do 19.45: otroškoNika Meglič iz Kovorja je uspešna
mlada glasbenica, harmonikarka, ki
je v lanskem šolskem letu na tekmovanjih z gumbno harmoniko dosegla
vrsto uspehov. Na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov TEMSIG
v Škofji Loki je dobila zlato plaketo,
na državnem tekmovanju v Cerknici
pa srebrno. Na Mednarodnem glasbenem tekmovanju Svirel v Štanjelu
je dobila zlato diplomo v svoji kategoriji. Kot finalistka je nastopila še
na zaključnem koncertu v Italiji. Z
novim programom je nastopila še
na Mednarodnem glasbenem tekmovanju Tomaž Holmar v Italiji, kjer
je bila v svoji kategoriji druga. Nika,
ki je z odliko zaključila Osnovno šolo
Bistrica, bo jeseni svojo glasbeno
pot nadaljevala na Konservatoriju za
glasbo in balet v Mariboru, kamor je
bila sprejeta po uspešno opravljenih
sprejemnih izpitih.
Želimo ji veliko uspeha v nadaljnjem šolanju.

Marko Beltinci, FS Klas iz Horjula, FS
Leščeček iz Veržeja in Mlajša odrasla FS
FD Lancova vas. Kot gostje pa so nastopili
Folklorni ansambel Komárňan iz Slovaške.
V okviru državnega srečanja je JSKD pripravil tudi godčevsko delavnico, ki je bila
namenjena spoznavanju preteklih glasbenih praks in njihovemu vključevanju v
sodobnost. Takšnih izobraževanj se redno
udeležujejo tudi naši godci.
Srečanja imajo pomembno vlogo pri razvijanju folklorne dejavnosti. Državna
srečanja, ki jih pripravlja JSKD, spodbujajo kakovostno kulturno delo ter iskanje
inovativnih repertoarjev in so namenjena
ozaveščanju širše javnosti o pomembnosti
kakovostnega poustvarjanja slovenskega
ljudskega izročila. Biti na beltinškem odru
je vedno nekaj posebnega, kajti takrat se
folklorniki zavemo, da delamo dobro in
kakovostno. Ob tem bi se rada zahvalila
Saši Meglič in vsem članom FS Karavanke
za trud, energijo, dobro voljo, predvsem pa
hvala za to, kar delate!
mladinska skupina orientalskih plesov
(vodi Iris Šober),
• četrtki od 20.00 do 21.30: mix level skupina orientalskih plesov (vodi Iris Šober),
• nedelje od 19.00 do 20.30: članska tekmovalna skupina orientalskih plesov
(vodi Iris Šober).
Za več informacij o tečajih nam pišite na
leyli.orient@gmail.com ali pokličite na
040-865-362 (Iris).
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KUD Lom ponovno na
festivalu gorenjskih
komediantov
Alenka Slapar, foto: Andreja Šmitek

V letošnjem letu smo lomski kudovci postavili na oder igro Cvetka Golarja Vdova
Rošlinka. Za priredbo besedila in režijo je
ponovno poskrbela Nana Peharc.
Za študij igre smo imeli izredno malo časa,
saj je na vrata trkala pomlad. Dokazali smo,
da trdo delo rodi sadove. Po šestih tednih
intenzivnih vaj in učenja doma smo se 11.
aprila z Rošlinko predstavili domačemu
občinstvu in selektorju Petru Miletarevu,

ki je v svoji obrazložitvi zapisal: »Režijski
posegi v dogodke, ki se vrstijo zelo predvidljivo (zaradi besedila samega) in bi igra
tekla monotono, so to odlično preprečili in
igro naredili gledljivo in tekočo. Predstava
je kvalitetno, pa tudi zbrano in disciplinirano odigrana. Postavljena je v domače
narečje (razen Rošlinke), kar je pravilno, saj
tako dialogi lepše tečejo in se slišijo verjetni
(jim verjamemo). Igra igralcev je disciplinirana, točna in natančna. Ne igrajo tehnično
»na pamet«. Tudi drugi igralski elementi so
jim jasni in jih dobro upoštevajo.«
Selektor je bil zadovoljen z vsemi liki, ki
so igro zgradili, tako z naslovno junakinjo
Alenko Slapar kot z ostalimi. V igri sta
odlično debitirala mlada Aljaž Soklič in
Andreja Šmitek. Peter Miletarev nas je izbral za sodelovanje na 17. festivalu gorenjskih komedijantov, ki smo se ga z veseljem

udeležili 22. 6. 2014 na Dobu pri Domžalah
in s tem počastili 95-letnico lomskega
kulturno-umetniškega društva.

Zelo obiskana pa je bila tudi razstava,
kar dokazuje, da gremo v pravo smer, da
postaja srečanje tradicionalno in da slikar-

ji z vseh koncev Slovenije spoznajo tudi
gostoljubno in navdihujočo plat našega
mesta.

Ex tempore Tržič 2014
že pod streho
Franca Globočnik

KD tržiških likovnikov je 8. avgusta 2014
organiziralo še razstavo del, ki so nastale
na delavnicah 25. junija 2014 v Tržiču.
Razstava je bila na ogled v galeriji Ferda
Majerja v paviljonu NOB vse do 26. avgusta.
Udeležba slikarjev na ex tempore je bila
kljub slabemu vremenu največja do sedaj.

Ob 100–letnici
začetka prve svetovne
vojne v knjižnici
Nejc Perko

Ob stoletnici začetka prve svetovne vojne v tržiški knjižnici zbiramo fotografije,
pisma, dnevnike ali druge predmete iz
tega časa. Morda tudi v vaši družinski
dediščini hranite kaj takega? Ste pripravljeni prinesti predmete na ogled? Se spomnite zgodb vaših prednikov? Karkoli boste
posredovali, dokumente in zgodbe, bomo
objavili na spletu in nam vsem za drobec
približali dogodke tistega časa.
Domoznanski večer na to temo pripravljamo v tržiški knjižnici 1. oktobra. Ob
razstavi zbranih predmetov oz. kopij bo
dr. Miha Šimac predstavil dogajanja v
Tržiču v času prve svetovne vojne.
Miha Šimac je avtor znanstvenega dela

Patriae Ac Humanitati, ki obravnava
zdravstveno organizacijo v zaledju soške
fronte (1915–1917) in predstavlja prvo
tovrstno monografsko delo v slovenskem
zgodovinopisju. Obravnavana je zdravstvena oskrba tako ranjencev s soške fronte
kot tudi bolnih in obolelih za nalezljivimi
boleznimi. Predstavljeni sta vojaška saniteta na bojiščih in zdravstvena organizacija v Ljubljani, ki je v tem »mestu vojaških
bolnišnic« poleg vojaške garnizijske
bolnišnice obsegala še bolnišnice Rdečega
križa ter druge sicer civilne bolnišnice,
ki so jih leta 1915 preplavili ranjeni in
oboleli s soške fronte. Pomembna vsebinska poudarka sta tako na zdravnikih in
strežnem osebju v bolnišnicah, ranjencih
in bolnikih, njihovih zdravstvenih obravnavah in življenju v bolnišnicah kot tudi
na nekaterih nalezljivih boleznih, ki so se
v vojnih, kriznih razmerah širile med vojaki in civilnim prebivalstvom.
Omenimo še, da se je akcija zbiranja
spominov v naši knjižnici lepo prijela in
vas še naprej vabimo, da nas obiščete s to
pomembno dediščino.

STOPIMO SKUPAJ
Člani KD tržiških likovnikov, prijatelji
iz številnih drugih društev in posamezniki smo tokrat stopili skupaj in
pripravili kar precejšnjo število slik
različnih tehnik in velikosti (olje in
akril na platnu, risbe, grafike …) za
prodajo. Izkupiček bo namenjen v
dobrodelne namene.
Slike bodo na ogled in v nakup
razstavljene v galeriji Ferda Majerja v paviljonu NOB od 27. avgusta dalje. Zaključna prireditev
s številnimi znanimi gosti bo 13.
9. 2014 ob 19. uri v Kulturnem
centru v Tržiču. Ves izkupiček je
namenjen otrokom tržiških osnovnih šol.
Vse dodatne informacije dobite na
telefon 040-955-733 pri predsednici KD tržiških likovnikov Francki
Globočnik, ki je tudi pobudnica te
akcije.
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Romana in Žigan
Krajnčan
Jure Vertelj, Petra Hladnik, foto: Peter Uhan

je režiral Gašper Tič. Prvi je broadwayska
uspešnica, ki jo je prevedel Milan Dekleva. Imeli smo okrog 100 ponovitev, drugi
muzikal je avtorski in meni zelo ljub, ker
sva prvič sodelovala s sinom Žiganom.
Ker imam pravzaprav redko priložnost
sodelovati s tako ustvarjalno ekipo in
ker je tovrstnih projektov v Sloveniji
zelo malo, sem seveda presrečna za to
priložnost in oba igram neskončno rada!
Je ta poslovilna otroška predstava zares vaša zadnja? Kako ste prišli do
te odločitve in koliko otroških src bo
potrebno, da se vrnete v ustvarjalne
vode za najmlajše, če sploh?

5. septembra bomo v Dvorani tržiških
olimpijcev gostili predstavo Romana
in pošast Pozabaaa, s katero se Romana Krajnčan poslavlja od najmlajšega
občinstva. V predstavi ima eno od
nosilnih vlog tudi Romanin sin Žigan.
Zastavili smo jima nekaj vprašanj.
Romana, vaša glasbena pot se ni začela
z ustvarjanjem za otroke. Vaši začetki
so, med drugimi, našli korenine v
ansamblih 12. nadstropje ter Sibila.
Moji začetki so tesno povezani s Tržičem,
saj skoraj ni bilo šolske proslave ali prireditve, kjer ne bi nastopala s kitaro. Zelo
hitro je Anka Ahačič namreč ugotovila, da
nujno potrebujem inštrument, s katerim se
bom spremljala in ga nosila s sabo. Klavir,
ki sem se ga učila 9 let pri prof. Erženovi,
me nikoli ni prav posebno navduševal …
Pri 15. sem se udeležila prvih pevskih tekmovanj in zmagala. Sledila so povabila v
skupine in na festivale. S Sibilo sem posnela znamenite Račke, z 12. nadstropjem
pa nam je najbolj uspela Anka kleptomanka.
Kaj je bil povod za vašo odločitev, da ste
pričeli z ustvarjanjem glasbe za otroke?

Za otroke pojem in ustvarjam že 25 let. Nisem želela kar počasi in potiho zaključiti,
to ni v mojem stilu. Zamislila sem si predstavo z najboljšimi plesalci – igralci, z
mojimi največjimi uspešnicami in ta glasbena predstava je kot smetana na tortici.
Menim, da si otroci zaslužijo najboljše,
zato sem poskrbela za vrhunsko ekipo in
številno zasedbo, režiserka Ivana Djilas
je odlično povezala zgodbo, pesmi, sceno,
kostume in srečna sem, da v predstavi
sodelujemo kar štirje Tržičani – poleg Lojzeta Krajnčana, ki je avtor večine pesmi,
še sin Žigan in Daniel Petkovič. Upam, da
bomo s to predstavo razveselili še čim več
otrok in staršev, potem pa bo že čas, da
se počasi umaknem in se še bolj posvetim
moji še eni veliki ljubezni – šansonom.
Žigan je star 18 let in obiskuje Gimnazijo Ljubljana (smer sodobni ples). Med
mnogimi plesnimi nagradami omenimo
prvo nagrado za najboljšo plesno izvedbo na mednarodnem tekmovanju
OPUS 2014 v sodobnem plesu, ki jo je
prejel junija. Sodeloval je v muzikalu
Moje pesmi moje sanje (Prešernovo
gledališče Kranj), Manjka mi, manjka (SitiTeater Ljubljana), Uscana vas
(Šentjakobsko gledališče) ter filmu
Gremo mi po svoje.
Si kot otrok kdaj poslušal pesmi svoje
mame, jo morda prosil, da ti jih je kar
zapela?

Zadnja leta ste se posvetili ustvarjanju
za odraslo publiko, nastopate tudi v
dveh muzikalih, "LJUBIM TE - SPREMENI SE!" ter "MANJKA MI, MANJKA". Če bi lahko nekomu svetovali
ogled le enega izmed omenjenih muzikalov, katerega bi mu priporočili in zakaj?

Pesmi svoje mame sem poslušal skoraj
vsak dan, saj je bil to velik del njenega
življenja. Ampak niso mi bile najbolj všeč
uspešnice, pravzaprav so mi šle že kar
malo na živce, saj sem jih znal na pamet,
pa še vseskozi so se vrtele. Imel sem svoj
osebni izbor njenih pesmi. Slonček Tonček
je bila tista pesem, ki mi jo je morala
določeno obdobje zapeti vsak večer
(večkrat).

Oba muzikala sta super, vredna ogleda in
prav ponosna sem, da se lahko v Sloveniji
pohvalimo s tako dobro produkcijo. Oba

Kot najstnik si ob šolskih obveznostih,
prijateljih ter žurih svoj čas namenjal
igranju, glasbi ter plesu. Ti je uskla-

Prav gotovo rojstvo prvorojenca Kristijana in njemu ljuba Huda mravljica.

12 september 2014

jevanje vseh teh obveznosti prišlo do
živega?
Urnik me je rešil. Sploh sem eden tistih
ljudi, ki dobro funkcionirajo, če imajo
veliko stvari naenkrat, šele takrat sem v
polnem pogonu. Seveda bo usklajevanje
večen problem, a za stvari, ki jih imaš rad,
moraš tudi kaj žrtvovati.
Nastopal si tako pred filmsko kamero
kot na odru. Kaj ti je ljubše in zakaj?
Zelo rad imam kontakt z ljudmi, kar se
zgodi na odru (razen če je zelo vključena
četrta stena). Rad pa imam tudi minimalizem in naravnost, ki zasede prostor v
filmu. Sklepam , da je rešitev v majhnem
odru in tridesetih gledalcih.
Skupaj z mamo sta nastopila že v muzikalu Manjka mi, manjka, sodeluješ
pa tudi v predstavi Romana, otroci in
pošast Pozabaaa. Kako je nastopati z
mamo?
Nastopati na odru z mamo je enako kot z
vsako soigralko. V tej predstavi je na odru
ona še vedno Romana, jaz sem Mišek
Miško. Najen odnos se popolnoma spremeni. Zame, zanjo in za občinstvo je zelo
pomembno, da se ta profesionalna transformacija zgodi.
Se v bodoče vidiš kot plesalec, igralec
ali pa kaj drugega?
Vsekakor nekaj, kar je povezano s plesom,
petjem in igro. Zelo me zanima performans in improvizacija. Ampak šole, ki bi to
združevala, še nisem našel, najbrž je tudi
ne bom in bom moral kompenzirati svoje
ostale dejavnosti s študijem. Za zdaj bi bil
rad del čim več dobrih projektov in še naprej delal na sebi, saj imam šele 18 let.
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50 let ceste Naklo – Ljubelj (1. del)
Nejc Perko, avtor fotografije: Ivan Sitar, knjižnici posredovala Peter Rožič in Jurij Smolej

V lanski sedmi in osmi številki Tržičana
je bilo v prispevkih o kamnolomih, povezanih z gradnjo ceste Naklo – Ljubelj,
omenjeno, da letos poteka 50 let od otvoritve t.i. Jadranske ceste. Glede na vaš
pozitiven odziv (zahvaljujemo se za vse
vaše odgovore), smo poizvedovali še naprej. Kar nekaj časa se je »kuhal« prispevek,
ki je sedaj pred vami in govori o takratnem
dogajanju. Pogovarjali smo se z Marjanom
in Vanjo Bukovnik iz Bistrice pri Tržiču,
ki se jima za izčrpne informacije v imenu
tržiške knjižnice lepo zahvaljujemo. Gospod Bukovnik, šofer in prevoznik na tem
gradbišču, je ob obisku poudaril, da sicer
ni bil prisoten pri projektu od začetka do
konca, a kakšne stvari se bo pa že spomnil.
Na koncu se je nabralo gradiva za naslednji
prispevek.
Gradbišča na trasi ceste
V tem projektu je sodelovalo več gradbenih
podjetij. Gospod je delal v podjetju Slovenijaceste, ki je imelo na trasi tri gradbišča,
na katerih so stale delavske barake. Prvo
gradbišče so imeli na Ljubelju, kjer je
podjetje gradilo ljubeljski tunel. Delavske
barake, o katerih več v nadaljevanju, so na
Ljubelju stale na zdajšnjem parkirišču pod
hotelom, temelji barak so še vidni. Nadzorniki oz. višji delavci
pa so živeli v nekdanji Bornovi
graščini, zraven cerkve Sv. Ane.
Drugo gradbišče tega podjetja je
bilo na Zalem Rovtu, na mestu
kasnejše osnovne šole. Tu so
barake stale na temeljih medvojnega nemškega taborišča. Delavci iz teh barak so gradili vse
tri tunele nad Tržičem. Dovozna
cesta do gradbišča nad Ravnami
je potekala mimo Mladinskega
doma na Ravnah proti Zalemu
Rovtu. Tretje barakarsko naselje
podjetja Slovenijaceste pa je bilo
v Zvirčah, v bližini bara Pr' Rihtarju. Čeprav na prvi pogled ne
deluje tako, pa je bila gradnja na
trasi Bistrica- Podbrezje težavna,
že zaradi veliko ilovnate podlage. Še večja težava je bil sprijeti prod, na videz kompakten,
dejansko pa s praznimi vmesnimi prostori. Zdelo se je, da je
teren že dovolj utrjen, pa so tla
ob večji obremenitvi nenadoma
popustila in utrjevanje se je

začelo znova. Delavci iz tega naselja so
gradili cesto od Podbrezij do prvega tunela
proti Ljubelju.
Na kompleksu ceste so delovala tudi druga
podjetja, npr. Primorje Ajdovščina (predvsem na področju Šentanske doline). Njihovo barakarsko naselje je bilo v bližini
nekdanje motokros steze v Podljubelju.
Cesta se ni gradila strogo po vrstnemu
redu, npr. od Podbrezij do Ljubelja, ampak
po različnih trasah. Najprej pa se je gradil
predor na Ljubelju.
Gradnja ljubeljskega tunela
V tunelu se je delalo brez prekinitev, podnevi in ponoči. Izmene so trajale po 13 ur.
Beton se je izdeloval še z mešalcem, tedaj
še ni bilo še nobene moderne tehnologije.
Za odvoz odvečnega materiala iz tunela
so uporabljali posebna (ameriška) vozila
Demper, dvotaktni diesel z malimi kolesi.
Teh vozil se ni dalo obračati. Vožnja je
lahko potekala le naprej in nazaj. Bila so
brez strehe, spredaj pa so imela približno
5 mᶟ velik zabojnik za material, ki so ga
odvažali. Hidravličnih naprav niso imeli,
ko so hoteli odvreči vsebino, so potegnili
določeno ročko za loputo. Nesreče niso bile

redke.Zgodilo se je, da zavora ni delovala
in je vozilo s šoferjem vred zgrmelo čez
nasip.
V zvezi s temi vozili je nastala tudi anekdota: turisti, ki so takrat vozili še čez
stari prelaz Ljubelj, so opazovali dogajanje na gradbišču. Z govorico rok (»pianino špilat«) so začeli delavce spraševati,
če so zaporniki. No, ker se je med njimi
vendarle našel nekdo, ki je znal par besed
nemško, so tudi izvedeli zakaj – taka vozila
so namreč na zahodu uporabljali zaporniki
na zaporniških gradbiščih. Tistim, ki so
upravljali s temi vozili, se je zaporniška
kazen zmanjšala tudi za polovico. Toliko
o nevarnem delu … Zanimivo je, da pri
gradnji ljubeljskega predora ni bilo težav
z vdori vode, kar je bila velika ovira, če se
spomnimo, pri gradnji karavanškega predora. Je bilo pa veliko več težav pri gradnji
predorov nad Tržičem.
Zanimalo me je tudi, v kakšnem stanju se
je nahajal objekt, ki je sameval od konca
druge svetovne vojne. Predvsem ga je
bilo treba očistiti, saj ni bil betoniran, izgledal pa je približno tako kot danes tunel
v Dolžanovi soteski. Luknja je bila velika,
da bi jo prevozil kakšen malo večji kombi.
Vhod v tunel je bil pozimi zaprt zaradi
prepiha. Na sredini tunela, kjer poteka
meja, je bila pregrada, ki je preprečevala
prehod meje. Tako nobena stran ni mogla
voziti odvečnega materiala v drugo državo
ali ga od tam dovažati.
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Glasbena šola Tržič v
šolskem letu 2013/14
Andreja Pogačnik

V tem šolskem letu so bili nekateri učenci
Glasbene šole Tržič še posebej uspešni na
tekmovanjih v Sloveniji in v tujini. Vsi
učenci naše šole, ki so se udeležili regijskega Tekmovanja mladih glasbenikov
Slovenije - TEMSIG, so tam dobili zlato plaketo, zato so se preskusili tudi na
državni ravni. Maja Gros in Ema Meglič
sta s klavirskim duom osvojili zlato plaketo, Iza Gros in Katarina Bernard s klavirskim duom zlato plaketo s posebnim
priznanjem za najbolj obetavni mladi glasbenici. Mentorja pianistk sta Tanja Ahačič
in Primož Ahačič. V kategoriji harmonikarjev sta bila zelo uspešna tudi učenca
Mirka Šlibarja, Žan Šlibar s 1. mestom
in zlatim priznanjem ter Sašo Primožič z
bronastim. Učenec Benjamina Prešerna,
pozavnist Žan Škrjanc, je uspeh dopolnil z
bronasto nagrado.

tekmovanje Tomaž Holmar v Naborjetu v
Italiji (duo Iza Gros in Katarina Bernard,
1.mesto, 1. nagrada in osvojenih 100 točk v
kategoriji z dve leti starejšimi vrstniki, uč.
Tanja Ahačič in Primož Ahačič; duo Maja
Gros in Ema Meglič, 1. nagrada, uč. Tanja
Ahačič; Iza Gros, 2. nagrada, uč. Primož
Ahačič; Katarina Bernard, 1. nagrada, uč.
Tanja Ahačič).

Tekmovalci pianisti so se zelo dobro
uvrstili tudi na naslednjih tekmovanjih:
Mednarodno tekmovanje Tartini v Piranu
(duo Maja Gros in Ema Meglič, 2. nagrada,
učiteljica Tanja Ahačič), Mednarodno tekmovanje Ivan Rijavec v Idriji (duo Maja
Gros in Ema Meglič 1. mesto in 1. nagrada,
uč. Tanja Ahačič; duo Iza Gros in Katarina

Bernard, 1. mesto in 1. nagrada, kategorija Začetniki, uč. Tanja Ahačič in Primož
Ahačič), Mednarodno Koroško klavirsko tekmovanje v Radljah ob Dravi (duo
Iza Gros in Katarina Bernard, 1. mesto in
zlata nagrada, uč. Tanja Ahačič in Primož
Ahačič; duo Maja Gros in Ema Meglič, 1.
mesto in zlata nagrada, uč. Tanja Ahačič;
Iza Gros, solo, srebrna nagrada, uč. Primož
Ahačič; Katarina Bernard, solo, srebrna
nagrada, uč. Tanja Ahačič; Enya Kenda,
solo, zlata nagrada in posebno priznanje
za najbolje izvedeno delo iz obdobja klasicizma, uč. Tanja Ahačič; Eva Raztresen,
zlata nagrada, uč. Tanja Ahačič; Marta
Langus, srebrna nagrada, uč. Sašo Simič;
Manca Špendal, srebrna nagrada, uč.
Primož Ahačič), Mednarodno glasbeno

Harmonikar Žan Šlibar pa se je zelo
uspešno predstavil na Mednarodnem tekmovanju v Beltincih, kjer je tako v kategoriji klasične kot zabavne glasbe osvojil 1.
mesto in 100 točk. Enako število točk in
1. mesto pa je osvojil še na tekmovanju v
Trevisu v Italiji. Tudi v Malborghettu si je
priigral 1. nagrado. Njegov učitelj je Mirko
Šlibar.

Stezice so stare 45 let

delu in uspehih šole na vseh področjih, tudi
o povezavi s krajem in ljudmi.

obračamo list za listom, ne le matične šole,
tudi podružnice v Kovorju.

Tudi letošnje, izšle so koncem junija, imajo
večplastno; pestro, zanimivo, lepo in vzgojno sporočilnost. Že iz naslovnice je mogoče
razbrati vsebino, ki so jo ubesedili in oblikovali učenci od 1. do 9. razreda OŠ Bistrica
pod skrbnim mentorstvom urednice in lektorice Andreje Kosec in oblikovalke Dine
Pintarič. Veliko imen učencev srečamo, ko

Z veseljem sem prebrala vsa besedila, se
ustavljala ob oblikovalskih in fotografskih finesah. Teme so izbrane tako, da
učenci lahko pišejo pesmi, pripovedujejo
o tem, kar so naredili med šolskim letom,
razmišljajo o tem, kar so lepega ali nelepega doživeli, pokažejo svoje znanje, pa tudi
sanje. Srečno v novem šolskem letu.

Jožica Koder, foto: Dina Pintarič

V meso in kri mi je prišlo, da pred začetkom
novega šolskega leta napišem nekaj misli
o glasilu učencev Osnovne šole Bistrica,
pred veliko leti Osnovne šole heroja Mirka Bračiča Tržič. Naj bo tako tudi letos,
še posebej zato, ker izhajajo neprekinjeno
že 45 let. Zaslužijo si iskrene čestitke, vsi,
nekdanji in sedanji ustvarjalci; učenci,
mentorji in vodstvo šole.
Pripraviti in izdati šolsko glasilo je zahtevna,
odgovorna, a lepa naloga. Kadarkoli izidejo
Stezice, je za šolo praznik, za ustvarjalce pa
tudi nagrada za delo, nagrada za vse, ki z
besedami, slikami, zadnje čase še posebej
s fotografijami uresničujejo svoje ideje.
Za številne nekdanje ustvarjalce Stezic so
spomin na otroštvo in osnovnošolska leta,
so kot dokument časa; govore o življenju,
14 september 2014
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mesto), Laura Višnar (2. mesto, hip hop
solo mladinke), velika otroška formacija
The kids (3. mesto), mala članska skupina
Camorra (3. mesto).
Po uspešnem državnem prvenstvu so plesalci zastopali barve Slovenije tudi na
evropskem prvenstvu v Riminiju, ki je
potekalo sredi julija. Maša Štucin in Laura
Višnar sta tudi tokrat izstopali in si z svojo
energijo priplesali odlično 4. mesto med
več kot 100 pari. Poleg njiju so si odlična
mesta priplesali še ostali naši plesalci.
Rezultati na evropskem prvenstvu 2014:
Maša Štucin in Laura Višnar (4. mesto, hip
hop pari mladinci), mala mladinska skupina PSŠ1 (7. mesto), mala otroška skupina
The best (7. mesto).

Plesalci Plesnega
Studia Špela državni
prvaki
Špela Mandelc

Medtem ko je večina otrok že zakorakala
v poletne počitnice, so se glavna tekmovanja za naše plesalce šele dobro začela.

V Plesnem Studiu Špela smo sezono
skoraj zaključili z uspešnim državnim in
evropskim prvenstvom. Na državnem prvenstvu v Novi Gorici (21. 6. - 29. 6.) si
je Maša Štucin priplesala naslov državne
prvakinje med mladinkami, Laura Višnar
in Maša Štucin pa sta postali državni pr-

Delovanje Ženskega
rokometnega kluba
Tržič
Magda Mandelc

Veseli nas, da ŽRK Tržič deluje že osmo
leto. V tekmovalni sezoni 2013/2014 je
Ženski rokometni klub Tržič spet samostojno sodeloval v državnem prvenstvu Tekmovanje mladih, kjer sta naš klub v skupini
CENTER zastopali 2 ekipi mlajših deklic.
Interesna dejavnost »Mini rokomet / igre z
žogo« se je izvajala na vseh treh tržiških
osnovnih šolah ter na podružnični šoli v
Goričah, vanjo je bilo vključenih 50 deklic
letnika 2003 in mlajše. Od decembra do
maja so potekali turnirji v »mini rokometu« na OŠ Bistrici in OŠ Križe.
Ob
zaključku
tekmovalne
sezone
2013/2014 je 31. 5. na OŠ Križe potekal
6. rokometni turnir za deklice. Tekmovanje
je potekalo v dveh starostnih kategorijah:
MDB – mlajše deklice letnika 2002 in
mlajše ter „Mini rokomet“ - deklice letnika
2003 in mlajše. Na turnirju so sodelovale
ekipe OŠ Tržič, OŠ Bistrica, OŠ Goriče,

vakinji v mladinskih parih. Tudi ostali plesalci so si priplesali več stopničk in finalnih nastopov: Maša Štucin (1. mesto, hip
hop solo mladinke), Maša Štucin in Laura
Višnar (1. mesto, hip hop pari mladinci),
mala mladinska skupina I remember (2.

NOVA SEZONA, NOVI VPISI, NOVI
PROGRAMI …
September prinaša svetovno prvenstvo,
pa tudi novo sezono športnih rekreacij
in plesov. Vabimo vas plesne in športne
programe: FITNES JOGA, ŠPELA MIX,
VADBA ZA STAREJŠE, INTERVALNA
VADBA, VADBA Z UTEŽMI, PILATES,
ZUMBA, DRUŽABNI TEČAJI, HIP HOP,
JAZZ BALET, ORIENTALSKI PLESI,
OTROŠKI PLESNI VRTEC, …
Vabljeni tudi na brezplačni teden odprtih
vrat od 8. 9. do 12. 9. 2014. Zakaj bi hodili
drugam, pridružite se najboljšim!

RK SAVA KRANJ in ŽRK TRŽIČ. Namen
tekmovanja je bil, da vsaka ekipa v svoji
kategoriji igra z vsako, brez skupnega zmagovalca, saj je bil poudarek na uživanju v
rokometni igri in druženju.
Tudi v prihodnji sezoni bodo deklice iz
Tržiča v državnem prvenstvu Tekmovanje mladih nastopale v kategoriji Mlajših
deklic A, B in C. Treningi bodo organizirani od konca avgusta dalje, za najmlajše
deklice pa bo od začetka meseca oktobra
po osnovnih šolah organizirana vadba
»Mini rokomet / Igre z žogo«.
Veseli smo, da rokomet postaja vse bolj
popularen pri deklicah. Zavedamo se, da v

teh časih vse preveč otrok preživlja popoldneve brez staršev, v družbi računalnikov
ali pa postopa po ulicah. V našem klubu
imajo odlično priložnost, da svoj prosti
čas namenijo športu, zdravemu življenju,
druženju s prijateljicami, potovanju po
Sloveniji. Zato vabimo vse deklice, ki
imajo veselje do iger z žogo in želijo igrati rokomet, da se nam pridružijo na treningih, ki bodo organizirani v športni dvorani v Tržiču in v telovadnicah OŠ Bistrica
ter OŠ Križe (za vse dodatne informacije
o klubu in treningih lahko pokličete na
tel.: 051-441-800).
Pa lep rokometni pozdrav.

Maša Štucin in Laura Višnar, dvojni državni
prvakinji

tržičan 15

Tržiški utrinki

Utrinki dogajanj v našem mestu – www.trzic.net
Foto: Luka Rener, Jano Meglič, Urša Herak Rener, Dušan Podrekar

T. M. S. Crew so z gostom, reperjem Zlatkom, prvi s celovečernim koncertom preizkusili nov avditorij na Gorenjski plaži.

Gorščaki so se udeležili začetka mednarodne vojaške vaje Takojšen
odgovor 2014. Nastopili so ob Kataleni, Otu Pestnerju in orkestru
Slovenske vojske.

To, kar sta Kranjčanom Jošt in Šmarjetna, je nam, Tržičanom, Kamnek.
Razgledna točka s svojimi 873. metri nadmorske višine ponuja prekrasen pogled na Tržič.

Mladi ustvarjalci so se združili v novo kulturno društvo Načeta paleta, ki
je v Paviljonu NOB julija pripravilo že prvo razstavo.

Dolgoletni zbiratelj Jure Smolej v galeriji Atrij Občine Tržič tokrat predstavlja stare fotografije in razglednice planinskih domov, koč, postojank
in zavetišč v naših gorah, med drugimi so na ogled tudi črno-bele reprodukcije fotografij, katerih originali so nastali še pred začetkom prve
svetovne vojne.

Slovesnost ob spominskem obeležju na Bistriški planini.
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Tržiški utrinki

Šumi slap. Nikdar mu moči ne zmanjka / valiti spenjeno vodo prepade:
/ iz kapljic mavrica se prede tanka, / če v vodne sklade žarek se prikrade
/ in z njim se vanje zavozla uganka, / ki bi jo misli odvozlale rade: /
kako da s slapom ne usahne reka, / saj voda vendar venomer odteka?
(Tone Pretnar)

V okviru praznovanj krajevnega praznika KS Bistrica so člani PGD
Bistrica pri Tržiču, Kinološkega društva Tržič in GRS Tržič ter uslužbenci
Policijske postaje Tržič in ZD Tržič pripravili praktično vajo.

Ob prazniku KS Bistrica so podelili priznanja, za prijeten zaključek pa je poskrbel ansambel Saša Avsenika.

Državni festival malih
inštrumentalnih skupin 2014

cerkvici sv. Jerneja v Seničnem in 18. 8. v stari šoli v Lešah potekala
promocijska koncerta. Dogodka sta popestrila solista Rado in Marjan Pančur, ki sta ob spremljavi kitar očarala občinstvo.

V soboto, 5. 7. 2014, je v Dravogradu potekal 7. Festival malih
inštrumentalnih skupin. V tekmovalnem delu za male inštrumentalne
skupine se je najbolje odrezal Kitarski ansambel Svarun pod vodstvom Staneta Bitežnika, ki si je prislužil zlato priznanje s pohvalo.
Ansambel se je predstavil z avtorsko skladbo Grega Bitežnika, priredbo ljudske skladbe izpod peresa Staneta Bitežnika ter klasičnimi
skladbami, prirejenimi za kitarski kvintet. Več o Kitarskem ansamblu Svarun (tudi o vpisu v glasbeno šolo) si lahko preberete na www.
svarun.eu.
Prireditev je popestril Trubaški orkester Dejana Jevđića ter folklorne
skupine iz Srbije in Dravograda, nastopili pa so tudi inštrumentalisti
Isidro Larrañaga Akordeoi Orkestra iz Španije.
Zgoščenka Popotnik, prvenec Kitarskega ansambla Svarun, je še
vedno na voljo v TPIC, obiskovalci pa si jo lahko kupite tudi na
vsakem koncertu kitarskega ansambla. V okviru izida sta 16. 8. v
tržičan 17
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Obrazna joga v Tržiču
Urška Kramar

ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ,

Obrazna joga je navdušila zvezdnice. Kako tudi ne, preproste in
zabavne vaje nas lahko pomladijo za nekaj let!

partner projekta socialnega povezovanja
Avstrijcev in Slovencev, sofinanciran iz ESRR,
katerega vodilni partner je OKS-ZŠZS,

Obrazna joga temelji v jogi, eden najbolj prepoznavnih učiteljev
pa je Sanjeev Bhanot, strokovnjak za jogo in ustanovitelj organizacije Yogalife foundation. Obraz sestavlja več kot 50 mišic, ki jih
za izražanje različnih čustev, komuniciranje in podobno uporabljamo vsak dan,. Obrazna joga je varna alternativa različnim načinom
pomlajevanja (plastična kirurgija, botoks) ter popolnoma naravno
kljubuje gravitaciji in staranju. Treniranje obraza deluje na enak
način kot trening telesa. Ko vadimo z obraznimi mišicami, te postanejo močnejše, čvrstejše, kot druge telesne mišice. Ker z vadbo
aktiviramo področje od vratu navzgor, našo »direktorsko pisarno«,
so njeni vplivi na naše zdravje in dobro počutje izredno pozitivni.
Ugodno vpliva na hormonski sistem, lajša glavobole, zmanjšuje
stres, prekrvavi kožo in lasišče, izboljša vid, vrača optimizem in
veselje … Zaradi tega so nad njo navdušeni predvsem prebivalci
velemest, nad njo pa se navdušujejo tudi številne zvezdnice, kot
so Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow in Madonna.

vabi na športno rekreativno zabavno prireditev

EKIPNA OLIMPIJADA – TEAM OLYMPIAD
Prireditev bo potekala v
petek, 12. septembra 2014, ob 18. uri
v Dvorani tržiških olimpijcev v Tržiču.
Vabimo vas, da sestavite ekipo in se nam pridružite!
(sodelujejo lahko športna, kulturna in gasilska društva, osnovne šole,
društva upokojencev in invalidov, člani VDC,…)
Ekipo sestavlja 5 do 8 oseb med 5. in 99. letom.
Število ekip je omejeno na 14, zato pohitite s prijavo.
Rok za prijavo ekip je 5. 9. 2014.
Vsi sodelujoči morajo biti primerno fizično in zdravstveno sposobni
za sodelovanje, kar potrdijo s podpisom na prijavnici.

Joga obraza je poceni in dostopna vsem, izvaja jo lahko vsak in
kjerkoli. Pobrskajte po spletu, kjer se najde obilo vaj, lahko pa se,
v pokušino, udeležite brezplačne predstavitvene vadbe v organizaciji Društva za promocijo joge Juhu Joga, ki organizira tečaje Savinine joge obraza. Več informacij na 041-708-201 ali juhujoga@
gmail.com. Odločitev je vaša, gravitacija ne čaka, zakaj bi vi?

Aktivni tedni športa s Športno
zvezo Tržič
Biserka Drinovec, sekretarka

Ko smo zaključili s taborom na morju, smo se že pripravljali
na aktivne tedne športa, ki so se odvijali v juliju in avgustu za
otroke stare od 6 do 16. let. Prvič smo obiskali pustolovski park
na Krvavcu, plezali smo po plezalni steni, se vozili s tubo, skakali
na trampolinu in streljali z lokom. Lanskoletna želja se nam je
uresničila in avgusta smo skočili na Gorenjsko plažo, kjer smo se
pošteno naplavali. Izvedli smo tudi kolesarki izlet po naši občini,
obiskali skakalni center Sebenje, kjer so se otroci lahko s pravimi
skakalnimi smučmi vozili po doskočišču malih skakalnic, igrali
košarko in nogomet. Na prelep planinski pohod nas je planinska
vodnica Olga Rener odpeljala na Blejsko kočo in Vršič. Ostale
dejavnosti pa sta vodila Petra in Jure.
Skratka, ker smo se imeli fletno poletno, smo sklenili, da se drugo
leto spet srečamo in jo kam skupaj mahnemo. Slike s tabora in
tednov športa si lahko ogledati na FB profilu Športne zveze Tržič.
Projekt je delno sofinancirala Fundacija za šport.

INFORMACIJE IN PRIJAVE:
sportna.zveza.trzic@t-2.net
GSM: 051 354 064, Biserka Drinovec

Kaj početi ob večerih? Taiji.
Marko Bedina
Poletje in vadba v naravi sta za nami in začenja se novo šolsko
leto. Vsakdo že zagotovo razmišlja, kaj bo počel v jesenskih
dneh. Nekaj je treba narediti za svojo dušo in telo.
Taiji društvo Zlati petelin v mesecu septembru vpisuje nove
člane. Program je raznolik. Če taiji, starodavno veščino gibanja, vadimo redno, vsaj dvakrat tedensko, so učinki na zdravje
in počutje izjemni. Vseskozi odkrivamo lepote in zaklade
človeškega telesa, povezanega z umom v harmonično celoto.
Izredna izostritev občutka ravnotežja, popravljena drža prenapetega telesa, povečana odpornost do vsemogočih tegob, ki
jih prepogosto rešujemo z zdravili, uravnoteženje prenizkega ali
previsokega krvnega pritiska ... to je le nekaj stranskih zdavilnih
učinkov redne vadbe taijija. Zaradi metode treninga je vadba
primerna prav za vse starosti in spola. Stranskih učinkov ni. Seveda pa se je treba spopasti z lenobo, omahovanjem, zasedelostjo
in še s čim. V tem je smisel - da nekaj naredimo zase.
Poleg splošne vadbe je tu še kungfu vadba za mlajše oziroma
spretnejše. Ta je polna dinamike, poskokov, obratov, udarcev,
za stare mačke pa dopolnilna vadba za urjenje vzdržljivosti,
odločnosti, spretnosti in hitrosti. Tam, kjer mladi začnejo,
starejši nadaljujejo. V petkih dopoldne bo taiji za starejše ali
manj spretne, ki bodo gibljivost povečali do nepredstavljivih
dosežkov. Moto je zadovoljstvo med vadbo in po njej.
Za več informacij in urnik pobrskajte po spletu
www.taiji-zlatipetelin.si.
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Pohod iz Grahovš do
Doma pod Storžičem

IŠČEMO PROSTOVOLJCE ZA DELO
V MLADINSKEM CENTRU TRŽIČ
(CENTER ZA SOCIALNO DELO TRŽIČ)

Vsem gasilkam v GZ Tržič velja zahvala,
da si poleg svojih službenih in domačih
obveznosti vzamejo tudi čas za delo v
gasilstvu.

September je že tu in z novim šolskim letom
v Mladinskem centru Tržič ponujamo možnost
opravljanja prostovoljnega dela. Iščemo zavzete, odgovorne in potrpežljive ljudi, ki bi
radi pomagali otrokom ter mladim iz Tržiča.
Potrebujemo prostovoljce za vodenje tedenskih ustvarjalnih delavnic, športnih in različnih
izobraževalnih delavnic ob delavnikih, v času
od 14. do 16. ure. Zaželeni so tudi prostovoljci,
ki bi pomagali učencem in dijakom pri opravljanju šolskih obveznosti tekom šolskega leta.
Zaradi vse večje potrebe po učni pomoči želimo
ljudi, ki se lahko zavežejo za opravljanje prostovoljnega dela 1x na teden po 2 uri, ob delavnikih v času od 16. do 18. ure. Vabljeni tudi
tisti, ki imate določena znanja in spretnosti
na različnih področjih, da nam jih predstavite
na posameznih popoldanskih delavnicah ali v
jutranjem času, ki je namenjen mladim od 15.
let dalje od 10. do 12. ure.
Vsi, ki bi vas zanimalo nudenje učne pomoči,
boste imeli v septembru in oktobru možnost
spremljati delo strokovnih delavk, naknadno
pa se boste lahko odločili, katerega mladostnika boste tekom leta spremljali in mu pomagali
pri organizaciji šolskih obveznosti. Prostovoljci
tako pridobite nova znanja in veščine, možnost
dodatnega izobraževanja preko različnih predavanj in intervizijskih srečanj s strokovnimi
delavci.
Za več informacij nam lahko pišete na mladinski.center.trzic@gmail.com; dogovorili se bomo za prvi uvodni sestanek ter vam podrobneje predstavili program.
Več o nas si lahko preberete tudi na naši spletni
strani: http://www.csdtrzic.org/.

NA POMOČ!

Strokovna ekipa Mladinskega centra Tržič

Miro Roblek

Tudi letos smo se podali na pohod do
Doma pod Storžičem na proslavo ob
spomeniku prvim žrtvam NOB na našem
območju, ki je bila 3. avgusta. Pohodniki
smo bili veterani, častniki, gorniki, ljubitelji pohodništva in druženja. Na pot smo
se podali iz Grahovš, pod malo Polano
po brezpotju. Vodil nas je domačin Miha
Meglič (po domače Tičov).
Kulturni program na proslavi so popestrili
Pihalni orkester Tržič in Lomski fantje,

Delo gasilk v Tržiču
Manca Ahačič, VGČ

Prvo nedeljo v maju se je v soboto 14
gasilk udeležilo Florjanove procesije po
Tržiču, ostale gasilke pa so se udeležile
Florjanovih maš v svojih župnijah. 7
maja se nas je 36 gasilk iz šestih PGD
udeležilo 7. Srečanja gasilk GZ Tržič v organizaciji gasilk PGD Bistrica pri Tržiču.
Namen srečanja je predvsem druženje in
navezava stikov. Najprej smo se pomerile v
vaji raznoterosti, kjer smo morale pokazati
gasilsko znanje v spajanju B in C cevi na
trojak, vezanje vozlov (jamborski, tesarski, tkalski), navezave sekirice, metanje
vrvi in še gašenje z vedrovko. Nato smo
nadaljevale z gasilskimi družabnimi igrami hoja s smučkami, lov gasilcev, zbijanje tarče z zavezanimi očmi, sestavljene
gasilske sestavljanke in prenos vode s gumijastim škornjem med ovirami. Sledil je

govorniki pa so bili predsednik KS Lom
pod Storžičem Matej Slapar, predsednik združenja za vrednote NOB tov. Jurij
Jerkič, župan Borut Sajovic in slavnostni
govornik tov. Viktor Žakelj.
Po zaključku programa smo se vrnili pred
planinski dom, kjer smo si privoščili tradicionalni golaž, se pozdravili z znanci in
prijatelji.
zabavni večer v dvorani. Med srečanjem
se nam je pridružil tudi župan Borut Sajovic, ki nas je pozdravil in pohvalil naše
delo. Gasilkam in gasilcem PGD Bistrica
pri Tržiču se zahvaljujem za odlično organizacijo 7. Srečanja gasilk GZ Tržič.
31. maja se je 35 gasilk iz 7 PGD udeležilo
parade ob 60-letnici PGD Jeledol-Dolina.
14. junija se je 6 ekip gasilk iz 4 PGD GZ
Tržiča udeležilo 28. Srečanja članic GZ
Gorenjske ob 110-letnici PGD Hrušica na
Hrušici pri Jesenicah. Udeležile smo se
velike gasilske parade ob 90-letnici PGD
Križe, 3. avgusta pa gasilskega tekmovanja v Wellesdorf (Velinjska vas v Rožni
dolini). Trenutno se pripravljamo na 2.
taktično vajo članic Gasilske zveze Gorenjske v Podbrezju in na gasilsko tekmovanje Ernesta Lombarja v Križah.
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ALENKA KOS –

Predsednica Društva za boljši
svet Vilinski ključ in pisateljica
Najlepših vilinskih pravljic
iz Podljubelja s prirojenim
občutkom za sočloveka

Vesna Tišler Sušnik

»Ljubezen in sočutje sta nuja, ne razkošje.
Brez njih človeštvo ne more preživeti,«
je dejal dalajlama. Na Alenko Kos sta
ta dva stavka naredila tako močan vtis,
da sta postala vodilo ob uresničevanju
njene vizije o Deželi Vilinskega ključa.
»V življenju nikoli ni prepozno za
uresničevanje idej, ki izhajajo iz nas in so
del našega poslanstva,« meni Alenka in po
rojstvu četrtega otroka je sklenila, da idejo
začne uresničevati. Po starodavni vilinski

Metka Kavčič se
zahvaljuje za voščila
in pozornosti
Jožica Koder, foto: Marjeta Šumič

Tri polne rokopisne strani mi je poslala
gospa Metka o tem, koliko lepega je
doživela za svoj 100. rojstni dan. Naročila
mi je, naj v njenem imenu napišem besede
zahvale za vse, kar je lepega doživela, in
vsem, ki smo ji namenili toliko pozornosti.
Obiskala sem jo v Domu Petra Uzarja
v Bistrici, ravno takrat, ko sta z Marjeto
Šumič pregledovali fotografije s praznovanja. Veliko jih je, na njih sami veseli
obrazi. Kar naštevala je, komu vse se poimensko zahvaljuje; Radiu Gorenc za pe-
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knjigi je nastala prva izmed treh Najlepših
vilinskih pravljic – V Deželi vilinskega
ključa in je posneta tudi na DVD-ju. Navdih je dobila po prebrani knjigi [psi], ki
jo je osebnostno nadgradila. Namen pravljice je razvijanje čustvene inteligence pri
otrocih. Popotnico v svet ji je napisal priznani psiholog,dr. Janez Musek, ki je dejal: »In zakaj ne bi pravljice, pripovedke
in povesti, ki danes niso več nujno in
samo tiste klasične, tudi danes vstopale v
otroška srca s svojim sporočilom in tam
za vedno ostajale? Z njimi bodo otroci in
odrasli lahko ustvarjali boljši in srečnejši
svet, svet vrednot in dobrin, svet Vilinskega ključa.« Rada se odzove na povabilo in obišče šole, vrtce ter zavode po
Sloveniji. Uspešno je izpeljala že več
projektov. Njena želja in pot sta usmerjeni v svet, ki bo s pomočjo preprostih
pravljic, pozitivnih misli in dejanj postal
za odtenek lepši. 7. 7. 2014 je izšla že
njena druga knjiga Drugačnost, ki govori
o posebnih, drugačnih otrocih. »Slovenija
sem Oj, Triglav moj dom, mag. Zvonki
Hočevar, v. d. direktorice, za lep nagovor, delovni terapevtki Marjeti Šumič,
otroškemu zborčku in mentoricam Nuši
Jenko, Rini Golja in Zdravki Klančnik, citrarki Karmen Toromeni iz Šenčurja, predsednici Društva upokojencev Tržič Zvonki
Pretnar za voščilo in pevcem društva pod
vodstvom Staneta Bitežnika, županu mag.
Borutu Sajovicu za lepe besede, prijatelju
Mirku Majerju. Presenetila sta jo Matej
Slapar in poštar Peška - Boštjan Meglič, ki
sta prinesla voščilo in pozdrave iz Metkinega rojstnega kraja Lom.
»Razveselila me je gospa Breda, ker je s
seboj na praznovanje pripeljala svojega
moža Janeza Bedino, zaigral je na kitaro in
zapel meni ljube planinske pesmi. Težko
je prav opisati lepo doživetje ob 100-letnici. Kar trdo lice sem dobila, toliko je bilo
iskrenih poljubčkov. Najlepša hvala vsem,
ki ste pripravili tako lepo slovesnost. Bilo
je nebeško lepo.«

je tako lepa dežela! Združimo jo v prijazni
besedi, optimističnem pogledu in v znamenju vrednot, ki so ključnega pomena
za naše kvalitetno življenje. Združimo jo
v pisani besedi – za dober namen – ZA
DARKOVE NOGE.« 70% od izkupička
je namenjen drugačnim otrokom. Kontakt
za naročila: alenka@vilinskikljuc.si.
Alenka, hvala, ker si! Namaarie!

Naši krajanki v slovo
Vesna Štefe

Vsi, ki smo hodili po planinah, poznamo
Rozko. Leta 1927 se je rodila pri Šuštarju,
zato smo ji rekli Šuštarjeva Rozka. Kot
majhno deklico jo je mama Micka vzela
s seboj v te naše planine. Zaljubila se je
v planine; ko je odrasla, je prevzela delo
planšarice. Kot dobra planšarica je bila
poznana daleč naokoli. Najdlje je bila na
planini Pungrat. Rada nam je pripovedovala, kako je bilo ob slabem vremenu,
kadar je močno treskalo na planinah, kako
je iskala živino in kako je nabirala rožce.
Rozka je imela tri sinove in tudi oni so
veliko časa preživeli na planini. Za vse je
poskrbela, da so prišli do kruha. Hudo jo
je prizadela smrt Filipa, našega alpinista
in Himalajca. Večkrat je po njegovi prezgodnji smrti nemo sedela pred hiško Na
Jamah in nemo zrla v skale, ki jih je Filip
preplezal neštetokrat. Tudi Rozki so moči
začele pešati, zato je odšla v Dom Petra
Uzarja v Bistrico, kjer je tudi za vedno
zaprla oči.
Kadarkoli nas bo pot zanesla Na Jame,
mimo njene hiše, bomo s ponosom rekli:
»Ja, tu je bila pa Rozka doma.« In enako,
kadar bomo hodili po planinah pod Košuto.
Planine so polne živine, tiho pozvanjajo
s svojimi zvonci. Planine so polne cvetja.
Prepričani smo, da ste si, draga Rozka,
pričarali ta lepi pogled, preden ste zaprli
oči. Naj Vam bo lahka zemlja, posuta s planinskim cvetjem.

med ljudmi

Zgodovinski drobci Pristave – 1. del
Marija Petek

Ko sem razmišljal o naši preteklosti, se
mi je porodila zamisel o zgodovinskih
drobcih Pristave, ki bi jih delil s krajani
KS Pristava in ostalimi občani. Za nasvet
in pomoč sem se obrnil na gospo prof.
Marijo Petek, ki je kljub častitljivim letom z navdušenjem sestavila zgodovinske
fragmente. Za njen trud se zahvaljujem
z javno objavo tega prispevka, ki priča o
njenem velikem zgodovinskem znanju.
Igor Grguraš, podpredsednik KS Pristava
Lega
Pristava leži pod zahodnim delom Kriške
gore (1591 m, pri koči 1471 m). Zahodni rob imenujejo Kukovnica in tu so bili
nekdaj pašniki. Graščaki so sem gonili
živino, napajala se je pri jezeru. Obstaja
pripoved o dveh pastirjih, ki sta se prepirala o tem, kdo je prvi opazil kos živega
srebra, ta pa je medtem padel v jezero, ki
je začelo izginjati. Ljudje že od nekdaj
verjamejo, da se v notranjosti gore zbira
voda in da bo nekoč zalila vsa naselja ob
vznožju. Strma pobočja Kriške gore se
spustijo v Kriško polje. Krajevna skupnost meji na Zgornjo Presko (del Tržiča
do Pekove stanovanjske hiše), naselje pa
je delno razpotegnjeno, delno gručasto in
se končuje v Križah.

Bistrico, v 15 stoletju Lambergov, ki so
se združili z Neuhausem. V Pristavi so
imeli posestvo z gospodarskimi poslopji
(hlevi, kašča, kozolci, njive, travniki)
in tudi ime kraja izhaja iz te dejavnosti.
Rodbine graščakov so se menjavale, grad
Gutenberg je propadel. Vojskovodja grof
Josef Radetzky, lastnik gradu Neuhaus
med 1809 in 1819, poveča posest in kupi v
Pristavi še posestvo svobodnjaka Mihaela
Muleja. Želi si gospodarskega razvoja
Tržiča in okolice, zato pripelje osemnajst glav živine in dvesto ovac plemenite
pasme. Žal se živina tu ni aklimatizirala.
Radetzky se je zadolžil in vso posest

prodal Jožefu plemenitemu Dietrichu, ki
umre 1855, gospodarstvo Neuhaus nato
kupi Kranjska industrijska družba, od te
pa veletrgovec Jožef Hanhart. Poročen
je s Tržičanko, družina poletja preživlja
v Pristavi. Že leta 1888 proda vse lastnikom tovarne Predilnice Tržič. Posest l.
1891 baron Julij Born kupi od Primožiča
iz Puterhofa, ki dobi v zameno vso Mulejovo posest v Pristavi. Ob prometni cesti
Primožič odpre gostilno Pr´Primožk, ki je
delovala do nedavnega (danes je v stavbi
reintegracijski center Fundacije Vincenca
Drakslerja).
Uprava
Statistika kaže velik porast prebivalstva.
Leta 1867 prebiva tod 86 krajanov, leta
1931 že 330, leta 1966 720 in leta 2013
kar 912 v 350 gospodinjstvih. Pristava
je dolga leta pripadala občini Križe. Leta
1952 so se okoliške občine, tudi kriška,
združile v občino Tržič. Krajevno skupnost Pristava, kjer naj bi zbirali pobude
krajanov in skrbeli za skupno dobro, so
vzpostavili 1963. Poimenovanje ulic
je iz l. 1988. Versko opredeljeni kristjani so farani kriške župnije. Svojce
pokopavajo na kriškem pokopališču. V
osnovno šolo hodijo učenci v Križe, kar
jim po poljskem kolovozu vzame kakih
10 minut. Tudi vrtec je v Križah, kratek
čas je bil v pristavških blokih. Pred drugo
svetovno vojno sta bili v Pristavi večji le
Pekova in Bornova stanovanjska hiša. Po
drugi svetovni vojni so zrasle nove hiše
na Podvasci, za Primožkovo gostilno več
privatnih hiš po letu 1959, zgradili so še
tri večje bloke. Omenimo, da so l. 2010
na pobudo KS Pristava,ob pomoči Občine
postavili moderno otroško igrišče, varovano in obdano z ograjo.
(Nadaljevanje v prihodnji številki.)

Lastništvo in ime
V KS so združena naselja Pristava, Mlaka
in Podvasca. Že od 13. stoletja so bila
tu posestva graščakov z Gutenberga nad
tržičan 21
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Dom Petra Uzarja Tržič – mir,
varnost, nega in družba
Dr. Anamarija Kejžar, direktorica

V tržiškem domu starejših potekajo vsakodnevne aktivnosti na
različnih področjih, s katerimi lahko izpolnimo pričakovanja in
potrebe naših uporabnikov. V domu ponujamo »mesto v malem«,
saj nudimo poleg bivanja odlično hrano, zdravstveno nego,
zdravnika, psihiatra, frizerske storitve.
Aktiven življenjski slog: s preventivnimi programi lahko naredimo največ za svoje zdravje, zato izvajamo različne aktivnosti
večkrat dnevno, tako fizične aktivnosti, kot umske. Vsakega
spodbujamo, da se čim bolj aktivno vključuje v čim več aktivnosti,
po svojih zmožnostih. Z življenjem brez stresa, zdravo prehrano
in kakovostnim spancem ter redno fizično in umsko vadbo, ki je

Daniel Zupan
(1944 – 2014)
David Ahačič

Sredi vsega razprostrl peroti
kot dve zarji,
in v viharji
harpa boš, ki jo prebira Gospod.
		

(O. Župančič)

Dani je bil Gospodova harfa že na tem
svetu in to ne samo s svojim pevskim
talentom. V vsakem pogovoru z njim,
vsakem srečanju, iz katerih so sevale
Danijeva dobra volja, prizanesljivost,
iskrenost in zagnanost, je bilo čutiti, da
22 september 2014

prilagojena posameznikom, lahko pomembno preventivno vplivamo na razvoj demence, depresije in srčno žilnih bolezni! V
vse aktivnosti se lahko vključijo tudi starejši, ki pridejo v dnevno
obliko bivanja oz. dnevno varstvo. Dnevno varstvo pomeni razbremenitev za svojce, saj so lahko njihovi svojci vključeni v varno
obliko bivanja, kjer jim je zagotovljena tudi potrebna nega, obenem
pa je tudi prijetna oblika spoznavanja doma in olajša morebitno
kasnejšo vključitev v dom. Zaradi navedenega dnevno prejemamo prošnje za sprejem, seznam čakajočih se povečuje – potrebe
tržiškega okolja bomo z razvojem doma in njegovih kapacitet ter z
razvojem neinstitucionalnih oblik varstva skušali zadovoljiti.
Zelo pomemben del v vsakdanu naših uporabnikov so tudi prostovoljci različnih starosti. Vsem se lepo zahvaljujemo in vabimo
tudi vse, ki o tem razmišljajo, da se obrnejo na nas – postati in biti
koristen je najlepša izpopolnitev bivanja vsakega od nas. Delo in
odnosi s starejšimi nas bogatijo, pomagajo nam stopiti iz svojega
stališča in videti življenje tudi z druge plati. Želimo biti okolju
odprt dom, ki zagotavlja polno kakovost bivanja vseh naših uporabnikov in zadosti potrebam vseh uporabnikov.

na strune njegovega življenja igrata Bog
in Lepota. Zato je znal tako v zasebnem življenju kot tudi na ustvarjalni poti
združevati vsakdanje, posvetne motive s
krepostmi krščanske vere.
Z Danijem tržiška kultura izgublja
odličnega sodelavca. Njegovih pevskih
nastopov je brez števila – solističnih, v
duetu npr. z Jelko Potočnik, v komornem
zboru Peko, predvsem v kvintetu bratov Zupan, med katerimi je bil, čeprav
najmlajši, nekakšen duhovni oče. Kot
član Foto kluba je v objektiv lovil prizore
s številnih gorskih vzponov, neprecenljiva
je njegova skrb za ohranitev dediščine
Tekčevih jaslic. To, da je bil član izvršnega
odbora ZKO, bomo morda pozabili, zato
pa je toliko bolj treba ceniti njegovo
stremljenje k popolnosti na ustvarjalnem
področju in pa tesne vezi, ki jih je spletal s
kolegi kulturniki in s someščani.
Tržič z Danijem izgublja predvsem široko
odprto srce. Prepričan pa sem, da bo ostal

še kako živ v melodijah glasbene tradicije,
ki jo ohranja njegova družina. Nemara so
si Danija nebeški zbori bolj zaslužili, kot
si ga je zaslužila zemlja. Dani, hvala za
Tvoje odkrivanje lepote.

med ljudmi

Spominska slovesnost
v Križah
Slavko Bohinc

27. julija so se pri obnovljenem spomeniku
padlim v 1. svetovni vojni pred župnijsko
cerkvijo v Križah zbrali številni krajani, ki
so se poklonili žrtvam slehernega nasilja in
opozorili, kako se je vedno potrebno truditi
za mir. Slovesnost, ki sta jo pripravila KS
in župnija Križe, so sooblikovali MePZ
župnije Križe z zborovodkinjo Manco Valjavec, glasbeniki Pihalnega orkestra Tržič,

Iz rokopisne zbirke tržiškega
muzeja - MESARSKA
Dr. Bojan Knific, Tadeja Fister

Pesem je leta 1889 napisal Ignac Vovk,
v rokopisu je priimek zapisan kot Vouk,
zaveden Slovenec, urar v Tržiču. Priča o
mesarski obrti v Tržiču, ki je pomembno
zaznamovala Tržič.
Teržiški mesarji so kunštni možje,1
so krav'co zaklali, prodal za volé.
Čudno se vidi porezan' meso,
odrezan je vime, k mošne ni blo.
Ludje so prašali, kam mošno so djal?
Mesar odgovori: daj'pes jo razdjal.
Mesar je previden in dela tako,
kosti za le revne, bogatim meso,
saj revež ne nuca veliko mesa,
je že zadovoljn, če le žup'co ima.
Zares je to čudno, kako je ta krej,
gospod nič ne reče, berač pa ne sme.

MPZ Gorščaki z zborovodjem Jožetom
Tišlerjem in igralci domačega kulturnega
društva Kruh. Zbrane je nagovoril brigadir
Slovenske vojske v pokoju Janez Kavar, ki
je v virih uspel odkriti imeni še dveh krajanov, ki sta padla v veliki vojni in nista
zabeležena na spomeniku. Slovesnosti so
se poleg tržiškega župana Boruta Sajovica
udeležili tudi podžupanja in novoizvoljena
poslanka Andreja Potočnik, nekdanja poslanka Jana Jenko in vojaški vikar Slovenske vojske Jože Plut. Ob branju imen
padlih borcev iz župnije Križe je župan
pred spomenik položil zimzelen venec,
simbol neumrljivosti in večnega življenja.
Po končanem kulturnem programu je bila
sveta maša v župnijski cerkvi, pri kateri so
prosili za žrtve vsakršnega nasilja in za mir
Zato le svetujem mesarjem leto,
da naj le skerbijo za dobro meso.
Mesarska je dobra, jim ta ne fali,
zato se pa vidi k'usak'vbogati.
Kdor ne verjame, da nese mesnica,
temu pokaže s križam verstica.
In še en odlomek »mesarske« zgodbe iz
Cerkvenega glasnika za Tržiško župnijo,
objavljena julija 1926. »Nekoč je poprosila uboga žena nekega mesarja za košček
mesa, da bi skuhala bolnemu možu malo
juhe. Mesar ošabnež se brani, dati zastonj blago, ker ga pa žena le nadleguje,
pa zapiše na listek »Bog plačaj« in položi
listek na tehtnico. V drugo stran pa majhen košček mesa, misleč, da bo tehtnica
takoj potegnila na stran mesa. A glej
čudo! Listek je težji in težji, bolj ko doklada na drugo stran meso! Iz tega vidimo,
da je dobro delo usmiljenja več vredno,
kakor vse posvetno blago.«

ter naklonjenost v vsakodnevnih odnosih.
Prva svetovna vojna je vzela mnogo
življenj, povzročila opustošenje krajev in
zadela bolečine, ki jih mnogi nosijo v sebi
še danes. Bodimo ljudje in si prizadevajmo
za mir.
zusov apostol, oznanjevalec. 75 otrok se je
udeležilo projekt, ki ga je v dneh med 24.
in 29. avgustom oblikovalo 14 mladih animatorjev pod vodstvom Davida Ahačiča in
župnika Iva Kožuha. Sporočilo smo organizatorji dopolnili z vsakodnevnimi obiski
v župnijski cerkvi, z igrami, delavnicami
ter nenazadnje z izletom »v neznano« - ob
pomoči g. Vinka Grašiča smo se letos odpravili na Dolgo njivo.
Projekta, ki nas vsako leto zaznamuje z
iskrenimi nasmehi na otroških obrazih,
ne bi mogli izpeljati brez prijazne pomoči
sponzorjev, zato se jim na tem mestu še
enkrat zahvaljujemo. Kot tudi vsem, ki
ste drugače pripomogli k uspešnemu oratoriju, staršem in nenazadnje otrokom, ki
se leto za letom odzivajo vabilu in tako
pripomorejo h graditvi boljšega, bolj nasmejanega sveta!

Prepis sledi izvirniku, ločila so postavljena skladno s
sodobno pisno prakso, pri prepisu so opuščene velike
začetnice, s katerimi se v rokopisu začenja vsaka nova
vrstica.

1

Poglejmo mesarje, kok' slab je profit,
ne morjo več k' nogam, se mórjo vozit'.
Zares je že velik Teržiški okraj,
zato je potreba že Nošeta zdaj.
Je žvine zadosti, in 'majo še dnar,
še mož bo pomagal, in mat'je mesar.

Na Tvojo besedo!

Se moram čuditi mesarjam doma,
usakše pojamra, de zgubo ima.
So voli predragi in krave slabe,
zato jim svetujem: le klati koze.
So ženske hude, jim pravjo tako:
teržiškimesarji njih slab je meso.
Če greš po meso, dobiš le kosti,
zato so že rekli: tepen' bodo vsi.

Že deveto leto se je v župniji Križe iztekel
osrečujoč oratorijski teden, na katerem
otroci kvalitetno preživljajo počitniške
dni in skušajo pobliže spoznati vsebino
krščanske vere, da bi jo lahko živeli tudi v
vsakdanjem življenju. Letos smo ob zgledu
apostola Petra (in njegovih naslednikov
papežev) odkrivali, kako je vsak izmed
nas s svojimi talenti in napakami lahko Je-

David Ahačič, foto: Matevž Poljanc
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po domovini in v svet

Humanitarna odprava
v Etiopijo
Neža Studen

V sredini septembra 2014 se Neža Studen
in Urška Žonta, absolventki zdravstvene
nege, za tri mesece odpravljava v Etiopijo.
V majhni vasici, kjer deluje misijon sester uršulink, bova pomagali v tamkajšnji
sirotišnici, vrtcu in na leta 2009 zgrajeni
kliniki, namenjeni 70.000 ljudem, za katero
pa skrbi en sam zdravnik. Klinika je precej
velika, vendar zaradi pomanjkanja osebja
in denarja še ne deluje povsem. Tam bova
po svojih najboljših močeh nudili medicinsko pomoč tamkajšnjim prebivalcem.
Etiopija je ena najrevnejših dežel sveta, kjer
vladajo nezaslišane socialne in zdravstvene
razmere. V etiopskem glavnem mestu Adis
Abeba živi štiri milijone ljudi, od teh je več
kot 60 tisoč otrok in mladih na cesti. Imunski sistem ob pomanjkanju hrane kaj hitro

Eko rally
Klemen Božnik in Robert Perko

14. junija je v Sloveniji potekalo mednarodno tekmovanje vozil
na alternativni pogon – ECO rally, ki sva se ga udeležila Robert
Perko in Klemen Božnik z vozilom WV Golf IV 1.9 TDI, edinim
na biodizel iz odpadnega rastlinskega olja. Razlika med ekološkim
in klasičnim rallyjem je poudarek na točnostni in spretnostni vožnji,
hitrostne preizkušnje so zasnovane tako, da se meri povprečna
hitrost, in glede na vnaprej določeno hitrost zmaga posadka z
najboljšim približkom. V večini so prevladovala vozila, predelana na plinski pogon, potem nekaj hibridov oziroma vozila na
kombiniran električni pogon. Tekmovanja so se udeležile ekipe iz
Slovenije, Hrvaške, Srbije, Poljske, Bolgarije in celo Irske. Samo
tekmovanje je bilo razdeljeno na tri etape. Začetek tekmovanja je
bil na Bledu, od koder smo se preko Kranjske Gore in Vršiča odpravili do Bovca, nato pa prek Soriške planine do Bohinjskega jezera in prek Pokljuke nazaj proti Bledu.
Glede možnosti prevoza na alternativna pogonska sredstva v
Sloveniji lahko rečemo, da se ljudje za najbolj pogosto alternativo,
avtoplin, odločijo predvsem zaradi nižje cene. Naslednja enostavna
izbira, biodizel, je pri nas ravno tako slabo zastopana, še največ takih črpalk je na Štajerskem in v Prekmurju, nam najbližja je v Borovljah v sosednji Avstriji, predvsem zaradi visoke cene pa so še vedno
redki vozniki hibridov in vozil na 100% električni pogon. Opazila
sva nekaj vozil javnih komunalnih podjetij po državi, ki se vozijo
na metan, ki nastaja na deponijah, vendar pa ravno tako manjka črpalk, ki bi ga ponujale, in vozil na tak pogon v avtosalonih.
Po najinih virih ni nobenega ponudnika bioetanola, na katerega se

odpove. Pri 2500 metrih nadmorske višine
so noči zelo hladne, podnevi pa temperatura doseže tudi do 50ºC. Ljudi, ki ob teh
temperaturnih razlikah živijo na cesti, se
hitro poloti pljučnica.
Nekaj materiala za potrebe bolnišnice naju
že čaka v Etiopiji, nekaj ga bova vzeli s
seboj. S seboj bova vzeli tudi nekaj materiala za delavnice, ki jih bova izvajali z
otroci (barvice, listi, perlice, laks, …). V
kolikor bi želeli prispevati za otroke ter
tamkajšnje potrebe po zdravilih in drugih
pripomočkov, lahko sredstva nakažete na
TRR: SI56 906720000493015 (Župnija
Križe, Cesta Kokrškega odreda 1, 4294
Križe, sklic (referenca): SI00 1809, namen:
Misijon Etiopija).
Za darove se Vam že vnaprej zahvaljujeva!

bencinska vozila lahko vozijo brez predelave. Vozila na vodik pa
so zaenkrat predvsem sanje. Najbolj ekstremen primer alternativnega pogona pri nas je verjetno predelava vozila Fiat Compagnola na lesno biomaso, torej na drva. Verjetno se večina ne
zaveda, da obstaja naprava, ki predela odpadno plastiko v bencin,
vendar tega niti v tujini ni zaslediti.
V naši občini ponudbe alternativnih pogonov za vozila razen elektrike še ni. Opozoriti je treba na problematiko odvisnosti od fosilnih goriv, proizvajalce pa spodbuditi k razvoju bolj učinkovitih
vozil – oboje sodi k filozofiji ECO rallyjev, najin namen pa je bil
pokazati, da je avto starejšega letnika prav tako lahko ekološki. Za
konec bi se zahvalila Gorenjski gradbeni družbi d.d. za finančno
podporo in podjetju Avtoservis Rozman Janez s.p., kjer so s temeljitim servisom poskrbeli, da je avto gladko tekel.

FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE TRŽIČ
VPISUJE NOVE ČLANE
V VSE STAROSTNE SKUPINE
(od četrtega leta dalje, vljudno vabljeni tudi odrasli, predvsem pa godci)

ČE TVOJA ŽELJA JE PLESATI,
S PLESNIMI KORAKI SE IGRATI,
ČE Z VRSTNIKI SE ŽELIŠ DRUŽITI
IN NA ODRU NASTOPITI,
ALI PA SI LE DAN POPESTRITI,
MORAŠ K FOLKLORNI SKUPINI KARAVANKE ZAVITI.
S SEBOJ PRIPELJI ŠE PRIJATELJE,
DA NAM BO V VEČJI DRUŠČINI PRIJETNEJE.

Vpis bo potekal vsak ponedeljek v septembru od 18. do 19. ure v naših prostorih, v pritličju
na Balosu 4.
Dodatne informacije dobite po telefonu:
051/332-787 (Saša Meglič).
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razpisi

Tudi tebe je zadela
letos Abrahama strela.
Če te še ni,
te letos puščica zagotovo ne zgreši!
Držiš se dobro za znoret',
saj kažeš manj jih vsaj deset.
Ni razlogov torej, da te ne bi bilo zraven!
Prišlo je namreč leto, ko bo že tradicionalno praznovanje
tržiškega Abrahama pod Storžičem minilo v znamenju leta
1964 v Tržiču rojenih in tistih, ki bodo letos dopolnili to visoko starost kot Tržičani.
Ker gre za generacijsko srečanje, medse vabimo tudi tiste, ki
so sicer rojeni v letu pozneje, pa so bili celo osnovnošolsko
obdobje skupaj s znamenito generacijo 1964. Edina hiba
teh »ta mlajših« je pač to, da so šli v šolo leto prej, česar pa
jim seveda ne gre zameriti.
V Domu pod Storžičem bo priložnost, da drug drugega
pohvalimo, kako dobro se držimo in da jih kažemo precej
manj. To bo tudi prilika za veselo druženje ob glasbi, za ples,
klepet, obujanje spominov ter jedačo in pijačo, za katero bodo poskrbeli v Planinskem domu pod Storžičem.

Drage sošolke, dragi sošolci, Tržičanke in Tržičani,
rojeni leta 1964

VABIMO
vas na že 32. srečanje Abrahamovcev, ki bo
v soboto, 20. septembra 2014 ob 16. uri
v Planinskem domu pod Storžičem.

KURNIKOVA PRIZNANJA 2014
RAZPIS velja za sezono 2013/14

Zveza kulturnih organizacij Tržič na podlagi Pravilnika o podeljevanju
Kurnikovih priznanj poziva kulturna društva in organizacije, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, krajevne skupnosti, podjetja, politične
stranke in občane Tržiča, da za Kurnikove plakete, listine in značke
predlagajo posameznike, skupine ali društva, ki so v pretekli kulturni
sezoni dosegli izjemne uspehe ali že dolgo let uspešno delujejo v
tržiški ljubiteljski kulturi.

Zveza kulturnih organizacij Tržič razpisuje naslednja
Kurnikova priznanja:
Zlata Kurnikova plaketa in listina:

- izredne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke,
(večkratno sodelovanje na državnih ali mednarodnih srečanjih,
tekmovanjih, festivalih ali prireditvah, ki vključujejo strokovno
spremljanje in selekcijo);
- kontinuirano in načrtno repertoarno politiko,
(dolgoletno delovanje na enem ali več področij v ljubiteljstvu z
jasno začrtano večletno repertoarno politiko);
- razvijanje novih vsebin in oblik dela,
- kulturno vzgojno in mentorsko delo,
(večletno načrtno vzgojno delo z mladimi, mentorsko delo s posamezniki
in skupinami v okolju, kjer potencialni prejemnik priznanja deluje);
- načrtno, analitično in raziskovalno delo,
- publicistično delo,
- kulturno animacijsko delo,
(delovanje na kulturno animacijskem področju v okolju kjer
potencialni prejemnik priznanja deluje);
- izjemni dosežki pri organizacijskem delu,
- ohranjanje nacionalne kulturne dediščine,
- avtorsko delo.

Srebrna Kurnikova plaketa in listina:

- za posamezne izredne ustvarjalne dosežke v sezoni 2013/2014,
ki preseganje lokalni pomen, bistveno prispevajo k razvijanju
posamezne dejavnosti in dosegajo odmevnost v stroki na
nacionalni ali mednarodni ravni.

Bronasta Kurnikova plaketa in listina:
- za dolgoletno strokovno in organizacijsko delo,
- za dosežke trajne vrednosti.

Kurnikove plakete se istim kandidatom lahko podelijo tudi večkrat.

JUBILEJNA KURNIKOVA PRIZNANJA
Jubilejna Kurnikova značka:

Prijavnino* za praznovanje lahko od 14. avgusta do
10. septembra 2014 vplačate v:
o Casa Latina Sas bar (Matjaž Mlakar),
o M-BAR TRŽIČ (Željko Preradović),
o Tehno - tehnični pregledi, Loka 120 - Bar Loka
(Valerija Godnov).
Začeli bomo v soboto popoldne, končali v nedeljo,
zagotovo enkrat zjutraj. Prenesite to vabilo vsej
tržiški generaciji 1964.
							
Organizacijski odbor
Tržiški Abraham 2014
*Prijavnina je 30€.
V ceno je vključen prigrizek, aperitiv za dobrodošlico, večerja z
bonom za pijačo, sadje, sladko presenečenje in polnočna obara,
skupinska fotografija, spominsko darilo in zabavni program.

- bronasta Kurnikova značka: za 10-letno delovanje,
- srebrna Kurnikova značka: za 20-letno delovanje,
- zlata Kurnikova značka: za 30- ali večletno delovanje v ljubiteljski
kulturi.

Jubilejna značka Tržiški zmajček:
- modra značka Tržiški zmajček: za 5-letno delovanje,
- rdeča značka Tržiški zmajček: za 10-letno delovanje v ljubiteljski
kulturni.
Jubilejna značka Tržiški zmajček se podeljuje mladini do vključno
16. leta starosti. Značke lahko prejmejo samo posamezniki.
Plakete in Izredna Kurnikova priznanja se podeljujejo enkrat letno
na slavnostni prireditvi, vse jubilejne značke pa se podeljujejo
na društvenih prireditvah.
Pisne predloge z dokumentirano obrazložitvijo za vse vrste
priznanj sprejema:
Zveza kulturnih organizacij Tržič, Cankarjeva 1, 4290 TRŽIČ
najkasneje do 01. 10. 2014.
Predsednik ZKO Tržič
David AHAČIČ, l.r.
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Gorski preizkus starodobnikov
Ljubelj 2014
Avto-moto društvo Tržič v nedeljo, 14. septembra 2014,
na mejnem prelazu Ljubelj organizira tradicionalno srečanje
oldtimerjev. Letos bo to 18. prireditev za Hrastov memorial.
Program:
• verifikacije prijav in tehnični pregled od 7.00 do 9.15 ure,
• treningi po kategorijah z merjenjem časov od 10.00 do 12.00 ure,
• svečana otvoritev ob 12.30 uri,
• tekmovanje po vrstnem redu kategorij od 13.00 do 17.00 ure,
• skupinsko fotografiranje ob 17.00 uri,
• objava neuradnih rezultatov ob 17.30 uri,
• razglasitev rezultatov in podelitev nagrad ob 18.00 uri.
Več o dirki na spletnem portalu www.ljubelj.si.

Vse več občanov se pridružuje spletnemu portalu www.mojaobcina.si/trzic, na katerem na enostaven način pridobivamo zanimive
informacije o vsakodnevnem dogajanju v naši občini.
Nov spletni medij nudi najbolj sveže in ažurne lokalne novice, napovedi dogodkov in razpise, obogatene z multimedijskimi vsebinami. Na portalu čakajo tudi vsakodnevna vremenska napoved, aktualni zaposlitveni oglasi za našo regijo, komentarji prispevkov in
informacije o delovanju nekaterih društev in zavodov, ki so si na strani ustvarili svojo vizitko.
Vsakdo lahko napiše novico
Čar portala je tudi v tem, da omogoča vsem zainteresiranim soustvarjanje vsebine. Če ste torej aktivni v društvu ali pa le preprosto
sodelujete v vaši skupnosti, boste sedaj to lahko povedali nadvse enostavno in brezplačno.
Obiščite spletno stran www.mojaobcina.si/trzic in preverite, koliko možnosti vam še ponuja spletni portal.

PRAVILA V ZVEZI Z VOLILNO KAMPANJO ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKI SVET,
REDNE VOLITVE ZA ŽUPANA IN VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
OBČINE TRŽIČ, KI BODO 5. OKTOBRA 2014
Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 103/07-ZPoIS-D, 11/11, 28/11 – Odl.
US in 98/13) in 26. člena Odloka o glasilu Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 65/97 in 1/02) objavljamo pravila za predstavitev
kandidatov, političnih strank in njihovih programov v času volilne kampanje za redne volitve v občinski svet, redne
volitve za župana in volitve v svete krajevnih skupnosti občine Tržič, ki bodo 5. oktobra 2014, v glasilu Tržičan.
1. Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanje v glasilu Tržičan, ki izide
1. oktobra 2014, na voljo brezplačen prostor v velikosti 13,25 cm x 9,25 cm (1/4 strani).
2. Posamezna politična stranka ali kandidatna lista lahko objavi le 1 brezplačni oglas.
3. Oblikovani oglasi morajo biti oddani v elektronski obliki na naslov urednistvo.trzican@gmail.com, najkasneje do
15. septembra 2014. Oglas mora navajati tudi vse zakonsko zahtevane podatke o naročniku oglasa.
4. Pravočasno prispeli oglasi bodo objavljeni v glasilu Tržičan, št. 7, letnik 18, ki izide 1. oktobra 2014.
David Ahačič l.r.									mag. Borut Sajovic l.r.
odgovorni urednik glasila Tržičan							župan Občine Tržič
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LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ VPISUJE
V FORMALNE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME
PROGRAMI ZA

• Srednje poklicno izobraževanje

				 (administrator, trgovec).

PRIDOBITEV
				•
Poklicno tehniško in srednje strokovno izobraževanje
				 (ekonomski tehnik, logistični tehnik).
IZOBRAZBE

				

• Osnovna šola za odrasle.

Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu.
Za vse udeležence pripravimo osebni izobraževalni načrt, ki vsebuje ugotovitve o doseženem
predhodno pridobljenem in priznanem formalnem in neformalnem znanju ter predviden način
in časovni potek izobraževanja.
V programe formalnega izobraževanja se lahko vpišete osebno
na Ljudski univerzi Tržič, Šolska ulica 2, Tržič.
Vpisujemo celo šolsko leto oz. do zapolnitve mest.
Za več informacij pišete na
elektronski naslov: kristina.zupan@guest.arnes.si ali pa pokličite na tel. št. 04/5925551.
Razpis neformalnih izobraževalnih programov bomo objavili v naslednji številki Tržičana.

TEKAŠKI SMUČARSKI
KLUB TRIGLAV KRANJ

Smučarska Zveza Slovenije
Ski Association of Slovenia

Vabljeni na

»Dvigni ritko, če hočeš imeti VIIT-ko!«
Petra Lesar, profesor športne vzgoje in
licencirana VIIT trenerka
S septembrom prihajajo treningi VIIT
Alenke Košir tudi v Tržič. Treningi bodo
potekali v telovadnici OŠ Bistrica in sicer
ob sredah in nedeljah od 20. do 21. ure.
Začnemo že to sredo, 3. 9. 2014. Obvezne
so predhodne prijave na viittrzic@gmail.
com. Informacije dobite na omenjenem
e-naslovu facebook strani V formi z
Alenko Košir.
Se že veselim VIITkanja z vami!

4. POLETNO
DRŽAVNO PRVENSTVO
NA TEKAŠKIH ROLKAH
za odrasle kategorije
in

POLETNI POKAL GEOPLIN
za vse kategorije

nedelja, 6. 9. 2014, ob 10.uri
Zgornje Vetrno - Gozd
Tekmovanja se bo udeležila tudi VESNA FABJAN, dobitnica bronaste
olimpijske medalje iz Sočija, IN OSTALE UDELEŽENKE OLIMPIJSKIH IGER.

Na dan tekmovanja bo večkrat popolna zapora ceste
Zg. Vetrno - Gozd med 9.00 in 15.00 uro.

tržičan 27

koledar prireditev
Sreda, 3. 9. 2014
od 15.30 do 16.30, dvorana Paviljona NOB Tržič
BREZPLAČNI DNEVI PLESA: ROCK AND ROLL; Plesni klub Tržič
Od četrtka, 4. 9. do nedelje, 7.9. 2014
Izola, LETOVANJE V IZOLI; Društvo upokojencev Tržič

KOLEDAR PRIREDITEV V
OBČINI TRŽIČ – SEPTEMBER 2014

Četrtek , 4. 9. 2014
8.00, Poljanska dolina, Tavčarjev dvorec na Visokem
23. LETNO SREČANJE UPOKOJENCEV GORENJSKE; Pokrajinska zveza društev
upokojencev Gorenjske in Društvo upokojencev Tržič

Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si in je objavljen tudi na spletni strani www.trzic.si/koledar-dogodkov/

od 15.30 do 16.30, od 17.30 do 19.00, ter od 19.00 do 20.00,
dvorana Paviljona NOB Tržič
BREZPLAČNI DNEVI PLESA: ŽENSKA FORMACIJA ROCK AND ROLL, JAZZ, HIP-HOP;
Plesni klub Tržič

Ponedeljek, 1.9. in 15. 9. 2014
Kovor (15.30 do 16.00), Zvirče (16.00 do 16.30), Podljubelj (16.45 do 17.45)
POTUJOČA KNJIŽNICA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Petek, 5. 9. 2014
18.00, Galerija atrij Občine Tržič
OTVORITEV RAZSTAVE TRŽIŠKIH PRIDELOVALCEV KOŽ; OOZ Tržič in Tržiški muzej

Torek, 2. 9. in 16. 9. 2014
Retnje (15.15 do 15.45), Križe (15.45 do 16.15), Podvasca (16.15 do 16.45),
Pristava (16.45 do 17.15), Lom pod Storžičem (pred OŠ od 17.30 do 18.00,
pred gasilskim domom od 18.00 do 18.30), Grahovše (18.45 do 19.15)
POTUJOČA KNJIŽNICA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00, Dvorana tržiških olimpijcev
GLASBENA PREDSTAVA: ROMANA, OTROCI IN POŠAST POZABAAA; Občina Tržič
in DreamArt d.o.o.

Sreda, 3. 9. in 17. 9. 2014
Bistrica pri Tržiču (15.15 do 15.45), Leše (16.00 do 16.45),
Hudi graben (17.00 do 17.30), Brezje pri Tržiču (17.30 do 18.30)
POTUJOČA KNJIŽNICA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Četrtek, 4. 9. in 18. 9 .2014
Varstveno delovni center Tržič (12.00 do 13.00), Ravne (15.15 do 15.45),
Čadovlje (16.00 do 16.30), Dolina (16.45 do 17.15), Jelendol (17.30 do 18.30)
POTUJOČA KNJIŽNICA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Petek, 5. 9. in 19. 9. 2014
Senično (Podovnica od 15.45 do 16.00, pred cerkvijo od 16.00 do 16.45,
v novem naselju od 16.45 do 17.15), Sebenje (17.30 do 18.30),
Žiganja vas (18.30 do 19.00)
POTUJOČA KNJIŽNICA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Vsak ponedeljek od 15. 9. 2014 dalje
od 18.00 do 19.00, TJQ Center
KUNG-FU; Društvo Taiji – Zlati petelin
Vsak torek in četrtek od 16. 9. 2014 dalje
od 19.00 do 20.30, TJQ Center
TAIJI; Društvo Taiji – Zlati petelin
Vsak petek od 19. 9. 2014 dalje
od 10.00 do 11.00, TJQ Center
TAIJI ZA STAREJŠE; Društvo Taiji – Zlati petelin
Vsak četrtek
7.00, iz Tržiča
KOPALNI IZLET: DEBELI RTIČ; Društvo upokojencev Tržič
Ponedeljek, 1. 9. 2014
od 15.30 do 18.00, dvorana Paviljona NOB Tržič
BREZPLAČNI DNEVI PLESA: ROCK AND ROLL, BREAK DANCE; Plesni klub Tržič
Torek, 2. 9. 2014
od 15.30 do 16.30, ter od 19.00 do 20.30, dvorana Paviljona NOB Tržič
BREZPLAČNI DNEVI PLESA: ŽENSKA FORMACIJA ROCK AND ROLL, HIP-HOP;
Plesni klub Tržič
ob 16.00,
Dom Petra Uzarja
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič
28 avgust 2014

od 18.30 do 20.00, dvorana Paviljona NOB Tržič
BREZPLAČNI DNEVI PLESA: BREAK DANCE; Plesni klub Tržič
19.00, prostori knjižnice dr. Toneta Pretnarja
POGOVORNA SKUPINA ZA SAMOPOMOČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Od sobote, 6. 9. 2014 do nedelje, 14. 9. 2014
Podljubelj, ŠENTANSKI DNEVI 2014; KS Podljubelj, ŠD Podljubelj in Miha Lindav
Sobota, 6. 9. 2014
v jutranjih urah, iz Tržiča
POHOD NA OLŠEVO (1929 metrov); Planinsko društvo Tržič
od 9.00 do 15.00, Zgornje Veterno – Gozd
4. POLETNO DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKU NA TEKAŠKIH ROLKAH IN
TEKMOVANJE ZA GEOPLIN 2014; TSK Triglav Kranj
14.00, Križe
GASILSKO TEKMOVANJE – MEMORIAL ERNESTA LOMBARJA MLAJŠEGA; PGD Križe
Dom krajanov Brezje pri Tržiču
3. SPOMINJARIJE NA IGRALCA POLDETA BIBIČA; OI JSKD Tržič
Ljubljana
VOŽNJA Z BARKO PO REKI LJUBLJANICI; Društvo invalidov Tržič
Podljubelj
OBČINSKO PRVENSTVO V PIKADU; Športno društvo Podljubelj
Teniško igrišče v Križah
DAN SPLOŠNEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA TRŽIČ; Splošno športno društvo Tržič
Nedelja, 7. 9. 2014
od 8.00 do 19.00, Tržič
47. ŠUŠTARSKA NEDELJA; Turistično društvo Tržič v sodelovanju z
Občino Tržič in partnerji
9.00, cerkev Sv. Katarine v Lomu pod Storžičem
SLOVESNA MAŠA Z BLAGOSLOVOM OBNOVLJENEGA MARIJINEGA OLTARJA;
Župnijski urad Lom pod Storžičem
11.00, v času 47. Šuštarske nedelje, atrij Občine Tržič in parkirišče tržnice
6. FESTIVAL TRŽIŠKIH BRŽOL; Turistično društvo Tržič v sodelovanju z Občino Tržič
od 11.00 do 17.00, Gostilna & picerija Kozuc
KONCERT: TANJA ŽAGAR S SPREMLJEVALNO SKUPINO; Milan Jančič s.p.
12.00, Tržiški muzej
OTVORITEV ČEVLJARSKE ZBIRKE; Tržiški muzej

koledar prireditev
15.00, glavni oder v času 47. Šuštarske nedelje
FINALE MEDNARODNEGA TEKMOVANJA V DVIGOVANJU UTEŽI; Gregor Jankovič
Od ponedeljka, 8. 9. do srede, 10. 9. 2014
18.15 do 19.15, večnamenski prostor knjižnice, obvezne predhodne prijave na
04 592 38 83
ABC RAČUNALNIŠTVA ZA ODRASLE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Petek, 19. 9. 2014
19.00, večnamenski prostor knjižnice
POGOVORNA SKUPINA ZA SAMOPOMOČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sobota, 20. 9. 2014
v jutranjih urah, iz Križev
PLANINSKI IZLET: VRH VOGLA; Planinsko društvo Križe

Ponedeljek, 8. 9. 2014,
18.00, predavalnica ZD Tržič
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič

16.00,
Planinski dom pod Storžičem
32. SREČANJE ABRAHAMOVCEV; Tržiški Abraham 2014

Torek, 9. 9. 2014
ob 17.00, predavalnica ZD Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Tržič

19.00,
Kulturni center Tržič
KONCERT MOŠKIH PEVSKIH ZBOROV GORŠČAKI IN ALPINI IZ
MAROSTIKE – ITALIJA; Združenje vojaških gornikov Slovenije

Sreda, 10. 9. 2014
od 11.00 do 12.00, večnamenski prostor knjižnice, rezervacije na 04 592 38 83
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; Knjižnica dr. Toneta
Pretnarja in Nejc Perko
18.00,
Galerija atrij Občine Tržič
OTVORITEV SLIKARSKE RAZSTAVE: VILJEM JAKOPIN - AVTOPORTRET;
Tržiški muzej v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice
sreda, 10. 9. 2014
ob 19.00, Vadba joge, predavanje, Predava Darja Teran.
Četrtek, 11. 9. 2014
19.00, prostori knjižnice
ANASTASIJINE BRALNE URICE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in
Slovensko rodovno gibanje
Petek, 12. 9. 2014,
18.00, Dvorana tržiških olimpijcev
EKIPNA OLIMPIJADA; Športna zveza Tržič
19.00,
večnamenski prostor knjižnice
PREDAVANJE: PROSTA ENERGIJA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sobota, 13. 9. 2014
od 7.00 do 13.00, Trg svobode
TRŽNI DAN; Polona Brodar s. p.
18.00,
Kulturni center Tržič
DOBRODELNI KONCERT; Kulturno društvo tržiških likovnikov

Torek, 23. 9. 2014
19.00, večnamenski prostor knjižnice
JESENSKE BESEDARIJE LITERATOV SENIORJEV; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
in Društvo upokojencev Tržič
Sreda, 24. 9. 2014
od 11.00 do 12.00, prostori knjižnice, najave na 04 592 38 83
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Nejc Perko
Četrtek, 25. 9. 2014
17.00, otroški oddelek knjižnice
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18.00,
Tržiški muzej, Pollakova kajža
PREDSTAVITEV RAZISKOVALNE NALOGE O MARŠALU RADETZKEM; Avtorji
naloge so dijaki Kranjske gimnazije, Tržiški muzej in Občina Tržič
19.00,
večnamenski prostor knjižnice
PREDAVANJE ZA ZDRAVJE: RAK NA DOJKAH IN PREGLEDOVANJE DOJK;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Od sobote, 27. 9. do sobote, 4. 10. 2014
Tržiški muzej
DNEVI KULTURNE DEDIŠČINE, DEDIŠČINA GRE V ŠOLO; Tržiški muzej
Sobota, 27. 9. 2014
v jutranjih urah, iz Tržiča
POHOD NA KURJI VRH (1762 metrov); Planinsko društvo Tržič

Nedelja, 14. 9. 2014,
10.00, na Ljubelju
18. HRASTOV MEMORIAL – PREIZKUS STARODOBNIKOV; AMD Tržič

9.00,
igrišče pri OŠ Leše
5. ASTRONAVTSKI DAN IN POHOD PETPERESNA DETELJICA; Zavod Slovenski
astronavt, Medgeneracijsko društvo Z roko v roki, Skupina Leske ter KS Križe

Torek, 16. 9. 2014,
19.00, večnamenski prostor knjižnice
PREDSTAVITEV KNJIGE: OGENJ, RIT IN KAČE NISO ZA IGRAČE;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

od 9.00 do 16.00,
Dom krajanov v Lomu pod Storžičem
22. OTROŠKA LIKOVNA KOLONIJA LOM 2014 IN RAZSTAVA DEL; OI JSKD Tržič

Sreda, 17. 9. 2014,
19.00, večnamenski prostor knjižnice
POTOPISNO PREDAVANJE: KOLESARJENJE PO SLOVENIJI;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Četrtek, 18. 9. 2014
15.00, sejna soba knjižnice
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; Knjižnica dr. Toneta
Pretnarja in Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj
17.00,
otroški oddelek knjižnice
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17.00,
Kulturni dom Križe
REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ,
2. DEL; OI JSKD Tržič
Potujoča knjižnica
Od septembra do konca junija vsak drugi teden po objavljenem urniku
obiščemo 19 krajev v občini in stojimo na 23. postajališčih. S sabo vozimo
približno 2000 enot gradiva. Sprejemamo naročila, rezervacije za gradivo,
ki trenutno ni na razpolago. Po potrebi vam gradivo dostavimo na dom.
Izkaznica tržiške knjižnice velja tudi na bibliobusu (in obratno).
Otroci do 18. leta starosti ne plačujejo članarine.
Urnik postankov je objavljen v Koledarju prireditev.
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vabila
ŽELITE VAŠO DEJAVNOST PREDSTAVITI
V OBLIKI NAGRADNE IGRE?

Nagrajenci 5. številke Tržičana, ki jih za pravilne odgovore
nagrajuje Grafika plus d.o.o., so:

V vsaki številki glasila Tržičan objavimo nagradno igro, katere sponzor je predstavljeno podjetje oz. posameznik. Vašo
dejavnost predstavite v članku dolžine 750 znakov (brez
presledkov), ki mu dodate še fotografijo ali logotip podjetja
ter zastavite nagradno vprašanje.

1. nagrado (bon v višini 25 € za nakup artiklov iz akcijske
ponudbe) prejme
Ivana Germovšek, Deteljica, Tržič.

Predstavitev je brezplačna, prispevati pa morate 3 nagrade
v minimalni skupni vrednosti 50,00 EUR. Odgovore na postavljeno nagradno vprašanje zbiramo na uredništvu Tržičana,
kjer tudi poskrbimo za žrebanje ter obvestilo nagrajencem.

2. nagrado (bon v višini 25 € za nakup artiklov iz akcijske
ponudbe) prejme
Vida Dobrin, Kovorska cesta, Tržič.
3. nagrado (darilna vrečka presenečenja) prejme
Alojz Ahačič, Preska, Tržič.

Za več informacij in rezervacijo prostora pišite na
informacije@trzic.si ali pokličite na številko 04/59-57-524.

Vsem nagrajencem iskrene čestitke, o nagradi
in možnosti prevzema boste obveščeni tudi po pošti.

Restavracija Tabor
Podbrezje 246, 4202 Naklo
+386 4 53 30 131
info@restavracija-tabor.si
http://www.moj-splet.com/
restavracija-tabor/

KS BREZJE PRI TRŽIČU, ZVEZA
KULTURNIH ORGANIZACIJ TRŽIČ
IN OBMOČNA IZPOSTAVA JSKD
TRŽIČ

V Podbrezjah, vasi pod protiturškim taborom, tik ob avtocesti
Ljubljana – Karavanke stoji znana ribja restavracija Tabor.
Srce restavracije je seveda kuhinja, v kateri naš mojster ustvarja jedi, ki včasih spominjajo na barvno paleto, spet drugič
so podobne pravim malim čarovnijam, vedno pa prinašajo
pravo razkošje okusov. Pripravljamo izvrstno morsko hrano,
vendar razširjamo ponudbo tudi na mesne jedi, ki jih lahko
pripravimo tudi pred lačnimi očmi naših gostov v zunanjih
kaminih.
Restavracija je oblikovana kot intimen preplet manjših separejev, ki jih dopolnjuje romantično zasnovana pokrita terasa na vrtu. Restavracija Tabor v poletnih mesecih svoje goste
razvaja na japonskem vrtu, v senci staroletnega sadnega
drevja. Razporeditev miz omogoča gostom intimnost, hkrati
pa lahko opazujejo kuharskega mojstra pri kulinaričnem ustvarjanju ob zunanjem kaminu.
Nagradno vprašanje: Ima katere zgodovinske znamenitosti nosi restavracija?
1. nagrada: Večerja za 2 osebi.
2. nagrada: Morska predjed in kozarec izbranega vina za
2 osebi.
3. nagrada: Čokoladna napaka za 2 osebi.
Dopisnico z odgovorom na nagradno vprašanje pošljite do
15. septembra 2014 na naslov: Uredništvo Tržičana, TPIC
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič ali po e-pošti na naslov:
informacije@trzic.si.

30 avgust 2014

vabimo na "tretje spominjarije" na
gledališkega in filmskega velikana
ter "domačina" POLDETA BIBIČA v
soboto, 6. septembra 2014, ob 19.
uri v Domu Krajanov Brezje pri Tržiču.
V besedi in sliki bomo skupaj z gostom, igralcem DANILOM BENEDIČIČEM, obujali spomine na "igralca z veliko
začetnico", pisca memoarske proze in pedagoga.
Besedni oblikovalec programa bo DAVID AHAČIČ.
Po končanih "spominjarijah" pa vas bomo povabili še k
ogledu slovenskega filma Matevža Luzarja SREČEN ZA
UMRET iz leta 2013.

oglasi

AVTO ŠIVIC
Pooblaščeni prodajalec in serviser
vozil Renault in Dacia

Loka 80, Tržič, Tel.: 04 598 12 00

www.avto-sivic.si

• servis kombijev in avtodomov • klime polnjenje in popravila • gume - prodaja, montaža,
hramba • avtovleka non stop GSM: 041/946-673 •
avtostekla • cenejši nadomestni deli MOTRIO •
• ročna avtopralnica • dodatna oprema •
• avtokleparstvo • popravilo poškodb toče brez
lakiranja • v sodelovanju s avtokleparstvom
Markič, Podbrezje, GSM 041/697-409

Oddamo poslovni prostor na avtobusni postaji Tržič v izmeri 52 m2 in poslovne prostore v
Industrijski coni Mlaka – bivši tehnični pregledi v skupni izmeri 200 m2.
Informacije na tel. št.: 04/59 20 943 in na integral@integral-ap.si.
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