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Vedno v navezi

Klobčič in nit, stari modni hit

David Ahačič

V okviru Šuštarske nedelje obiščite tudi Tržiški muzej v Pollakovi kajži, katerega del je od četrtka, 31. avgusta, nova stalna
razstava o tržiških nogavičarjih, tkalcih in modrotiskarjih. Sodelavci Muzeja želijo, da se obiskovalci vključijo v številne interaktivne dejavnosti. Tako se je na razstavi mogoče preizkusiti
v strojnem pletenju nogavic, ročno tkati preprogo iz trakov, otipati različne vlaknine in iz njih izdelane tkanine, si z motivom
modrotiska izdelati koledarček za leto 2018, zavrteti posebno
kolo, na kovaškem nakovalu preizkusiti moč itd.

Tokratni uvodnik nastaja v soparnem sobotnem večeru, tik po
poživljajočem koncertu Big banda RTV Slovenija v tržiškem
mestnem jedru. Nasploh je množica družabnih dogodkov v zadnjem počitniškem tednu nakazovala še pestrejši september in
naravnost zahtevala vso pozornost uvodničarja.
Pravkar sta se zaključila dva odlično obiskana oratorija, ki
sta povezovala približno 200 otrok in mladih iz naše občine;
sebenjski planinci so šli skupaj med vršace, zgledu so sledili
romarji tržiške dekanije, ki so se z gondolo povzpeli do romarskega središča na Višarjah; glasbene navdušence je pritegnila
prva izvedba Festivala Paradiž; Seničani in Križani so se srečali
na semnjih (obletnicah posvetitve cerkve), športniki na Teku na
stari Ljubelj.
Organiziranih dogodkov za kvalitetno preživljanje prostega
časa v Tržiču ne manjka, najsi bodo športnega, družabnega,
verskega ali kulturnega značaja. Nekateri so plod prostovoljnega dela, drugi soorganizirani z javnimi ali zasebnimi sredstvi;
nekateri privabijo številno občinstvo, spet drugi razveselijo
posamezne skupinice. Vsaka dobra prireditev, če želi obstati,
se mora ukoreniniti med ljudmi: prostovoljno druženje je naš
prvi korak k odgovorni soudeležbi, saj se prav tu začenjamo
zavedati – kot nas spomni tudi naslovna fotografija – da nobena
življenjska pot ni ne varna ne prijetna, če jo moramo prehoditi
povsem sami.
Odprite občinsko glasilo tudi na straneh s koledarjem prireditev
in se udeležite katere izmed njih. Skoraj nemogoče je, da bi to
obžalovali!

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Odgovorni urednik: David Ahačič
Pomočnica odgovornega urednika: Petra Hladnik
Člani uredništva: Mateja Dolžan, Jana Jenko, Marinka Kenk
Tomazin, Irma Lipovec, Sergeja Valjavec, Sašo Borojevič
Svetovalec za fotografijo: Luka Rener
Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino le-teh ter za
avtorske pravice fotografij. Uredništvo si pridržuje pravico do
krajšanja člankov v skladu z uredniško politiko.
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Lektoriranje, tisk in prelom: Specom d.o.o.
Naslov uredništva: Turistično promocijski in informacijski
center Občine Tržič, Občinsko glasilo »Tržičan«, Trg svobode
18, 4290 Tržič, urednistvo.trzican@gmail.com,
tel. 04 59 71 524, www.trzic.si.
Glasilo »Tržičan« je brezplačno.
Naklada: 5.980 izvodov.
Javno glasilo »Tržičan« je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 353.

Na naslovnici: Zavarovana plezalna pot Zelenica, foto: Uroš Švigelj
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Prometna varnost
je naša skupna
pravica in dolžnost
mag. Borut Sajovic

Septembrski prvi šolski dan v ospredje postavi tudi vprašanje naše
skupne varnosti v prometu. Vsaka prometna nesreča, kjer ne trpi
le pločevina, prizadene namreč vse udeležence, njihove bližnje in
širšo skupnost. Na občini se tega zavedamo in v zagotavljanje prometne varnosti usmerjamo pomemben del prizadevanj in skupnih
sredstev. Vendar pa je v prometu tako, da lahko, investicijam in
ukrepom navkljub, trenutek neprevidnosti ustavi čas. Zato moramo k prometni varnosti prispevati vsi udeleženci, vsakdo izmed
nas, vsak dan znova.
Občina Tržič je letos sprejela celostno prometno strategijo, ki v
ospredje postavlja prav varnost, obenem pa je tudi trajnostno naravnana. Nedavna anketa časopisa Gorenjski glas je pokazala, da
je zaupanje občanov v uresničitev strategije zelo visoko. Vesel sem
tega, hkrati pa zadovoljen, da smo vsi skupaj odločne, pomembne
korake v pravo smer naredili že letos, pred začetkom šolskega leta.
Tri zelo pomembne, desetletja težko pričakovane investicije pa se
bodo nadaljevale v pozno jesen.

Novi prehodi za pešce, urejeni avtobusni postajališči, pločnik in nova
šolska pot mimo teniškega igrišča v Križah.

Na prometno zelo obremenjeni cesti skozi Podljubelj smo po štirih
desetletjih želja in obljub zgradili varno, široko in pregledno križišče, ki dobro služi ljudem. Enako velja za letos zgrajeno novo cesto nad najpomembnejšim tržiškim vodovodom skozi Črni gozd.

Leto smo uspešno začeli z izgradnjo komunalne infrastrukture in
prenovo celotne ulice v Snakovem. Domala zaključena je tudi obsežna obnova na Planinski poti. Poleg obnovljene in dodane nove
infrastrukture so tu tudi nove, širše, preglednejše in varnejše ceste.
Dostop šolarjev iz Sebenj, Žiganje vasi in Križev je zdaj varno in
sodobno urejen.
Odprli smo tudi prepotrebno gradbišče pločnika med Loko in Kovorjem.

Cilj, da v naslednjem letu omogočimo varno pešačenje po pločniku od središča Tržiča prek Bistrice in Kovorja do konca vasi
Zvirče, se zdi realen in dosegljiv.
Oktobra se bo končno začela sanacija državne ceste nad Bistrico
proti Begunjam, saj bo saniran posedek in ovinek pri Šijarju. Projekt sodobnega krožišča pred Gorenjsko banko v Bistrici spremlja
sklenjen sporazum o sofinanciranju med občino in državo. Izbira
izvajalca teče, graditi je potrebno začeti še letos. Na Trgu svobode
pa bo na upravičeno zahtevo stanovalcev občasno postavljen tudi
radar za nadzor hitrosti.
Vse predstavljene prometne investicije in izboljšave so pomembne
za našo skupno varnost in razvoj občine. Seveda pa ostaja ključen
udeleženec v prometu: pešec, kolesar, motorist in voznik, vsakdo
med nami. S strpno, previdno in obzirno vožnjo ter upoštevanjem
pravil bomo za lastno in skupno varnost storili največ.

Prenovljen je tudi kriški trg, ki je pridobil varnejši izvoz.

Ob tej priložnosti bi se želel že vnaprej zahvaliti voznikom, policistom, še posebej pa prostovoljcem, članom društva šoferjev in
avtomehanikov, ki bodo spremljali najmlajše na prvih šolskih poteh. Bodimo zgled otrokom na vseh naših poteh, tudi prometnih.
Vsem želim varen, brezskrben in nasmejan začetek šolskega leta.
Hočemo, znamo, zmoremo.
tržičan
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Na Zelenici odstranili nevarne,
dotrajane in okoljsko zelo moteče
nekdanje žičniške naprave
Saša Pivk Avsec

Po odstranitvi vlečnic Ciciban in Triangel v zgornjem delu nekdanjega smučišča Zelenica v lanskem letu je Občina Tržič v letošnjem poletju, skladno z akcijskim načrtom razvoja območja Zelenica, pristopila k odstranitvi žičniških naprav sedežnice Zelenica I.
Enosedežnica Zelenica I, ki je bila zgrajena leta 1965, je svojo
funkcijo opravljala dobrih 47 let. Zaradi dotrajanosti naprav, posledično ogrožene varnosti na smučišču in okoljskih prepovedi
osvetljevanja ter zaščite vodnega vira, so žičniške naprave zadnjič
obratovale konec oktobra 2012.
Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij in ob upoštevanju pogojev, ki
jih je za poseg izdal ARSO, je zdaj odstranjenih 15 stebrov, spod
nja pogonska in zgornja natezna postaja sedežnice Zelenica I ter
prva dva stebra sedežnice Zelenica II.

»Kot župan in pohodnik sem zadovoljen, da je na Zelenici uspela odstranitev starih, dotrajanih, nevarnih nekdanjih žičniških
naprav. Z odstranitvijo smo pripomogli k večji varnosti pohod
nikov, kolesarjev in turnih smučarjev. Izvedba je bila tehnično
zahtevna, vendar so jo naši izvajalci zmogli in podobo Zelenice
povrnili v stanje, ki se za ta naravni karavanški biser spodobi,«
pravi župan Borut Sajovic.
Z odstranitvijo dotrajanih in nevarnih žičniških naprav je odprta
pot nadaljnjemu širjenju in razvoju območja Zelenice kot Gorniško učnega centra s sonaravnimi vsebinami. »Potrebno bo povečati varnost pred plazovi ter urediti dostopno, oskrbovalno-reševalno cesto do Planinskega doma na Zelenici. Ta zaradi izjemnega
obiska potrebuje stalno skrb za programski razvoj in napredek,« je
dodal župan, ki je vesel povečanega zanimanja gorskih kolesarjev,
turnih smučarjev in pohodnikov za obisk tržiških naravnih biserov.
Za opravljena dela je Občina Tržič iz proračuna namenila
29.226,02 €.

Na Gorenjski plaži v Tržiču letos že več kot
20.000 kopalcev
V sredo, 16. avgusta, je Gorenjsko plažo v Tržiču obiskal 20.000
kopalec v tej poletni sezoni. Benjamin Cankar Kodrič se je iz Žiganje vasi s kolesom pripeljal na kopanje, kjer so ga že čakali prijatelji. Župan Borut Sajovic in Jure Zadnikar iz podjetja Bios sta mu
čestitala in izročila darilno vrečko z neprenosno karto za kopanje
na Gorenjski plaži za leto 2018, majico in dve blazini Gorenjske
plaže. Benjamin je bil prijetno presenečen in zelo vesel darila in
pozornosti.

Odstranjeni so bili tudi temelji in opravljena zatravitev z ustrezno travno
mešanico (foto: Arhiv Občine Tržič).

Pri odstranitvi naprav se je pokazalo, da so bili stebri in njihovi temelji
še v bistveno slabšem stanju, kot je izgledalo na prvi bežen pogled
mimoidočemu sprehajalcu (foto: Arhiv Občine Tržič).
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Benjamin Cankar Kodrič je 20.000 kopalec Gorenjske plaže v tem poletju
(foto Arhiv Občine Tržič).

iz dela občinske uprave

Na področju turizma na Tržiškem
živahno
Maja Ahačič

Turistična sezona se je že prevesila v drugo polovico. V začetku avgusta, na višku turistične sezone, smo ponudnike turističnih
storitev povprašali, kako so zadovoljni s sezono. Velika večina je
s številom nočitev oz. obiskovalcev zelo zadovoljna in napovedi rezervacij (predvsem tujih gostov) do konca poletne sezone so
odlične. Tudi v Turistično promocijskem in informativnem centru
Tržič beležimo povečano zanimanje za preživljanje prostega časa
na Tržiškem.
Julija smo pričeli s poletno marketinško kampanjo Pejmo po svoji
poti, s katero želimo Tržiško predstaviti kot raj za aktivni oddih.
Oglašujemo preko Google in Facebook oglasov v Sloveniji, Italiji
in Avstriji. Našo spletno stran www.visit-trzic.com smo osvežili
z novimi zgodbami, po Sloveniji pa k raziskovanju razkošja poti
vabimo z jumbo in mestni plakati z Žanom Koširjem kot promotorjem aktivnega načina življenja. V Kranjski Gori, na Bledu in
v Ljubljani smo ob informacijski stojnici izvedli POP-up akcijo
z animacijo turistov in obiskovalcev. Promocijski video si lahko
ogledate ogled na YouTube kanalu Visit Tržič. Veseli bomo, če ga
boste tudi vi delili po socialnih omrežjih.

Združimo moči, delimo si prevoz
Mojca Švajger

Evropski teden mobilnosti poteka vsako leto od 16. do 22. septembra. Cilj tega tedna je spodbuditi vse evropske občine, da uvedejo in promovirajo ukrepe za trajnostni promet, ljudi pa povabiti
k preizkušanju alternativ uporabi avtomobila. Vpliv Evropskega
tedna mobilnosti od uvedbe leta 2002 stalno narašča, tako v Evropi
kot po svetu. V letu 2016 je kampanja podrla rekord v udeležbi;
v tem tednu je dejavnosti organiziralo 2427 občin in mest iz 51
držav, med njimi tudi Občina Tržič.
Vsako leto se Evropski teden mobilnosti osredotoči na posebno
temo, povezano s trajnostno mobilnostjo. Letos je tema »Čista, deljena in inteligentna mobilnost«. Tema promovira rešitve deljene
mobilnosti in poudarja koristi čistejših vrst prevoza. Ljudi spodbujamo, da uporabljajo možnosti deljene mobilnosti, ki so na voljo za
pot znotraj mest ter tudi med kraji, mesti in primestnimi območji.

V sodelovanju z vodniki Turno kolesarskega odseka PD Tržič
skrbimo tudi za promocijo Tržiča kot gorsko kolesarske destinacije, ki ne poteka le prek družabnih omrežij in zunanjih oglaševalskih mest. V Kranjski Gori se je konec maja odvijal festival
za ljubitelje gorskega kolesarjenja, t.i. Trail Days Kranjska gora
2017. Kranjskogorci so več kot 2500 (predvsem tujim) gorskim
kolesarjem nudili vožnjo v parku, vodene ture, šolo tehnike vožnje
in večerne zabave. Svoj lonček pa smo pristavili tudi Tržičani, saj
smo v dveh dneh do zadnjega kotička napolnili avtobusa, ki sta
kolesarje pripeljala do štarta vodene ture po Tržiškem. Na Bledu
pa je od 25. do 27. avgusta potekal prvi Bled Bike Festival,
največji kolesarski festival v
Sloveniji z najtežjo gorsko
kolesarsko dirko na območju
Julijcev. Tržič je sodeloval
kot eden pomembnejših des
tinacijskih partnerjev, poleg
promocije na Bledu pa smo
tako kot maja poskrbeli tudi za
vodeno turo pod Košuto. Vodniki TKO Tržič so jim obakrat
pripravili nepozabno kolesarsko doživetje in upamo lahko,
da rek dober glas seže v deveto
vas še drži.

»Deljena mobilnost«, jedro teme Evropskega tedna mobilnosti za
leto 2017, je del širšega »sodelovalnega gospodarstva« ali »ekonomije delitve«, ki je v Evropski agendi o sodelovalnem gospodarstvu opredeljeno kot gospodarstvo, ki se nanaša na: »poslovne modele, pri katerih se dejavnosti omogočajo prek platform za
sodelovanje, ki ustvarjajo odprt trg za začasno uporabo blaga ali
storitev, ki jih pogosto zagotavljajo posamezniki.« Poudarek je
na uporabi dobrin in ne na lastništvu. Ponudniki storitev ponujajo
dobrine, sredstva ali veščine različnim uporabnikom prek platforme, ki jo omogočijo posredniki. Delitev z drugimi je postala tudi
del sestavljanke mobilnosti v mestih. Deljena mobilnost daje prednost pomenu doseganja cilja pogosto z nižjimi stroški za posamez
nika in družbo, kot če bi se peljali s svojim vozilom. Posledično
se zviša kupna moč gospodinjstev, saj ni treba kupiti in vzdrževati
avtomobila. Ko rečemo »deljena mobilnost«, mislimo na souporabo avtomobilov, koles, dvokolesnih motornih vozil ali podobnih
vozil. Ob tem pomislimo tudi na platforme za rezervacije taksijev
in delitev prevoza (tudi skupinski prevoz).
Tudi v letošnjem letu se je Občina Tržič pridružila Evropskemu
tednu mobilnosti in takrat pripravlja organizacijo ozaveščevalnih aktivnosti ter občane poziva, da se v službo, šolo in po drugih opravkih odpravite po načelu »deljene mobilnosti« ali na drug
trajnosten način.
V začetku tedna pripravljamo Ulični festival, ki bo s pestrim programom zabaval občane vseh starostnih skupin. V soboto, 16.
septembra, bo Tržič postal živahen prostor za različne dejavnosti.
Teden se zaključi 22. septembra z dnevom brez avtomobila, ko
vsa sodelujoča mesta eno ali več območij za ves dan rezervirajo
samo za pešce, kolesarje in javni prevoz. V Tržiču bomo ta dan
ulico Trg svobode namenili otrokom, kjer bodo najmlajši občani
lahko v dopoldanskem času doživeli svoj prometni dan.
Vljudno Vas vabimo, da se nam pridružite v Tržiču pri dogodkih
v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Program bo objavljen na
spletnem portalu Občine Tržič.
tržičan

5

spremljamo, poročamo

50. Šuštarska nedelja – obletnica?
Peter Miklič

Letos smo se odločili, da praznujemo petdesetletnico šuštarske
nedelje. Zakaj pravim odločili? Če je petdesetletnica, potem se
nimamo kaj odločati, če pa ni, je pa seveda vprašanje, zakaj jo
praznujemo. Odgovor, verjemite, ni enoznačen. Za nekatere je to
prava obletnica, za druge pač ne. Takšni smo pač Tržičani – nikoli
ni prav za vse.
Če malo pobrskamo po zgodovini, ugotovimo, da se je vse začelo
leta 1969 s 1. Šuštarsko nedeljo. Sicer je bila že leta 1968 organizirana razstava obutve v Peku, vendar to ni veljalo kot prava
Šuštarska nedelja. Če prelistamo stare časopise (Gorenjski Glas in
Čevljar), vidimo, da do leta 1989 vse »štima«, tega leta je namreč
zapisano, da je to 21. Šuštarska nedelja. Leta 1990 v zapisih in na
plakatih ni številke (po »normalnem« štetju bi bila to 22.), je pa
zato naslednje leto (1991) organizirana že 24. Šuštarska nedelja.
Triindvajseto so torej preskočili. Ali je bila zato kriva numerologija ali morda osamosvojitvena vojna, ne vemo. Lahko je bil celo
kakšen manj dramatičen vzrok, recimo, da je nekdo pač spregledal
pravo številko ali pa so mu rimske številke, s katerimi so označevali predhodnje šuštarske nedelje, delale preglavice. Leta 1992
smo Tržičani tako praznovali 25. – jubilejno Šuštarsko nedeljo in
po tem štetju letos s šuštarskim sejmom praznujemo Abrahama.

50 let obujanja šuštarske tradicije
Lado Srečnik

Zjutraj je zaigral pihalni orkester, nato so prikazali film o tržiški
občini Biser med gorami. V muzeju je bila razstava Zgodovina
čevljarstva, razstava sodobne obutve Peko, ob 12. uri šuštarsko
kosilo v restavraciji Pošta, v restavraciji Zelenica pa prave tržiške
bržole. Popoldne seja čevljarskega ceha, na kateri so vajence imenovali za pomočnike. Nastopila je folklorna skupina, stari Tržičani
pa so v narečju pripovedovali zgodbe iz življenja
tržiških čevljarjev. Od ranih jutranjih ur je bil na
Trgu svobode sejem obutve. Prireditev se je zaključila z žrebanjem srečk velikega srečelova. Tako
se je pričela prva Šuštarska nedelja, 7. septembra
1969. Šuštarska nedelja je postajala ena največjih
etnoloških prireditev v Tržiču, na Gorenjskem in v
Sloveniji sploh.
Utrinki posebnosti šuštarskih nedelj so zbrani na
eni največjih tovrstnih razstav, Šuštarska nedelja
v Tržiču – 50 let obujanja šuštarske tradicije. Razstava obsega fotografske utrinke; v dvajsetih večjih
okvirjih in na dvajsetih panojih z okoli 400 fotografijami in dokumenti bodo predstavljeni čevljarska delavnica in različni spominki, orodje, usnje,
razglednice, značke, kolajne, kape, stara šuštarska
zastava … Zanimivi so tudi spremljajoči dogodki:
37 tort v obliki čevljev za 37 Šuštarsko nedeljo,
milijonta obiskovalka šuštarskih nedelj, družinski
stilski izziv, troboj Alpina – Planika – Peko, Pepelka, skok s padalom v center Tržiča, skoki s skakalnice s kanuji v ribnik ter mnoga druga dogajanja.
Odprtje razstave bo v petek, 8. septembra 2017,
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Je pa sejem na angelsko nedeljo, prvo nedeljo v septembru, verjet
no obstajal, odkar obstaja Tržič. Šele v zadnjih desetletjih je sejem
postal Šuštarska nedelja, najprej s skromnimi začetki, sčasoma pa
je to postala velika sejemska prireditev, ki v naše mesto privabi več
deset tisoč obiskovalcev.
Šuštarsko nedeljo potrebujemo. Katerokoli številko že nosi. Po
trebujejo jo tržiški in slovenski šuštarji, ki resda niso velika indus
trija, vendar izdelujejo kvalitetne čevlje, ki gredo dobro v prodajo
in zagotavljajo preživetje marsikateri družini. Obstoj čevljarstva
pomeni ohranitev zakladnice znanja, ki se je nabiralo skozi stolet
ja. To znanje in tradicija sta tu doma, tu se ohranjata ter stopata
na novo pot. Tudi zato smo se organizatorji letošnje 50. Šuštarske nedelje odločili, da ob tem častitiljivem jubileju omogočimo
vsem slovenskim čevljarjem oziroma izdelovalcem obutve (vseh
vrst) brezplačno stojnico. Verjamem, da je to pot, po kateri bomo
lahko izpolnili zastavljeni cilj: da naša prireditev postane osrednji
slovenski čevljarski dogodek, na katerem se bodo predstavili vsi
pomembnejši slovenski izdelovalci in prodajalci obutve. Ker verjamemo, da je slovensko čevljarstvo še vedno živo in akivno, si
želimo, da bi na tržiški in vseslovenski čevljarski praznik zbrali
vso kakovostno slovensko ponudbo obutve.
Letos se je odzvala več kot polovica vseh slovenskih čevljarjev.
Upamo, da se bodo sčasoma vsi. In da bo vse, kar je lepega v slovenski šuštarski branži, na ogled na našem šuštarskem prazniku.
Pa naj bo jubilejna ali pa čisto navadna Šuštarska nedelja.

ob 10. uri v Domu Petra Uzarja v Bistrici pri Tržiču in sicer v
spodnjem in zgornjem prehodu in v novi Galeriji doma v prvem
nadstropju. Razstava bo na ogled do nedelje, 8. oktobra. Razstavo
sem kot nekdanji organizator Šuštarskih nedelj pripravil v sodelovanju z Muzejem Tržič, Turističnim društvom Tržič, Domom Petra
Uzarja Tržič, Foto klubom Tržič, dr. Bojanom Knificem, Zdenkom
Roblekom, Aleksandrom Ahačičem, Stojanom Ahačičem, Damjano Škantar, Jožico Koder in Tiskarno Uzar.
Ob tej priložnosti bo v pritličju doma odprtje spominske sobe tržiš
kega revolucionarja, prvoborca, udeleženca oktobrske revolucije
Petra Uzarja, po katerem se dom tudi imenuje.

spremljamo, poročamo

15. EU ples brez meja
Janja Nemc, foto: Špela Kurnik

Na prelazu Ljubelj je bilo v soboto, 19. avgusta, zelo živahno. Tradicionalnega 15. EU plesa brez meja se je kljub slabi vremenski
napovedi udeležilo lepo število pohodnikov. Srečanje dveh dobrih sosedov – Tržiča in Borovelj – je poleg domačinov privabilo
kar nekaj naključnih gostov. Dober obisk z obeh strani Karavank
dokazuje, da sodelovanje in prijateljstvo med državama nista le
besedi na papirju.
Zbrane sta najprej nagovorila tržiški in boroveljski župan. Z obis
kom in pozdravnim nagovorom je udeležence letos počastil tudi
Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije Karel Erjavec.
Vsako leto se dogodka udeleži tudi deželni glavar avstrijske Ko-

roške Peter Kaiser. Po pozdravnih nagovorih je sledilo dvojezično
bogoslužje, ki ga je vodil koroški diakon Hermann Kelich. Tržiški
župan mag. Borut Sajovic je v nagovoru izpostavil vlogo priredit
ve kot pomembne točke povezovanja in druženja. Poudaril je, da
se lahko le skupaj in složni učinkovito spopadamo z aktualnimi
izzivi. Podobno boroveljski župan Ingo Appé prijateljsko srečanje dveh dežel vidi kot pravega duha Evropske zveze. S skupno
prireditvijo namreč lahko pozitivno prispevamo k skupni Evropi.
Uspelo nam je dvigniti meje, aktualne težave lahko rešimo kot ena
Evropska zveza z več suverenimi deželami.
Za kulturni program so poskrbeli člani moškega pevskega zbora
Lomski fantje, za dobro vzdušje so s plesom poskrbele Country
babice. Pohodniki so se ob sklepanju novih prijateljstev okrepčali
s hrano in pijačo okoliških gostincev ter kljub nestanovitnemu vremenu nadaljevali sproščeno druženje z ansamblom Projekt.

Harmonikarji v Gozdu
Sonja Ficko; foto: arhiv PD Križe

Pred Zavetiščem v Gozdu je 20. avgusta
potekalo prvo srečanje harmonikarjev,
pevcev in glasbenih skupin. Nastopilo je
48 harmonikarjev. Nekateri so nastopili
tudi kot pevci ali so igrali v glasbeni skupini. Prireditev ni imela tekmovalnega
značaja. Med nastopajočimi je bilo veliko
mladih deklet in fantov, ki v glasbi očitno
uživajo. Vsak udeleženec je dobil v dar
spominski pokal in skupaj so poskrbeli,
da smo v Gozdu preživeli lepo nedeljo.
Se vidimo prihodnje leto na drugem srečanju.
tržičan
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Obnovljen oltar v Seničnem
Ivo Kožuh

Ob obletnici posvetitve cerkve vsaka soseska praznuje svoj
»smn«, semenj, ki je namenjen predvsem druženju sovaščanov in
praznovanju. Domačini tako pokažejo svoje veselje, da imajo tudi
v svojem kraju prostor, kjer se lahko srečujejo s svojim Bogom.
Predzadnjo nedeljo v avgustu svojo obletnico praznuje cerkev sv.
Jerneja v Seničnem, že 20 let pa jo spremlja vaški semenj s stojnicami in družabnim programom. Svete maše se je letos udeležilo
izjemno veliko vernikov, tudi zaradi blagoslova obnovljenega oltarja sv. Florjana in prižnice.
Cerkev sv. Jerneja je eden od biserov sakralne umetnosti v kriški
župniji in širši okolici. Prezbiterij cerkve je bil zgrajen kmalu po
letu 1400 in leta 1455 bogato poslikan. V začetku šestdesetih let
prejšnjega stoletja so porušili glavni oltar in freske delno restav
rirali. To delo so opravili restavratorji Kranjske enote Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije. Stranska oltarja in prižnica
so ostali nezaščiteni in so naprej propadali. Trohnoba lesa in les
ni črvi so delali svoje. Svetnikom so odpadali prsti, angelom cele
roke. Pozlate, posrebrene površine in barve so razpokale in odpadale …
Kulturnovarstvene pogoje za obnovo oltarjev je podala gospa
Maja Avguštin iz ZVKDS iz Kranja, restavratorsko delo pa je op-

Dotik nebes
Jan Bitežnik

Pred začetkom novega šolskega leta je župnija Križe že 12. leto
zapored pripravila enotedenski oratorij – počitniški program za otroke in mlade, ki združuje molitev in spoznavanje krščanske vere z
igro, delavnicami in druženjem. Kriški oratorij je največji v tržiški
okolici, letos (20. – 25. avgust) se ga je udeležilo prek 100 otrok in
okrog 20 mladih animatorjev, ki jih vodita Urša Dolžan in župnik
Ivo Kožuh.
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ravil mag. Vlado Fras Zavrl iz Kranja. Z restavratorskim posegom
smo lahko nadvse zadovoljni, saj nam je uspelo rešiti pred propadom tako čudovit oltar in prižnico. V prihodnjem letu načrtujemo
še obnovo drugega stranskega oltarja, posvečenega Devici Mariji.
Del stroškov (približno 19 tisočakov) smo že plačali, v okviru razpisa za obnovo sakralne kulturne dediščine je proračunska sredstva
zagotovila tudi Občina Tržič. Narodova kulturna dediščina gotovo
ni last le nekaj ljudi, ki bolj ali manj redno prihajajo v cerkev. In
ni last le vaščanov Seničnega; zato si želimo, da lepota seniške
cerkve spregovori tudi obiskovalcem od drugod.

Oratorijske vsebine vsako leto za vso državo pripravljajo salezijanci s številno ekipo mladih. Letos oratorij nosi naslov Dotik
nebes, otroci pa na njem spoznavajo Marijo, Jezusovo mater. Animatorji smo jim predstavili kar nekaj znanih slovenskih svetišč, ki
so posvečena Mariji, enega pa smo tudi obiskali, namreč Brezje,
kamor smo se odpravili na tradicionalni izlet v neznano. Dopolnili
smo ga s kopanjem na Šobcu. V četrtek so nas, kot vsako leto, zabavali kriški gasilci, program pa smo s kopanjem in predstavitvijo
za starše zaključili v petek, 25. avgusta, na Gorenjski plaži. Vsem
sodelavcem, sponzorjem, prijaznim gospodinjam in ostalim, ki ste
pomagali pri izvedbi letošnjega oratorija, se prijazno zahvaljujemo.

kulturne novice

Vikend smeha 2017
Slavko Bohinc

Prireditev Vikend smeha nas letos gosti na prenovljenem prireditvenem prostoru pred Kulturnim domom v Križah. Med 8. in
10. septembrom vam organizatorji obljubljamo veliko smeha. Po
tradiciji vsako leto KD Kruh Križe in Območna izpostava JSKD
Tržič organizirata gledališko prireditev, na kateri igralci domačega
in gostujočih kulturnih društev z obilico odrskih zapletov zabavajo
navzoče občinstvo. Tudi letos vam obljubljamo, da se boste lahko
dodobra nasmejali.
Na prvi, petkov večer (8. 9.) se bodo predstavili igralci Humoris
tične skupine SMEH iz Tržiča. Denar, ki je sveta vladar, prinese
tudi »prijatelje«. Ali so ti prijatelji pravi? Mar je res lepo biti milijonar? Odgovore boste lahko dobili na predstavi Marjana Marinca

Vabljeni v KUD Leyli
Iris Šober

V KUD Leyli poleti radi zamenjamo plesno dvorano za naše prelepe hribe. Dolga njiva, Tolsta Košuta, Kofce, Veliki vrh, Prevala itd.
Treningi malo drugače, odlična sprostitev in druženje.
Septembra pa bo naš drugi dom ponovno Balos 4. Vso energijo bomo usmerili v nove projekte. Čakajo nas zanimive celolet
ne priprave na 10. obletnico društva. Med plesno sezono
bomo obiskali tudi kar nekaj festivalov. Že v septembru
nas gostijo v Hiši Zahir v Mariboru. Udeležili se bomo
izobraževanj in nastopili skupaj z mednarodnimi gosti,
orkestrom Mazikatea Orcestra. Potem pa Beograd, Rim,
Lignano, Banja Luka in še kaj se bo našlo za naše plesno
obarvane izlete. V prvem semestru bomo izvedli tudi nekaj
predavanj in delavnic, odprtih za javnost, o katerih vam
napišemo več v naslednjih številkah Tržičana.
Vabljeni, da se nam pridružite v novi sezoni po naslednjem
urniku:
- ponedeljki od 16:30 do 17:30: OTROŠKA SKUPINA
(6-10 let),
- torki od 18:30 do 20:00: PLESNA TEHNIKA (za vse
starosti),
- četrtki od 16:30 do 17:30: OTROŠKA SKUPINA (3-6 let),

Milijonar.
V soboto (9. 9.) pridejo v goste igralci KUD Valentin Kokalj z Visokega, ki nam bodo s predstavo Francisa Veberja v prevodu Tanje
Ribič Butelj za večerjo pokazali: Kdo je butelj? Česa vsega je
butelj sposoben? Kaj sploh pomeni, da si butelj? Kakšna so merila
»buteljstva« in kdo o tem odloča?
V nedeljo (10. 9.) se vam bodo predstavili igralci KD Jožef Virk z
Doba v komediji Georgesa Feydeauja v priredbi M Starbek, Odlikovanje za vsako ceno. Ste se kdaj vprašali, kako se delijo državna odlikovanja? Kakšen je kriterij za pridobitev odlikovanj? Kdo
je zaslužen za ta priznanja? Kakšna je vrednost teh priznanj?
Veliko vprašanj smo postavili in na prireditvi Vikend smeha vam
bomo nanje tudi odgovorili. Vse predstave bodo izvedene na zunanjem odru pred kulturnim domom v Križah s pričetkom vsak večer
ob 20. uri. V primeru slabega vremena bodo predstave v dvorani
kulturnega doma.
Prijazno vabljeni.

- četrtki od 18:30 do 20:00: MLADINSKA SKUPINA (10-15
let),
- četrtki o d 20:00 do 21:30: ČLANSKA SKUPINA (za vse
starosti),
- nedelje od 18:30 do 20:00: ČLANSKA SKUPINA (za vse
starosti).
V septembru so za vse nove člane vadbe brezplačne! Pričakujete
lahko kombinacijo joge, baleta, sodobnega in orientalskega plesa,
za prijave in več informacij pa nam pišite na leyli.orient@gmail.
com ali pokličite na 040-865-362 (Iris). Aktulno dogajanje lahko
spremljate tudi na našem FB profilu KUD Leyli.

tržičan
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Tržič ima največjega zmaja
David Ahačič

Letošnja Šuštarska nedelja bo v mestu pustila velikanski, trajen
pečat. V okviru praznovanja bo nasproti avtobusne postaje v Tržiču namreč postavljena kovinska skulptura zmaja iz legende o
nastanku Tržiča, ki so jo z veliko domišljije in celoletnim trudom
izdelali člani KUD Ampus.

Povod za nastanek »spomenika« je bilo povabilo Polone Brodar,
da bi člani skupine, ki jih prepoznamo predvsem po posnemanju
likov iz zgodovinsko fantastičnih filmov (Gospodar prstanov,
Hobit), za pustni festival v Tržiču pripravili zmaja kot skupinsko
masko. Po premisleku so se odločili za izvedbo, ki bo trajnejša in
na ogled vsem obiskovalcem našega mesta. Ekipa se je v prostorih
BPT že lansko leto lotila dela pod vodstvom Anžeta Bizjaka, Anžeta Aljančiča in Aleša Povaleja.
Izdelava zmaja, ki v dolžino meri kar 14 metrov, v širino 4 in ima
premer kril dobrih 5 metrov, je zahtevala okrog 1000 delovnih ur,
avtorji pa so porabili približno 200 metrov kovinskih cevi, 900
metrov kovinskih trakov in 5 kilometrov varilne žice! Sredstva so
prispevali Občina Tržič, Pocinkovalnica d. o. o., Intec MKD d. o.
o., Trgovina Grašca, ZUP design d. o. o., Voje d. o. o., Elektrolift
d. o. o. in Bios d. o. o.
Zmaj, ki je v celoti izdelan iz kovine, so v času priprave glasila delavci Pocinkovalnice odpeljali na obdelavo v Celje. Po vrnitvi ga
bodo sestavili na mestu postavitve; izdelan je iz sedmih sestavljivih delov, saj bi bil kot celota prevelik za transport. V zadnjih dneh
pred odprtjem bodo člani skupine uredili še neposredno okolico,
že vnaprej pa opozarjajo, da je plezanje po zmaju nevarno in zato
seveda prepovedano!
Kulturno umetniško društvo Ampus združuje mlade, zlasti študente z inovativnim in kreativnim duhom. Njihova posebnost je
likovna ustvarjalnost na področju izdelave fantazijskih kostumov
in rekvizitov. Zahtevno delo obsega kovaška, kiparska, slikarska,
oblikovalska in glasbena znanja, predvsem pa veliko dobre volje,
s katero se lotevajo odmevnih projektov. Mednje poleg izdelave
zmaja in štiri metre visoke maskote letošnjega festivala Metal
Days v Tolminu sodijo tudi načrti za oživitev ruševin gradu Alt
Gutenberg nad Bistrico, ki jo načrtujejo za prihodnja leta.
10

september 2017

kulturne novice

Stare tržiške jedi, novi
okusi
Saša Poljak Istenič

Zadnje dni pri nas doma okopavamo krompir. V nasprotju z nekaterimi večjimi kmečkimi deli, kot so žetev, mlatev, metev, teritev in košnja, kjer so se vaščani družili,
dobro najedli in po končanem delu tudi
skupaj zabavali, je bilo okopavanje krompirja praviloma družinsko opravilo, umazano in naporno. Ker pa je pridelek navadno
zdržal do pomladi, je bil krompir razširjena
poljščina in tudi ena od najbolj pogostih sestavin jedi. Pri kosilu je tako še danes.
Krompir so v Evropo iz Južne Amerike
sredi 16. stoletja prinesli Španci, ki naj bi
ga prvič videli v Peruju. Vendar pa je trajalo kar dve stoletji, preden so ga ljudje
začeli uporabljati v svoji prehrani. Sprva
je namreč veljal za strupenega, najbolj
razširjena sorta pa je bila tudi neprijetnega okusa, zato so ga gojili le kot krmno
rastlino. Na Slovenskem so ga v poljedelstvo začeli uvajati po letu 1730, ker pa so
ga ljudje zavračali, je cesarica Marija Terezija leta 1767 izdala sklep o obveznem
sajenju krompirja, saj se je zavedala, da bi
ta gomolj lahko preprečil stradanje revnejšega prebivalstva ob dolgotrajnih vojnah in
slabih žitnih letinah. Kmete pa je v intenzivnejše gojenje in tudi uživanje krompirja
prepričala šele huda lakota, ki je na Slovenskem pustošila med letoma 1815 in 1817.
Krompirjeve jedi so se tako razširile šele

v 19. stoletju, ljudje pa so največkrat jedli
krompir v oblicah, zabeljenega ali pa kot
dodatek k stročnicam, kislemu zelju in repi.
Danes stereotipno velja za najpogostejšo
prilogo k mesu – sploh pražen (tenstan). Za
promocijo tako pripravljenega krompirja
(in to ne le zgolj za šalo) od leta 2000 skrbi
Društvo za priznanje praženega krompirja
kot samostojne jedi.
Samostojna jed iz krompirja je tudi krompirjev »golaž«. Zakaj narekovaji? Ker poklicni kuharji trdijo, da lahko ime golaž (ki
izhaja iz madžarščine) uporabljamo zgolj
in samo za jed iz govejega mesa, dušenega v začinjeni omaki. A ljudski recepti so
ime posvojili tudi za nekatere podobne
jedi »na žlico«, kot priča zapuščina matere
Katarine Tomc iz Križev. »Sprašujete, kje
sem dobila recept za krompirjev golaž?«
nam je pisala Katarina, ki trenutno s svojimi kuharskimi in ročnimi spretnostmi
lajša in lepša življenje otrokom v misijonu
v Mozambiku. »Našla sem ga v maminem
zvezku receptov, napisanih z njeno roko.
Spominjam se, da je moja mama pogosto
kuhala to jed ob postnih dneh, krompir pa
je dodajala tudi v golaž iz mesa in v golaž
z jetri in gobami. Krompir smo pridelovali
doma, bilo ga je vedno dovolj. Večkrat smo
jedli krompirjev zos, omako iz kuhanega
in spasiranega (pretlačenega) krompirja.
Če je bila v njem narezana suha klobasa,
je bil odlična jed. Krompirjev golaž pa sem
se naučila kuhati v gospodinjski šoli v Št.
Petru v Avstriji, kjer smo ga kuhali ob petkih za večerjo. Pozneje, ko sem delala v tovarni, je bil večkrat za malico z narezanim
suhim mesom.«

Tržiška

kulinarika

Krompirjev golaž
Sestavine za 4 osebe:
1 kg krompirja
1/2 kg čebule
sol
česen
začimbe:
sladka rdeča paprika v prahu, kumina,
lovorjev list, majaron, poper,
brinove jagode
možni dodatki:
paradižnikova mezga, kis ali limonin
sok, moka, pekoča paprika ali čili
Na hladno mast stresi sesekljano čebulo
in počasi praži. Ko ta začne rumeneti,
zalij z malo vode, da se lažje razpusti.
Dodaj na kocke narezan krompir in
duši, da postekleni. Sproti dodajaj sol,
sladko rdečo papriko, česen, kumino,
lovorjev list, majaron in poper, lahko
pa tudi malo brinovih jagod. Zalij z
vodo in kuhaj na zmernem ognju. Šele
ko se krompir dokončno skuha (kar
traja okrog 20 minut), lahko dodaš malo
paradižnikove mezge ali pa jed okisaš
z limoninim sokom oziroma z žlico ali
dvema kisa. Če je jed preredka, pretlači
nekaj krompirja ali pa dodaj malo moke
z vodo (podmet) in prevri. Po želji lahko
začiniš s pekočo papriko ali čilijem.
Krompirjev golaž pa lahko pripravimo
tudi z gobami. Na čebuli popraži gobe
(šampinjone ali pa sezonske), dodaj
na kocke narezan krompir ter sol in
začimbe iz zgornjega recepta (z izjemo
paprike). Jed nato kuhaj po zgoraj
opisanem postopku, na koncu pa
namesto paradižnikove mezge dodaj
smetano, peteršilj in malo kisa oziroma
limoninega soka ali pa za okisanje
uporabi kislo smetano.
Katarina Tomc, Križe

foto: Dušan Podrekar
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Spodbujanje podjetniških
potencialov v občini Tržič
dr. Metka Knific Zaletelj

Ljudska univerza Tržič v sodelovanju z Občino Tržič drugo leto
zapored pripravlja različne programe, ki spodbujajo podjetništvo,
podjetniške ideje in podjetniško navdušenje med Tržičani. Letošnje leto bomo v okviru celotnega programa razvoja tržiškega
gospodarstva z različnimi ukrepi skušali aktivirati predstavnike
različnih generacij, ki šele razvijajo podjetniške ideje ali pa se
s podjetništvom že resno ukvarjajo. V ta namen bomo jeseni na
osnovnih šolah v Tržiču, Bistrici in Križah začeli s Podjetniškim
krožkom. Prav tako jeseni pripravljamo Startup vikend za dijake in študente, razvijamo Podjetniško akademijo in nadaljujemo
z že dobro uveljavljenimi Podjetniškimi večeri v Stari godbi in
podjetniškimi zajtrki v Mestni kavarni Tržič. Sodelovali bomo s
kakovostnimi mentorji, ki delujejo na področju razvijanja ustvarjalnosti in podjetnosti mladih v Sloveniji in v tujini. Gre za sodelovanje z društvom Ustvarjalnik, ki združuje mentorje, ki pomagajo pri razvoju poslovne zamisli, ustvarjalnosti, neodvisnosti in
zaposljivosti. Mladi mentorji so vrstniki, svetovalci in motivatorji
pri kariernem in osebnostnem razvoju. Cilj mentorjev je mlade ali
starejše podučiti in spodbuditi, da sami postavljajo temelje svoje
prihodnosti. Zveneče ime Ustvarjalnika je zagotovo Matija Goljar,

Vabilo k vpisu v program
Cicibanove urice
Vrtec Tržič vabi otroke v starosti od 2 do 6 let, ki
ne obiskujejo vrtca, da se priključijo Cicibanovim
uricam. Namen le-teh je druženje s sovrstniki in doživljanje vsebin predšolske vzgoje.
Cicibanove urice bodo potekale dvakrat tedensko v
popoldanskih urah v eni izmed enot Vrtca Tržič, s
predvidenim pričetkom v mesecu septembru.
Starši lahko vpišete otroka v Cicibanove urice vsak
dan na upravi Vrtca Tržič, vpisni list pa je na voljo
na spletni strani Vrtca Tržič, v zavihku Vpis. Za vse
dodatne informacije o programu lahko pokličete na
telefon 04/59-71-600 ali 04/59-71-607.
Veder polet v veliki svet –
z Vrtcem Tržič!

ki sta ga lahko opazili na televizijskih ekranih v oddaji Štartaj,
Slovenija.
Prepogosto se dogaja, da mladi ne vidijo perspektive v svojem domačem kraju in zato odidejo drugam, tudi v tujino. Vendar imamo
sedaj tudi v Tržiču ogromno možnosti za podjetniško udejstvovanje. Naše aktivnosti bodo namenjene vsem, ki bi radi v našem okolju ustvarili podjetniško idejo in s tem poskrbeli za svoj prihodek
in za razvoj. Več o Tržiškem kreativnem centru si lahko preberete
na tudi na www.trzicpodjeten.si.
Poleg podjetniških programov Ljudska univerza Tržič ponuja
vrsto zanimivih izobraževalnih programov z različnih drugih področij. Obiščite spletno stran Ljudske univerze Tržič (www.lu-trzic.
si) in poglejte našo ponudbo ali pa se osebno oglasite in prevzemite Katalog za šolsko leto 2017/2018.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI – OI
TRŽIČ
KD ZALI ROVT OŠ TRŽIČ
PODRUŽNIČNA ŠOLA LOM POD STORŽIČEM
Učence tržiških šol (od 2. do 9. razreda), ki radi rišejo, slikajo
in ustvarjajo,
vabimo na jubilejno

XXV. OTROŠKO LIKOVNO KOLONIJO LOM 2017,
ki bo potekala v soboto, 23. se ptembra 2017, od 9. do 16.
ure v Domu krajanov v Lomu pod Storžičem.
Prijavnice za likovno kolonijo boste prejeli v šoli pri svojih
razrednikih.
Informacije v zvezi z likovno kolonijo lahko dobite na telefonski številki 051-428-189 (POŠ Lom pod Storžičem) ali po
elektronski pošti: lom@ostrzic.si.
Vabljeni!
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Občinsko prvenstvo v plavanju na
Gorenjski plaži
Biserka Drinovec

Športna zveza Tržič je prvi avgustovski torek na Gorenjski plaži
organizirala športno popoldne za otroke in odprto občinsko prvenstvo v plavanju. Ob lepem in vročem vremenu je bila tudi udeležba
odlična. Na športnem popoldnevu so se otroci preizkusili v različnih vodnih igrah, nato pa so se udeležili še tekmovanja v plavanju.
Tekmovalci so bili razdeljeni v različne starostne kategorije, tekmovali so v disciplini 50 m prosto. Vsi udeleženci tekmovanja so
prejeli dnevno vstopnico za Gorenjsko plažo, otroci tudi praktične
nagrade. Prvi trije v vsaki kategoriji so poleg medalje prejeli tudi
lepe praktične nagrade naših sponzorjev.
V kategoriji cicibank je zmagala Gaja Zdešar, druga je bila Anya
Trutschl in tretja Petja Štrukelj. Med cicibani je prvo mesto osvojil Žuga Žeželj, drugi je bil Tim Aljančič in tretji Jernej Košir. V
kategoriji mlajših deklic je zmagala Anya Trutschl, druga je bila
Manca Košir, tretja Lana Pivk. Med mlajšimi dečki je zmagal Anej
Papler, drugi je bil Alan Hadžič, tretje mesto pa je osvojil Gašper
Vengar.
Med starejšimi deklicami je bila zmagovalka Maša Jančič, druga
je bila Klara Aljančič in tretja Nina Roblek. Pri starejših dečkih

si je zmago priplaval Lenart Zaletel, drugo mesto je osvojil Tilen
Prezelj in tretje Ožbej Stanek. V kategoriji mladincev je prvo mesto osvojil Amadej Košir, pri mladinkah pa njegova mlajša sestra
Jerneja Košir.
Med veterankami je zmago osvojila Hedvika Gosar, druga je bila
Maruša Sedminek, tretje mesto je osvojila Joži Meglič. V kategoriji mlajših članov je zmagal Borut Anzelc, med starejšimi člani
je prvo mesto osvojil Metod Kožuh, med veterani pa je tako kot
lansko leto tudi letos zmagal Peter Mohorčič.
Za udeležbo na tekmovanju smo podelili tudi praktični nagradi
najstarejši tekmovalki Bredi Nemec ter najmlajši tekmovalki Ani
Lynn Cvek.
Hvala vsem, ki ste se udeležili tekmovanja. Navijačem hvala za
bučno navijanje. Bilo je fletno in tokrat zelo poletno. Projekt so
delno sofinancirale Občina Tržič, Fundacija za šport in Zavarovalnica Triglav.

Poletni tabor Savudrija in aktivni
tedni športa

v Podljubelju. Slike s tabora in tednov športa si lahko ogledati na
Facebooku Športne zveze Tržič.
Projekt so delno sofinancirale Občina Tržič, Fundacija za šport in
Zavarovalnica Triglav.

Rezultati:

Biserka Drinovec

Kot vsako leto smo sodelavci športne zveze tudi letos organizirali
poletni tabor za otroke med 6. in 15. letom. Pridružilo se nam je
tudi nekaj mladih, ki so zaključili deveti razred in bodo letos stopili v srednjo šolo. Tabor se je odvijal v začetku julija v Savudriji. Na
morju smo imeli plesne in ustvarjalne delavnice ter veliko športnih
aktivnosti.
Teden dni kasneje ter v začetku avgusta smo pripravili dva aktivna
tedna športa. Supali in plavali smo na Bledu, obiskali smo pustolovski park na Krvavcu, plezali na plezalni steni, se vozili s tubo,
skakali na trampolinu in streljali z lokom, igrali golf, košarko in
nogomet ter plavali na Gorenjski plaži. Na planinski pohod smo
jo mahnili s planinsko vodnico Olgo Rener, ki nas je odpeljala do
slapu Stegovnik, obiskali smo tudi rudnik, Tominčev slap ter kamp

VADITE Z NAMI
Splošno športno društvo Tržič ljubiteljem športa in rekreacije tudi v
sezoni 2017/2018 odpira vrata Sokolnice. Z usposobljenimi vaditeljicami organizira in izvaja različne oblike zdravih vadb:
MINI ZDRAVA VADBA
Termin vadbe ob torkih:
- I. skupina (2-4 leta) od 17.00 do 18.00 in
- II. skupina (4-6 let) od 18.00 do 19.00.
ZDRAVA VADBA ABC – SENIOR
Termin vadbe ob ponedeljkih in četrtkih od 17.00 do 18.00.
ZDRAVA VADBA PRO
Termin vadbe ob ponedeljkih in sredah od 19.00 do 20.00.
ZDRAVA VADBA ABC
Termin vadbe ob ponedeljkih in četrtkih od 20.00 do 21.00.
NAMIZNI TENIS
Termin ob ponedeljkih, sredah, petkih od 9.00 do 11.00 in ob nedeljah
od 8.00 do 10.00.
Organiziramo tudi ROJSTNODNEVNA PRAZNOVANJA za otroke.
V obeh dvoranah Sokolnice so še na voljo prosti termini za najem.
Cene vadb in najema ostajajo nespremenjene.
Z AKTIVNOSTMI PRIČNEMO 11. SEPTEMBRA 2017.
PRIDRUŽITE SE NAM!
Obiščite nas:
www.ssd-trzic.si
Ste Marie aux Mines 6, 4290 Tržič
Uradne ure: petek od 9.00 do 11.00

Kontaktirajte nas:
tel.: 04/596-10-73
gsm: +386/41-874-089
e-mail: ssd_trzic@siol.net
tržičan
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Uspeh plesalcev PK Tržič v Riminiju
Rock and roll plesalci Plesnega kluba Tržič so se julija udeležili
zadnjega svetovnega pokala v Riminiju. Naše mesto sta zastopala
dva plesna para: Teja Gajski in Tej Štrukelj ter Nika Meglič in
Domen Žepič. Oba para sta odlično odplesala in v konkurenci 60
parov z vsega sveta zasedla 6. mesto (Nika in Domen) oz. 23. mesto (Teja in Tej). Čestitamo paroma in trenerju.
Plesni klub Tržič septembra ponovno odpira svoja vrata, zato

vas septembra vabimo na
brezplačni mesec plesa. Vpisujemo v programe: hip hop,
break dance, rock and roll,
jazz balet, otroški plesni vrtec, za odrasle vadba FIT
BURN in joga. Informacije
dobite na tel.: 040-635-710
ali na plesni.klub.trzic@gmail.com. Vidimo se septembra
v spodnji dvorani Paviljona
NOB na Predilniški 12.

Uspehi Plesnega studia Špela

9. mesto: Rika Dolžan, hip hop solo
eklive.

Jure Markič

Špela Mandelc

Plesalci PS Špela so bili v pretekli sezoni zelo pridni, na državnem
prvenstvu so si priplesali nekaj odličnih rezultatov:
1. mesto: Rika Dolžan, hip hop solo deklice, državno prvenstvo in
seštevek pokala Slovenije,
1. mesto: Maša Štucin in Laura Višnar, hip hop pari člani, državno
prvenstvo in seštevek pokala Slovenije,
2. mesto: Žan Zupan, hip hop solo mladinci, državno prvenstvo in
seštevek pokala Slovenije,
2. mesto: Žan Zupan in Bor Radovančevič, hip hop pari mladinci,
seštevek pokala Slovenije,
2. mesto: Nameless, mladinska mala skupina,
2.mesto: Žiga Janškovec, street solo moški, državno prvenstvo in
seštevek pokala Slovenije,
3. mesto: Laura Višnar, hip hop solo članice, seštevek pokala Slovenije,
3. mesto: The Kids, otroška velika formacija,
3. mesto: Kaja K. Andolšek, hip hop solo deklice.
Rezultati evropskega prvenstva na Poljskem:
7. mesto: Nameless, mladinska mala skupina,

Atletska šola
Ana Jerman

AKKT je bil ustanovljen leta 2014, a atletika je v Tržiču zaživela leta 2011 pod vodstvom Atletske šole Rožle Prezelj iz Kranja,
s katero še vedno sodelujemo. Za sezono 2017/18 načrtujemo tri
skupine:
- predšolski otroci od četrtega leta dalje,
- otroci od 1. do 3. razreda (U8 in U10) in
- starejši otroci (U12 in dalje).
Vadbo vodimo tri vaditeljice atletike in en atletski trener. Vadbe so
dvakrat tedensko na igrišču v Križah, pozimi pa v šolski telovadnici. Večkrat vadimo tudi v naravi. Program naše šole je prilagojen
tako starosti otrok kot ciljem. Vsi otroci vadijo vse atletske discipline, glavna oblika dela sta igra in skupinsko delo, po potrebi tudi
individualno delo. Veliko pozornosti posvečamo motoriki, tehniki
vseh naravnih oblik gibanja: teku, skokom, metom. Ob vadbi otroci tako pridobivajo vzdržljivost in splošno kondicijo. K vadbi
14
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Čestitke tudi vsem ostalim tekmovalcem. Omenjene plesalce v mesecu oktobru čaka tudi svetovno
prvenstvo na Poljskem in Danskem,
kjer bomo stiskali pesti za čim boljše uvrstitve.
NOVI VPISI
Šolske počitnice so se zaključile,
prihaja nova sezona za ljubitelje plesa in športa. Vabljeni v PS Špela na
tečaje: hip hop, jazz balet, mini jazz,
otroške plesne urice, družabnih plesih. Športni navdušenci pa se nam
lahko pridružite na Špela mix, hiitu
– visoko intenzivni intervalni vadbi, pilatesu, zumbi, vadbi z utežmi,
vadbi za starejše ter jutranji vadbi.
Vabljeni na brezplačni teden odprtih
vrat v začetku septembra. Urnik in
ostale informacije poiščite na naši
spletni strani www.plesnistudiospela.si ali pa nas pokličite na 040-623535.
večkrat povabimo tudi atlete iz različnih atletskih panog.
Šele ko vidimo, da so otroci sposobni za atletsko tekmovanje, se
teh tudi udeležijo, a običajno ne pred U8 in U10. Predvsem pa spoštujemo otrokove odločitve in se s tem posvetujemo tudi s starši.
Da smo na pravi poti, dokazujejo rezultati, ki jih otroci dosegajo
na različnih tekmovanjih. Večina otrok se je udeležila tekmovanj v
okviru šol (kros, Mamutov tek, Tek po ulicah Tržiča, šolska občinska in regijska tekmovanja v atletiki). Starejša skupina otrok skupaj z otroki AŠRP uspešno tekmuje v GZL (Gorenjski zlati ligi).
Vpisi za Atletsko šolo Rožle Prezelj in Atletski klub Križe Tržič
za šolsko leto 2017/18
Z vadbo bomo pričeli prvi teden v septembru. Vadba poteka celo
šolsko leto, vsak ponedeljek in četrtek – za predšolsko skupino od
16. do 17. ure, za ostale skupine pa od 17. do 18. ure na igrišču v
Križah. V zimskih mesecih vadba poteka v telovadnci OŠ Križe.
Informacije in vpisi:
e- pošta: asrozleprezelj@gmail.com in jermana800@hotmail.com
tel.: 051-388-361 (Nika) in 031-336-290 (Ana)
Lepo vabljeni!

med ljudmi

Milan Valjavec (1919 - 2017)
Boštjan Gabrovšek

V 98. letu starosti je sklenil svojo življenjsko pot Milan Valjavec.
Rodil se je 31. avgusta 1919 na Brezjah pri Tržiču, na domačiji pri
Mihcu. Po zaključeni meščanski šoli se je pri očetu izučil krojaškega poklica, ki ga je opravljal vse življenje.
Maja 1943 je bil mobiliziran v nemško delovno službo v Celovcu,
od tam v pešadijo v Ingolstadt in naprej v Ukrajino, kjer je po
polletnem služenju zbolel. Februarja 1944 je prišel z bolniškim
vlakom nazaj v Nemčijo. Po okrevanju je bil poslan na fronto v
Normandijo v Francijo. Ob priložnosti se je skupaj s prijateljema
rešil s prebegom v angleško ujetništvo. Odpeljan je bil na Škotsko
v taborišče vojnih ujetnikov. Tam se je javil v NOB in kot borec 5.
prekomorske brigade se je aprila 1945 vrnil v Slovenijo. Iz vojske
je bil odpuščen šele januarja 1946. Čas prisilne mobilizacije in
udeležbo v 2. svetovni vojni je opisal v knjižici Moji spomini na
čas prisilne mobilizacije in 2. svetovne vojne.
Po vojni se je aktivno vključil v delo in življenje domačega kraja.
Leta 1951 je bil pobudnik ustanovitve PGD Brezje pri Tržiču in
vsa leta ostal tudi aktiven član. Leto po ustanovitvi je bil izvoljen
v Upravni odbor tedanje Okrajne gasilske zveze Kranj in pozneje
Občinske zveze Ljubljana – okolica. Po ukinitvi okrajev leta 1955
je bil v iniciativnem odboru za ustanovitev OGZ Tržič. V Gasilski zvezi Tržič je bil v začetku podpredsednik, nato 8 let tajnik in
potem od leta 1963 do 1979 predsednik. Leta 1980 so mu podelili
naziv častni predsednik GZ Tržič.
Več mandatov je bil član plenuma GZ Slovenije in v letih 1954 do
1984 delegat vseh kongresov GZ Slovenije. Dve mandatni obdobji
je bil član komisije za priznanja in odlikovanja pri GZ Slovenije.
Na njegovo pobudo GZ Tržič že več kot 45 let uspešno sodeluje
z gasilskimi organizacijami na avstrijskem Koroškem. Njegova je
zasluga za mednarodno uveljavitev slovenskih gasilcev na srečanjih Sternfahrt; srečanj se je redno udeleževal, od leta 1982 je bil
član predsedstva Sternfahrt. Pri opremljanju ali ustanavljanju je
pomagal tudi drugim gasilskim društvom.
V domačih Brezjah pri Tržiču se je aktivno vključeval v delo gasilskega društva in krajevne skupnosti. Bil je predsednik gradbenega
odbora za graditev Doma družbenih organizacij leta 1971 in ob
dozidavi leta 1985. Ob 50-letnici domačega društva je zbral gradi-

Zahvala
V 98. letu starosti se je od nas za vedno poslovil naš dragi
mož, oče, stari oče, pradedek, tast in stric

MILAN VALJAVEC,

p. d. Mihčev ata z Brezij pri Tržiču,
krojač v pokoju in častni predsednik Gasilske zveze Tržič
V neizmerni žalosti se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste nam v težkih
trenutkih stali ob strani, za vsa izrečena pisna in ustna sožalja,
podarjeno cvetje in sveče, denarne in mašne darove ter tolažbo ob slovesu. Hvala tudi gospodu župniku Ivanu Potrebuješu,
pogrebni službi Komunalnega podjetja Tržič, pevcem kvarteta
Lipa za ganljivo zapete pesmi in izvajalcu tišine. Zahvaljujemo

vo za knjižico Brezje – Sveta Neža: 950 let naselja in 50 let PGD
Brezje pri Tržiču.
Za svoje uspešno in požrtvovalno delo v gasilskih organizacijah je
prejel številna priznanja, med drugimi leta 1983 odlikovanje GZS
za posebne zasluge in leta 1990 najvišje slovensko gasilsko odlikovanje, priznanje Matevža Haceta. Leta 2009 je prejel Diplomo
Občine Tržič za življenjsko delo na področju gasilstva in leta 2011
plaketo, ki je podeljuje Državni svet RS najzaslužnejšim prostovoljcem.
Milan Valjavec je bil vse življenje predan gasilstvu z dušo in
srcem, saj je vanj vložil vse svoje sposobnosti in zanj žrtvoval ves
svoj prosti čas.

se tudi zdravniku dr. Iztoku Tomazinu in patronažni sestri Cvetki
Debevec iz ZD Tržič. Posebna zahvala gasilcem Prostovoljnega
gasilskega društva Brezje pri Tržiču za častno stražo, nošenje
žare in cvetja ter gasilcem iz širše Slovenije, Avstrije, Italije in
predstavnikom mednarodnega združenja gasilcev Sternfahrt, ki
ste ga skupaj z nami v velikem številu pospremili k počitku
na domačem pokopališču. Prav posebna zahvala predsedniku
PGD Brezje pri Tržiču gospodu Boštjanu Gabrovšku za organizacijo pogreba, izvedbo žalne seje in ganljive poslovilne besede slovesa. Hvala predsednici Krajevne skupnosti gospe Metki
Kolevski za pomoč pri organizaciji pogreba. Hvala Združenju
borcev in Društvu upokojencev Tržič. Hvala vsem, ki ste ga
spoštovali, imeli radi in se mu poklonili na njegovi zadnji poti
ter ga boste ohranili v lepem spominu.
Pogrešali ga bomo: žena Marija, hčerka Jelka z Gabrijelom, sin
Silvo z Renato, vnuki Matjaž z Darjo, Simon, Maja, Klemen in
Gašper ter pravnuka Urška in Andrej
tržičan
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Kranjska - varna cesta
pešcev, kolesarjev,
voznikov in potnikov
Dr. Aidan Cerar in Urban Jeriha

Celostna prometna strategija
Občine Tržič
Občina Tržič je v letu 2017 sprejela Celostno prometno strategijo (CPS) z naslovom Zelena luč za trajnost. Gre za ključno orodje novega pristopa k načrtovanju
prometa, ki obstoječe metode dopolnjuje
z načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja ter skuša doseči večjo kakovost bivanja za zdajšnje in prihodnje generacije.
Ključen del CPS je Akcijski načrt ukrepov,
s katerimi bo Občina Tržič dosegla zastavljene cilje iz CPS. Med temi ukrepi je tudi
prenova Kranjske ceste. Tukaj želimo
predstaviti ključne ukrepe prenove ter vas
vključiti v proces načrtovanja nove podobe
ceste.

Prikaz prenovljene Kranjske ceste v Tržiču.
16
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Cilji CPS
»Potniki imajo na voljo različne varne in
udobne prometne načine,« je stavek iz Vizije CPS Občine Tržič. Iz Vizije izhajajo
cilji, ki jim Občina Tržič sledi pri oblikovanju novih prometnih ukrepov. Nova ureditev Kranjske ceste temelji na spodaj navedenih ciljih iz CPS Tržič.
Cilji
• Med pomembnejšimi naselji je mogoče
varno in udobno hoditi peš.
• Občina Tržič je pešcem prijazna občina.
• Prometna varnost pešcev je izboljšana.
• Ustvariti infrastrukturne pogoje za udobno in varno vsakodnevno kolesarjenje.
• Izboljšati prometno varnost kolesarjev.
• Prometna varnost je povečana, smrtnih
žrtev v motoriziranem prometu ni.
• Motorizirani promet je umirjen.

Kakšen promet si želijo
Tržičani?
Zgornje cilje smo v procesu priprave CPS
oblikovali v sodelovanju s Tržičani. Ti so

v anketi kot najbolj moteč del prometa v
njihovem kraju navedli slabe pogoje za kolesarjenje (ni kolesarskih stez in poti, strm
teren, ogroženost zaradi avtomobilov ...).
Kot drugi najbolj moteč del prometa v Tržiču so anketiranci navedli slabe pogoje za
pešačenje (ni pločnikov, neurejene pešpoti
...). Takoj za tem pa so Tržičani kot motečo
izbrali nevarno in prehitro vožnjo voznikov
avtomobilov. Najbolj potrebno se zdi anketiranim Tržičanom izboljšati pogoje za pešačenje in kolesarjenje. To izpostavlja več
kot 80 % anketiranih.

Nova ureditev Kranjske ceste
Nova ureditev izboljšuje pogoje za pešačenje in kolesarjenje, hkrati pa ne poslabšuje
pogojev za motoriziran promet (avtomobile in avtobuse). Ključen del nove ureditve
je zagotavljanje varnosti za vse udeležence.
Pešcem zagotavlja varnost s posebnim koridorjem, ki je od avtomobilskega ločen z
glasno ropotno črto (kot na avtocestah), kar
voznika odvrača od vožnje po tem območ
ju. Hkrati ga na peščev koridor še dodatno
opominja posebna barva tega koridorja.
Kolesarji se praviloma vozijo po cestišču.

celostna prometna strategija

Prikaz prenovljene Pristavške ceste v Pristavi.

Če je potrebno, se lahko umaknejo na peščev koridor ter tako sprostijo vozišče. Avtomobili ne ogrožajo pešcev in kolesarjev,
saj je njihova hitrost omejena na 30 km/h.
Poleg same omejitve tudi ureditev ceste vse
prej kot spodbuja hitro vožnjo. Predvsem
zaradi svoje ožine, zaradi katere je hitra
vožnja za voznika neprijetna. Vseeno pa
cesta omogoča srečevanje avtomobilov in
avtobusov.

Vabilo na javno razpravo
Verjamemo, da so najboljše prometne rešitve tiste, ki niso samo usklajene, ampak tudi

posvojene s strani javnosti. Zato smo se pri
oblikovanju načrta nove ureditve Kranjske
ceste močno naslonili na podatke, pridob
ljene v procesu priprave CPS. Takrat smo
namreč poleg ankete opravili še štiri javne
razprave, več deset intervjujev, razdelili
vprašalnike ipd. S procesom sodelovanja
z občani imamo namen nadaljevati tudi pri
oblikovanju načrta nove ureditve Kranjske
ceste. Zato vas vabimo na javno razpravo,
ki bo v torek, 19. 9. 2017, ob 17h v Kavarni
Stara Godba.

Vabilo na pogovor
Za občane, ki bi jih kakšen del zgoraj predstavljene ureditve še posebej
skrbel, pa smo predvideli tudi poseben termin, v katerem lahko individualno odgovorimo na specifična
vprašanja, povezana s Kranjsko cesto. Srečanja bodo organizirana v so-

boto, 16. 9. 2017, med 10. in 12. uro

v okviru dogodka ETM. Vsi, ki bi
se radi individualno srečali z nami,
nam pišite do 13. 9. 2017 na aidan.
cerar@ipop.si. Pripišite še vaše
vprašanje – tako se bomo kar najbolje pripravili.

Potek med Tržičem in Pristavo.
tržičan
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Prenova v Domu Petra Uzarja
dr. Anamarija Kejžar

ne za samopomoč. Stanovalci se posebej veselijo odprtja kavarne
doma, kjer bomo nudili sveže in zdrave slaščice iz naše kuhinje ter
zdrave napitke v prijetnem ambientu domskega parka. Septembra
nas čaka še končno urejanje sobe za slovo.

V Domu Petra Uzarja je v poletnem času nastala popolnoma prenovljena podoba vstopa v dom. Z obnovitvenimi deli prenove avle
smo pričeli v zaključku aprila, skrbno spremljali dela in oblikovali
končno podobo novega prostora v domu.
Vsak obiskovalec doma ve, da za prireditve ni primernega prostora. Včasih smo morali zakleniti glavni vhod in
stati tudi na stopnicah, sedaj pa prenovljena avla v
prvem nadstropju nudi velik prostor za druženje, ki
smo ga poimenovali Galerija. V Galeriji bodo potekale aktivnosti in obiski svojcev, dragocen pa je
tudi nov balkon, ki omogoča stanovalcem pogled
na Bistrico.
Znotraj prvega nadstropja bodo od septembra delovale strokovne službe, kot so fizioterapija, socialna služba, diplomirane medicinske sestre in vodja
zdravstvene nege ter klubska soba CAPS (Center
za aktivno in prijetno staranje). Tako bomo lažje
dosegljivi stanovalcem in svojcem za pojasnila,
informacije in svetovanje. Računovodska služba
se bo septembra preselila v prvi hodnik, kjer je
urgentni vhod. V pritličju doma bomo odprli sobo
za sproščanje, namenjeno stanovalcem z demenco,
in Uzarjevo sobo, kjer bo imela prostor čitalnica
Knjižnice dr. Toneta Pretnarja in kjer bodo lahko
potekala tudi različna srečanja, kot so praznovanja
rojstnih dni, medgeneracijska druženja ter skupi-

Nekateri pravijo, da je dom dobil središče dogajanja, prostor, kjer
se lahko družimo – dušo doma. Center ali duša doma – kakorkoli
ga začutimo ali poimenujemo – pomembno je, da se bomo vsi dobro počutili in preživeli v prenovljeni avli in Galeriji mnoge prijetne
dogodke.

Aktivni za varnost v prometu

na preventivnih prometnih akcijah in predavanjih, ki so vsebinsko
usklajena s programom Agencije za varnost prometa (AVP). Tako
smo izvedli že tri predavanja: Spremembe prometnih znakov, Krožišča in vožnja po avtocesti ter Kolesarji v prometu. Realizirali
smo pa tudi nekaj prometno preventivnih akcij, ki smo jih prilagodili našim razmeram: Mobilni telefon, Bodi viden, bodi previden,
Varnostni pas – akcijo smo izvedli na šolah v Tržiču in Križah,
v vrtcih Palček in v Križah, akcijo Kolesarji smo
izvedli v OŠ Križe v okviru opravljanja kolesarskih
izpitov, dejavnosti prvega
polletja pa smo zaključili
z ekskurzijo na Štajersko,
kjer smo si ogledali poligon
varne vožnje na Vranskem,
Darsovo avtocestno bazo
za nadzor prometa, motociklistični muzej in Frigo
transport Pišek na Lopati.
Ekskurzija je bila povsem
prometno obarvana.
Za jesen pa pripravljamo z
Društvom upokojencev Tržič nadaljevanje predavanj
in preventivnih prometnih
akcij s poudarkom na starejših udeležencih v prometu.

Nuša Hafner

Program dela za letošnje leto je bil v Združenju šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Tržič precej drugačen kot prejšnja leta in temelji
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Franc Deu: nesojeni
cesarski častnik iz
Neumartkla
Miha Šimac

Cerkveni glasnik za tržiško župnijo je decembra 1938 poročal o umrlih v mesecu
oktobru. Med drugim so zapisali, da je 8.
oktobra 1937 na Glavnem trgu 1 umrl Franc
Deu, samski posestnik. Ob smrti je svojo
veliko hišo zapustil Vincencijevi konferenci in »s tem sledil pokojnik zgledu svojih
blagopokojnih staršev in prednikov, ki so
bili kar po vrsti veliki dobrotniki cerkve in
revežev«, kakor so še zapisali. S tem dejanjem se je zapisal v anale tržiške zgodovine, le malokdo pa ve, da je bil ta mož nekaj
časa tudi aktiven častnik cesarske vojske. V
Vojnem arhivu na Dunaju sem pri pregledovanju častniških personalnih map naletel
tudi na zapis, da je bil častnik doma iz Neu
marktla – kar pa vedno zbudi še dodatno
pozornost. In kaj je bilo o njem mogoče
razbrati iz teh zaprašenih dokumentov?
Franc Deu je bil rojen 4. februarja 1872
očetu Francu Aleksandru, tržiškemu
usnjarskemu mojstru, in materi Mariji, roj.
Gollmayer. Bil je najverjetneje starejši brat

Prostorska in
funkcijska preobrazba
industrijskega območja
Bombažne predilnice
in tkalnice Tržič
Žiga Longar

Opomba uredništva: Žiga Longar je v okviru dodiplomskega študije geografije na
Oddelku za geografijo Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani napisal zaključno seminarsko nalogo z istim naslovom. Ker je
področje BPT v središču številnih razmis
lekov o prihodnji rabi tega velikanskega
urbanega področja, je prav, da se spomnimo tudi njegove zgodovine in razlogov za
degradacijo.
Industrijsko območje Bombažne predilnice
in tkalnice Tržič je skozi zgodovinska obdobja doživelo različne spremembe. Prvo
spremembo označuje prehod iz agrarne
dobe v industrijsko, v kateri se je pričelo
območje BPT razvijati. Druga sprememba
pa je bila prehod iz industrijske v postindu-

Karla Deua, o katerem je Viktor Kragl zapisal, da je kot študent višje gozdarske šole
utonil v Mochrisch-Wiskirchen. Tudi Franca so starši poslali v šole, saj nam vojaški
dokumenti izpričujejo, da je obiskoval tri
razrede realke, dve leti pa obrtno šolo. Toda
potem se je odločil, da bo opravljal izpit za
enoletnega prostovoljca, saj si je očitno želel pot nadaljevati v vojski. Cesarska armada je od 1868 leta naprej poznala institut
enoletnega prostovoljca. Vsem tistim, ki
so dokončali srednješolsko izobraževanje
z maturo, je bilo omogočeno, da so vojsko
služili le eno leto, v tem času pa so lahko
opravili tudi častniški izpit. Tistim, ki niso
imeli mature oziroma dokončane srednje
šole, pa so omogočili, da so opravili posebne izpite za vstop med enoletne pros
tovoljce. Takšen izpit je očitno opravljal
tudi Franc Deu, ki je z opravljenim izpitom
vstopil v vojaške vrste, natančneje k 17. pehotnemu polku. Kot enoletni prostovoljec
je obiskoval šolo za enoletne prostovoljce
pri svoji enoti ter potem opravil tudi izpit
za rezervnega častnika. Rezervni poročnik
je postal s 1. januarjem 1892 ter bil takrat
tudi premeščen k 53. pehotnemu polku.
Rezervni častniki so bili potem večkrat
klicani na orožne vaje; takšne je denimo v
letih 1893, 1895, 1897 opravljal tudi Franc
Deu. Zdi pa se, da je dobil željo ostati v
vojski. V letu 1901 je tako v dokumentih

že zapisan kot poročnik. Takrat so zapisali,
da je popolnoma obvladal nemški in slovenski jezik, za službene potrebe pa je znal
tudi slovaško. Opisovali so ga kot srednje
velikega, precej korpulentnega častnika,
dobrega tovariša, taktnega do podrejenih
in spoštljivega do nadrejenih, ki se večino
časa giblje le v krogu častnikov. Karakterno pa da je častnega značaja, dobrih duševnih zmožnosti, resen, sproščen. Zelo odprte
glave, ki hitro dojame stvari. Izpolnjeval
je zahteve za službeno mesto in posedoval
vsa zahtevana poklicna znanja. Ocenili so
ga še, da dobro in z razumevanjem vodi
svojo četo in je tudi samostojno uporaben.
Zelo dobro je bil podkovan v orožju in v
streljanju, to znanje pa je znal tudi praktično uporabiti. Zapisali so še, da je bil
zelo dober strelec. Toda kljub tem ocenam
očitno ni ustrezal predpisom za morebitna
napredovanja, kar so predpostavljeni tudi
zapisali v njegove dokumente. Tako se je
njegov poskus ustvariti si kariero v vojski
žalostno končal. Vrnil se je domov in ostal zvest svojemu mestu. Kljub temu, da ni
postal visok častnik ali celo general, se mi
je zdelo zanimivo predstaviti to življenjsko
epizodo Franca Deua in odstreti nekaj tančic s spomina moža, ki se je s svojo dobrotljivostjo zapisal v spomin tržiške župnije.

strijsko dobo, v kateri je BPT doživela svoj
višek ter kasneje propad.
Območje, ki ga danes označujemo z imenom Bombažna predilnica in tkalnica, se
je pričelo oblikovati v 80. letih 19. stolet
ja. Kasneje se je tovarna širila in postopno
dograjevala svoje obrate, širitev izven območja pa so omejevali nekateri naravnogeografski elementi, med katerimi zagotovo prevladuje razgiban relief. Pred tem je
imelo preučevano območje tipičen agrarni
značaj, za katerega so bile značilne primarne gospodarske dejavnosti (gozdarstvo,
kmetijstvo). S postavitvijo prvih obratov tržiške predilnice se je v Tržiču pričela doba
industrializacije. Sočasno z industrializacijo je prišlo do pojava deagrarizacije, ki je
povzročila opuščanje kmetijskih dejavnosti
in selitev iz podeželja v mesto ter zapos
lovanje v nekmetijskih dejavnostih. Med
dejavnostmi so prevladovale kovinska, tekstilna in čevljarska.
Za industrializacijo je bila značilna graditev
večjih proizvodnih objektov in hal za masovno proizvodnjo. Proizvodni objekti so
se ves čas obnavljali, predvsem pa dograjevali. Pomembna je bila tudi delovna sila.
Prvi delavci v BPT so bili Tržičani, kasneje
pa so velik del delovne sile predstavljali

priseljenci. Zaradi vse večjega dotoka novih priseljencev je BPT za delavce zgradila nekatere stanovanjske komplekse ter
jim tako nudila prijetno bivalno okolje. V
času industrializacije je na območju obstajalo makro podjetje z velikim številom zaposlenih. Prevladujoče so bile sekundarne
gospodarske dejavnosti (industrija), ki so
nudile številna delovna mesta.
Tržiška predilnica je bila več kot stoletje
glavni nosilec proizvodnje in izvoza, a se
žal ni uspela prilagoditi novim razmeram
ter se je tako znašla v težavah, ki so vodile
v njen propad. Elektrifikacija in avtomatizacija nekaterih naprav v tržiški predilnici
sta povzročili postopno zmanjševanje deleža zaposlenih v podjetju. Začel se je proces
deindustrializacije, ko delovna sila ni bila
več odločujoč dejavnik, prav tako pa se je
pričelo prestrukturiranje dejavnosti, ki so
bile locirane na industrijskem območju.
Prevladovati so začele terciarne dejavnosti,
predvsem trgovina in storitve.
Danes območje svoj industrijski značaj
izkazuje le še navzven, v svoji tipični industrijski gradnji z velikimi proizvodnimi
halami. Velike proizvodne hale pa nakazujejo, da je še nekaj desetletij nazaj prav tu
obstajalo močno tekstilno podjetje.
tržičan
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Obisk sejma Mineral & Gem
Miklič Peter; foto: Davorin Preisinger

Namen obiska v Sainte Marie aux Mines med 21. in 24. junijem
je bil ogled sejma, seznanitev z organizacijskimi in vsebinskimi
vidiki sejma, ki velja za največjega tovrstnega v Evropi, ter hkrati
tudi predstavitev Tržiča, Slovenije in naše razstave Minfos, ki bo
naslednje leto 12. in 13. maja v Tržiču doživela že 46. ponovitev.
Mineral&Gem je bil že 54., kar pomeni, da v tradiciji ne zaostajamo dosti, se pa seveda ne moremo primerjati v velikosti sejma in
tudi ne glede organizacije, tako v kadrovskem kot tudi v finančnem
pogledu. Zato je bil obisk sejma še toliko bolj zanimiv in poučen.
Predstavitev naslednjega 46. Minfosa kot tudi Tržiča in Slovenije
je lepo uspela. Kljub številčno majhni delegaciji (4 člani) in z omejenimi finančnimi sredstvi (za namestitev in prehrano so poskrbeli
prijazni gostitelji iz Sainte Marie aux Minesa, potne stroške je poravnalo Turistično društvo Tržič, ostalo pa so pokrili člani delegacije sami) se nam je uspelo postaviti ob bok tudi bistveno večjim
in bogatejšim organizatorjem razstav in sejmov po svetu. Moramo
poudariti, da smo se vsi na predstavitev zelo dobro pripravili, vsak
član delegacije je prispeval svoj del. Turistično društvo Tržič, ki ga
je zastopal predsednik Peter Miklič, je pripravilo obilico reklamnega in predstavitvenega materiala za 46. Minfos, TPIC je prispeval material za predstavitev Tržiča, predstavnik DPMFS Davorin
Preisinger je pripravil lepo in poučno razstavo fosilov iz okolice
Tržiča, predstavnica Prirodoslovnega muzeja Slovenije Katarina Fuchs pa je poskrbela za predstavitev prirodoslovnih vsebin.
Esther Košir kot članica komisije za mednarodno sodelovanje pri
Občini Tržič in prevajalka pa je poskrbela, da je tudi komunkacija

Izmenjava športnih plezalcev
pobratenih mest
Patricija Levstek; foto: Iskrivi obrazi

Julija smo športni plezalci iz Tržiča in Ste Marie aux Mines pletli in spletli nove prijateljske vezi ter postavili pomembne temelje
nadaljnega sodelovanja med pobratenima mestoma.
Mladi smo dokazali, kako preprosto je skupno bivanje kljub jezikovnim oviram, če si le dovolimo razširiti obzorja in odpreti srce. Magičnih nekaj dni, ki je
morda prineslo večne (plezalske) na-veze. Pester program in odlično sodelovanje z ostalimi sodelujočimi
je pripomoglo, da smo dobro spoznali Tržič, njegovo
bogastvo in nekaj kotičkov Slovenije. Ugotovili smo,
da je vse prehitro minilo, in z največjim veseljem gledamo v prihodnje leto, ko se bo tržiška ekipa odpravila na obisk v Francijo.
V imenu vseh udeležencev se zahvaljujemo vsem, ki
ste kakorkoli pripomogli k izvedbi: županu Borutu
Sajovicu, Jožetu Klofutarju, Esther Košir, Urošu Ahačiču, Urošu Ribiču, Irmi Perko, Vinkotu Zadnikarju,
Joži Torkar, Blažu Belharju, Klemenu Belharju, Aljažu Anderletu, Klemenu Premrlu, Stankotu Koblarju,
Alenki Rožič, Jožetu Rožiču, Primožu Štamcarju,
Robertu Levsteku, Janiti Košir, Zoranu Goliču, staršem plezalcev. Hvala tudi celotni francoski ekipi.
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z gostitelji potekala nemoteno in na visokem nivoju.
Poudariti moramo izredno gostoljubnost gostiteljev in njihovo
zavzetost ter pomoč pri predstavitvi 46. Minfosa. Tako so nam
brezplačno ponudili stojnico in vitrine za predstavitev ter omogočili sodelovanje na odprtju ter ostalih dogodkih, ki so se odvijali v
okviru sejma.
Menimo, da je obisk sejma Mineral&Gem v pobratenem mestu
lepo uspel, prav tako tudi predstavitev naslednjega – 46. Minfosa.
Navezanih je bilo veliko novih stikov z razstavljalci mineralov in
fosilov, ki so pokazali veliko zanimanje za prihod v Tržič in za
sodelovanje na Minfosu. Vsekakor pa smo poglobili tudi vezi med
člani organizacijskega odbora sejma Mineral&Gem in organizatorji Minfosa, kar bo zagotovo pomagalo tudi pri organizaciji prihodnjih razstav v Tržiču.

Tudi plezalci znajo streljati
V okviru izmenjave športnih plezalcev pobratenih mest so se plezalci pomerili tudi v malo drugačnem izzivu: lokostrelskem turnirju. Pokazali so, da jim koordinacija gibov in miren um pomagajo
tudi pri streljanju z lokom. Mojster lokostrelstva Robert Levstek
jih je poučil o osnovah streljanja in jim pokazal nekaj trikov. Ni
dvoma, da tudi individualne športe, kot sta plezanje in lokostrelstvo, spremlja ekipni duh.

po domovini in v svet

Sto otrok na planini Dolga njiva
Suzana P. Kovačič; foto: Vili Vogelnik

Kislo mleko, pastirski golf, pohod, domače živali, poslikava obraza, lokostrelstvo, prikaz reševanja v gorah, obisk ribogojnice, darilne vrečke ... Vse to je bilo za sto otrok in njihove spremljevalce
nepozabno počitniško doživetje, strnjeno v en dan.
Vreme je bilo na sredo, 9. avgusta, odlično za približno enourni
pohod iz Medvodja do pastirske koče na planini Dolga njiva. Sto
otrok in njihovi spremljevalci so se udeležili že petega pohoda v
organizaciji Športnega društva Strelica iz Križ. Povabilu so se odzvali Mladinski center Tržič, Društvo prijateljev mladine Kranj in
Škofja Loka, otroci članov Sindikata policistov Slovenije in letos prvič osebe s posebnimi potrebami iz Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Dolfke Boštjančič iz Drage pri Igu (CUDV Draga).
Kot je povedala direktorica CUDV Draga Valerija Bužan, so se
povabila izredno razveselili: »Mladi se družijo, se drug od drugega
učijo tudi strpnosti, spoznavanja drugačnosti. Prav je, da se mladi
tudi s pohodom, kot je ta, naučijo premagati napor, se odpočiti na
poti in ne obupati, ampak vztrajati do konca. Gibanje je zelo pomembno, spoznavanje naše lepe dežele in teh prekrasnih planin pa

prav tako.« Prav vsi so vztrajali in bili na cilju nagrajeni z okusno
malico in kosilom, ki so ju pripravili skrbni oskrbniki planšarije,
družina Kleindienst.
Že tradicionalno so se povabilu odzvali člani Gorske reševalne
službe Tržič in predstavili tudi varno hojo v gore. Policista s Policijske postaje Tržič sta predstavila opremo in policijsko vozilo,
Vinko Grašič je najbolj navdušene pohodnike popeljal še više na
planino, frizerka Jasmina je lepšala pričeske, Tina Kocjan pa je
skrbela za poslikavo obraza, lokostrelstvo, družabne igre in celo
pastirski golf, pri katerem so si rekvizite, kot so rogovile in manjše
skale, izposodili kar iz narave. Brata osemletni Marko in devetlet
ni Luka sta bila na planini Dolga njiva prvič. Lani sta bila v tem
času na morju, letos tukaj – in kot sta povedala, bosta na planino
zagotovo še prišla. S pohodom sta z lahkoto opravila, lokostrelstvo
je bilo pa sploh »fajn«, sta še povedala. Brata sedemletni Martin
in triletni Nejc sta uživala v igrah, devetletni Meti je bilo zelo všeč
kislo mleko, nasploh pa so otroke prevzele živali na planini, od
osličkov, puranov, pujsov do konjev ...
Da je vse teklo gladko, tudi na poti domov še z obiskom ribogojnice Janeza Megliča v Jelendolu, sta poskrbela zakonca Nina in
Klemen Grašič. Vseh sto otrok sta razveselila z darilnimi vrečkami
– v njih je bilo marsikaj sladkega in uporabnega, za kar sta še zlasti
hvaležna sponzorjem za njihov prispevek. In prav vseh sto je dobilo še eno darilo, majico lokala
Sweet English House iz Bis
trice, ki jih bo spominjala na
ta veselja in otroškega smeha
poln dan. Grašičeva sta le še
dodala: »Se vidimo prihodnje
leto!« Tradicionalni dobrodelni dogodek so omogočili
JP Energetika Ljubljana, Avtohiša VRTAČ Kranj, Občina Tržič, Karton Količevo,
Elektro Gorenjska, DEKO
Elvis Biberovič, Založba Didakta in Avrora, frizerski salon MODE-M in J&T frizerski atelje, Carsystem, Anton
Grašič d.o.o., Mali-e Tiko,
kavarna Tiziano, Rotary klub
Tržič Naklo, Matjaž Hrgovič
in mnogi drugi.

Sekstenski Dolomiti
Ana Gradišar; foto: Maja Korošec

Planinsko društvo Križe je 19. in 20. avgusta organiziralo dvodnevni pohod v Sekstenske Dolomite (Italija). je bilo za svoj pogum nagrajenih. Ture je 27 najvztrajnejših članov prilagajalo muhastemu
vremenu. V soboto, ko je del Evrope pral dež, so po prihodu na
Rifugio A. Berti uspeli utrgati vremenu nekaj uric za dva čisto spodobna izleta – dopoldan na Forcello dei Camosci, Prelaz gamsov
(2101 m), ter popoldan do koče Olivo Sala (2110 m) in nato še na
Prelaz Popera (2298 m). V nedeljo jih je pričakal čudovit dan. Del
udeležencev se je povzpelo na 2717m visoko sedlo Santinella, del
pa po plezalni poti na vrh Crode Rosa 2965m. Vsem udeležencem
čestitamo za osvojene cilje.
tržičan
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naše okolje, med ljudmi

Fotovoltaični sistemi
za pripravo tople
sanitarne vode
mag. Samo Cotelj Energetski svetovalec ENSVET

Termični solarni sistem za pripravo sanitarne tople vode se v naših gospodinjstvih
pojavlja že štirideset in več let in nam je že
dobro poznan. Sistem je sestavljen iz sprejemnikov sončne energije (kolektorjev),
hranilnika tople vode (grelnika vode), povezovalnih cevovodov, druge hidravlične
in električne opreme ter medija za prenos
toplote. V zadnjih letih se kot alternativa
termičnemu sistemu s klasičnimi kolektorji
na trgu uveljavlja fotovoltaični solarni sistem za pripravo tople vode. Fotovoltaični
solarni sistem je sestavljen iz fotonapetostnih modulov, električne povezave in
grelnika vode z vgrajenim električnim grelcem. Sistem temelji na proizvodnji elek
trične energije s pomočjo fotonapetostnih
modulov in direktno pretvorbo proizvedene električne energije v toplotno energijo,
ki se izvaja s pomočjo električnega grelca
v grelniku vode (bojlerju). V bistvu gre za
malo sončno elektrarno nazivne moči ca.
2,5 kW, ki proizvaja enosmerno električno
napetost (DC) in obratuje otočno, kar pomeni, da sončna elektrarna ni povezana z
električnim omrežjem. Taka sončna elek-

Ob tako hudi izgubi bolečino pomagajo
omiliti dobri ljudje. In v našem primeru vas je bilo takih res veliko. Iskreno
se zahvaljujemo vsem, ki ste se prišli
posloviti od Staneta, mu namenili zadnji pozdrav, nam pa stisnili roko in nam
stali ob strani.
Hvala prav vsakemu posebej!
Primož, Anita, Martina in Tatjana
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trarna je zelo učinkovita, saj za prilagoditev napetosti ne potrebujemo transformacije, ker želeno nazivno napetost (največkrat
240V) dosežemo z zaporedno vezavo več
fotonapetostnih modulov; nadalje ne potrebuje pretvorbe iz enosmerne napetosti
v izmenično, ker uporovni električni grelci lahko delujejo tako na enosmerni kot
izmenični tok. Izgube prenosa energije s
strehe v prostor, kjer je grelnik za pripravo tople vode, so minimalne, ker so razdalje za prenos električne energije kratke.
Grelnik vode je klasični bojler z vgrajenim
enim ali več električnim grelcem, velikost
grelnika je odvisna od porabe tople vode v
gospodinjstvu, vsekakor pa mora biti večjega volumna (200 do 300 l), ker dinamika
sončnega obsevanja ni enakomerna in mora
imeti grelnik vode tudi funkcijo hranilnika
tople vode.
Fotovoltaični sistem za pripravo tople sanitarne vode je možno vgraditi na streho
stavbe ali pomožni objekt ob stavbi povsod
tam, kjer imamo primerno sončno lego,
najboljši rezultati so pri usmerjenosti modulov proti jugu. Lokacija vgradnje zaradi
zaporedne vezave modulov ne sme biti senčena s stavbami, drevjem in podobno. Optimalno dimenzioniran sistem običajno zelo
dobro prevzame pripravo tople vode prek
celega leta v času, ko je zadostno sončno
obsevanje; ker ni podvržen toplotnim izgubam, je njegovo delovanje tudi v zimskem
času učinkovito, primanjkljaj energije za

Odmevna
fotoreportaža Cirila
Jazbeca
David Ahačič; foto: Ciril Jazbec (National Geographic Travel)

Sredi avgusta je v priznani mednarodni reviji National Geographic Travel izšla fotoreportaža o Tržiču z naslovom »Raziščite
manj znani slovenski alpski biser«, ki jo
je pripravil uveljavljeni fotograf, 30-letni
Ciril Jazbec. Jazbec, ki je
odraščal v Sebenjah, že več
let sodeluje z revijo National Geographic in uredniki
v Washingtonu so se, kot je
povedal za spletni portal Siol.
net, tako navdušili nad njegovim pripovedovanjem o
deželi na sončni strani Alp,
da so ga končno spodbudili
k ustvarjanju zgodbe o domačem kraju in življenju v

pripravo tople vode pa nadomestimo z ogrevalnim kotlom, ogrevalno toplotno črpalko ali električnim grelcem iz omrežja.
Fotovoltaični sistem za pripravo tople sanitarne vode je zaradi svoje enostavne
zgradbe in relativno nizke cene fotonapetostnih modulov, ki se proizvajajo masovno, lahko cenovno zelo ugoden. Poleg tega
pa je vgradnja takega sistema dober primer
samooskrbe občanov z energijo iz obnov
ljivih virov, saj se v dobro izoliranih stavbah delež energije, potrebne za ogrevanje,
zmanjšuje, povečuje pa se delež energije za
pripravo tople sanitarne vode.
Več informacij o učinkoviti rabi energije in
rabi obnovljivih virov energije lahko dobite v energetsko svetovalni mreži ENSVET
(www.ensvet.si) oziroma v Energetsko
svetovalni pisarni na občini Tržič, ki deluje
vsako sredo od 15. do 17. ure. Za obisk se
predhodno dogovorite po telefonu 04/5971-552 ali se naročite preko spletne strani
http://www.trzic.si/esp.aspx (naročanje na
brezplačno energetsko svetovanje).
ENERGETSKO SVETOVALNA
PISARNA TRŽIČ
TRG SVOBODE 18, tel. (04) 597 15 52

njem. Ob starodavnem mestnem jedru se
na fotografijah pojavijo tudi drugi vabljivi
kotički naše občine: Dovžanova soteska,
greben Košute, planina Kofce … Prispevek
si lahko ogledate na spletni strani www.nationalgeographic.com/travel/destinations/
europe/slovenia/trzic, Cirilovo delo – zadnja leta se posveča predvsem spremljanju
posledic podnebnih sprememb na različnih
koncih sveta – pa lahko spremljate tudi na
Instagramu @ciriljazbec. Za svoje odlično
delo in povečevanje prepoznavnosti naše
dežele si zagotovo zasluži tudi naše priznanje in zahvalo!

literarni kotiček

Tržiški literarni natečaj 2017 (2. del)
U soboto na pvac
(Špela Prestor Markun)

a b raj u Delikates pr Ivank kšn sendvič pojedva?«
Zmerej je kej padv pod zob, de biv je vesele,
pa hitr čez cesto – h Maric – u Zelenavo, še po kisu zele.
Kr toko je škrnicl na roko natakniva,
pa zvrhano vrečo ga j naloživa.

Uh, koko … takat fletn je bo.
K sva z mamo na Pvac šle ukp pod roko.
Sva dolvn po breh se spəstile,
po trotoarjə gorvn, … pa čez cesto krenile.
Je bva ta prva postaja pr Glancmanov vil,
sva sam mav šle pogledat, če so kəšno fajn kotenino dobil.
Tam so tud antle na bone dajal,
so tist jih imel, k so u Vojah garal.
Poj pa naprej sva do pošte hodile,
če bo j kej novga u Paviljon, … še ke sva zavile.
Pa zmerej sva še mav pred Jugotehno postale,
tam je bva gvišnə kšna Mici, de smo mav pokramlale.
Je z Ošabnikove hiše po frišnəh žemlah zadišav,
je mama zmerej rekva: »No, no … le potrp še mav.«
Poj pa naprej mem Albanje sva šle,
se je zmerej kəšn najdu, de j reku: »Pejta, bom dav za kofe.«
Ampak mama se je temu kej rada zogniva,
»Hvala, ni cajta, se po štacunah mədi!«
Men je pa rekva: »Po gostilnah se dnar pa cajt zgəbi!«
Pred Veletekstilam u avsloh sva zrle:
»O, boh, koko je use drago, kr tastar za ponosət bo!« … pa naprej
jo ucvrle.
»A b kəšno šamšnito snedva,

Je ponavad kšn polcaj gor pr oknə stavu,
čeprov nisva šle čez zebro, je sam pjaznə pozdravu.
»Tole bo pa jutr za kosiv,« je rekva mama;
še h Hadaš pogledat, če ma kej za umes:
»Sam zele je pust … mav mesa – je bl prjazn do ust.«
»Pa h Milanə po eno kajlo sira še skočiva,
ga boš popovne za malco dobiva.«
Včasəh se j mama kr odločiva,
pa na pomfri u Hotel pošta zaviva.
Tud na sardelce h Lončarjə, pa kšn čaj,
zares je bo fletnə, k se spomnm nazaj.
Poj sva pa pot kr pod Občino ubrale,
je biv tko fajn Pvac, tam sva ponavad frišne jajca kpvale.
Čez most pa trafika, an kiosk je biv,
je an Hinko prodajov.
Tam sm dobiva kəšno Bazoko,
za zaklučək nakupov z mamo pod roko.
Poj sva pa desno zavile,
pa fletnə počas damu jo krenile.
Tak je biv takat ta naš Tržəč,
dons pa od tga ni ostav skorej nč.
Ampak tud jest nisəm več taka, kokr sm bva,
moja mama je pa tud že zdavnej odšva.

Literarni natečaj za najboljšo
tržiško humorno besedilo
David Ahačič, predsednik Zveze kulturnih organizacij Tržič

Uredništvo Tržičana in Zveza kulturnih organizacij Tržič ponovno vabita občane, da se vključite v literarni natečaj. Tokrat
iščemo humorna besedila – humoreske, komična dramska besedila, aforizme - ki so na kakršenkoli način povezana s Tržičem (s krajem, zgodovino, osebami itd.). Naj vas ta pogoj ne
omejuje - prepustite domišljiji prosto pot in pričarajte bralcem
občinskega glasila enkratni literarni užitek.
Pravila natečaja
Avtorice in avtorji lahko na natečaj prijavite samo dela, ki še
niso bila objavljena. Napisana morajo biti v slovenskem jeziku.
Delo, ki ga prijavljate, ne sme sodelovati še v kakšnem drugem
natečaju. Natečaj je ločen na dve starostni skupini, na pisce,
mlajše od 16 let, in odrasle pisce. Natečaj je anonimen. Svoje
besedilo pošljite nepodpisano, natisnjeno na formatu A4, pisava
Times New Roman, velikost črk 12, razmik med vrsticami 1,5,
v treh izvodih. Vsak izvod mora biti opremljen s šifro. Priložite tudi posebno kuverto, ki mora biti označena z isto šifro kot
besedilo pesmi. V njej posredujte svoje ime in priimek, datum
rojstva, naslov stalnega bivališča, elektronski naslov in telefonsko številko. Besedila bomo zbirali na naslovu: ZKO Tržič,

Cankarjeva 1, 4290 Tržič; pripišite »Natečaj«. Skrajni rok za
oddajo besedila je 20. december 2017.
Strokovna komisija bo med prispelimi pesmimi izbrala najboljšo v vsaki od obeh kategorij. Komisijo sestavljajo predsednik
Zveze kulturnih organizacij Tržič David Ahačič, bibliotekarka
v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Sabina Šolar, vodja izpostave
OI JSKD Tržič Boris Kuburič, kustos v Tržiškem muzeju Bojan
Knific, učiteljica slovenskega jezika v pokoju Jožica Koder in
upokojena svetovalka za literarno dejavnost pri JSKD Dragica
Vesković. Če bodo izbrana besedila izpolnila pričakovane kriterije kakovosti, bodo objavljena v literarnem kotičku občinskega
glasila. Avtorji odrasle starostne skupine se s prijavo na razpis
avtomatično uvrstijo na območno srečanje pesnikov in pisateljev Tržiča, ki ga pripravlja OI JSKD. Pritožba na izbor ni mogoča. Naročnik natečaja vsem avtorjem, katerih dela ne bodo
nagrajena, zagotavlja, da prejetih besedil ne bo reproduciral,
predelal ali javno objavil. Prejetih izvodov zaradi anonimnosti
natečaja tudi ne bo vračal. Komisija si pridržuje pravico, da nagrad v primeru nezadostne kakovosti besedil ne podeli.
Posebej vabimo učitelje tržiških osnovnih šol, da spodbudijo
otroke k oddaji primernih besedil, saj je prav njim namenjena
kategorija do 16 let.
Več informacij na e-naslov:
david.ahacic@gmail.com.
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POZIV K POSREDOVANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV
PRIZNANJ OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2017
Tudi letos bo Občina Tržič na proslavi ob občinskem prazniku v mesecu decembru 2017 podelila priznanja Občine Tržič. V skladu z Odlokom o
priznanjih Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/15) so priznanja Občine Tržič: naziv častni občan Občine Tržič, plaketa Občine Tržič in diploma
Občine Tržič.
Naziv častnega občana Občine Tržič se podeli posamezniku, ki s svojim življenjskim delom, vrhunskim dosežkom ali dolgoročnimi rezultati
vidno prispeva k razvoju in ugledu Občine Tržič, k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov ali s svojimi dosežki na različnih področjih
gospodarskega ali družbenega življenja pušča pečat v lokalni skupnosti ter s tem predstavlja občino doma in v svetu.
Plaketa Občine Tržič je najvišje priznanje v Občini Tržič in se podeljuje:
- posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
- skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
Vsako leto se lahko podeli eno posamično plaketo in eno kolektivno plaketo.
Diplome Občine Tržič se podeljujejo posamezniku, skupini občanov, društvom ali drugim pravnim osebam ob izjemnih enkratnih dosežkih,
za uspehe, ki pospešujejo razvoj posamezne dejavnosti in za dolgoletno organizacijsko ali publicistično delo.
Vsako leto se praviloma podeli največ štiri diplome, od tega največ dve posameznikom in dve kolektivno.
Naziv častnega občana Občine Tržič se isti osebi lahko podeli le enkrat, ostala priznanja pa lahko večkrat, vendar naslednjič šele po preteku 5
let od prejšnje podelitve. Priznanja po tem odloku se med seboj ne izključujejo.
Predlog za podelitev priznanj Občine Tržič mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati:
– naziv in podpis predlagatelja ali seznam imen in priimkov s podpisi skupine posameznikov,
– podatke o predlaganem prejemniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v
primeru pravne osebe še kontaktno osebo,
– pisno soglasje predlaganega prejemnika in v primeru, da je kandidat fizična oseba, še ustrezno soglasje za uporabo osebnih podatkov,
– podatke o predlagatelju: ime in priimek predlagatelja oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je predlagatelj pravna
oseba še kontaktno osebo,
– vrsto priznanja,
– obširnejšo obrazložitev predloga z navedbo ključnih razlogov ter vseh pomembnih podatkov in dejstev, pomembnih za podelitev priznanja.
K utemeljitvi predloga so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo predlog.
Vabimo vas, da do 1. 10. 2017 posredujete svoje popolne predloge za prejemnike priznanj Občine Tržič za leto 2017 na naslov: Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg svobode 18, 4290 Tržič s pripisom »Predlog za podelitev priznanj Občine Tržič 2017 – ne
odpiraj!«. Če je predlog poslan po pošti, se šteje, da je pravočasen, če je oddan na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za
prijavo.
Številka: 032-3/2014
Datum: 1. 9. 2017
Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Andreja Potočnik, l.r.

POZIV ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV ZA IMENOVANJE POMOČNIKA
ODGOVORNEGA UREDNIKA IN ČLANOV UREDNIŠTVA GLASILA OBČINE TRŽIČ
V skladu z določbami Odloka o glasilu Občine Tržič (Uradni list RS, št. 65/97 in 1/02), ima glasilo Občine Tržič odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in člane uredništva, ki skupaj tvorijo uredniški odbor glasila. Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje
uredniške politike glasila v skladu s programsko zasnovo glasila. Pomočnik odgovornega urednika pomaga odgovornemu uredniku pri urejanju in pripravljanju besedil ter skupaj z uredniki oblikuje vsebino posamezne številke. Člani uredništva pa pokrivajo področja zgodovine,
gospodarstva, kulture, športa, lokalne samouprave, mladinske in lokalne kronike ter razvedrila v občini Tržič.
V mesecu novembru 2017 bo štiriletni mandat trenutnemu pomočniku odgovornega urednika in članom uredništva potekel, zato vas vabimo, da ob upoštevanju zgoraj navedenega posredujete predloge za imenovanje pomočnika odgovornega urednika in članov uredništva
glasila Občine Tržič za mandatno dobo štirih let na naslov Občina Tržič, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici, s pripisom »Imenovanje pomočnika odgovornega urednika in članov uredništva glasila Občine Tržič«,
najkasneje do 1. 10. 2017.
Predlagatelje prosimo, da v predlogu poleg kandidata obvezno navedejo tudi, za katero funkcijo podajajo predlog - pomočnik urednika
ali član uredniškega odbora.
Prosimo tudi, da predlogu obvezno priložite pisno soglasje h kandidaturi z obrazložitvijo predloga, ki se nahaja na spletni strani Občine
Tržič www.trzic.si.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!
Št. zadeve: 032-0003/2014
Datum: 1. 9. 2017
Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Andreja Potočnik, l.r.
24

september 2017

obvestila
A&M STUDIO DOBREGA POČUTJA
Maja smo v Bistrici odprli A&M studio dobrega počutja, v katerem vam nudimo različne vrste masaž, občasno prirejamo predavanja, možen pa je tudi osebni prevzem izdelkov Kmetije Plavica (Jože Majes) in izdelkov Maharishi
Ayurvede. Izdelke lahko naročite v spletni trgovini www.luti.si, kjer najdete tudi več informacij o masažah.
Koža je največji telesni organ, zato moramo zanj dobro skrbeti. Prek kože lahko v telo vnašamo zdravju škodljive
ali pa zdravilne snovi (med masažo z oljem). Zato lahko masaža z oljem služi kot terapevtsko sredstvo, s katerim
lahko zdravimo marsikatero neravnotežje v telesu.
Nudimo vam ajurvedsko masažo, čokoladno masažo s kokosom, sproščujočo masažo obraza, različne tretmaje za
mamice po porodu in prikaz masaže za dojenčka.
Na masažo se lahko naročite od ponedeljka do sobote med 12. in 16. uro na 041-825-238 (Marjeta), za več informacij pa smo dosegljivi tudi na info@luti.si.
Dobrodošli v svet dobrega počutja z naravnimi izdelki. Narava dela čudeže, le zaupati ji moramo.

Nagradno vprašanje: V katerem mesecu smo odprli A&M studio dobrega počutja?
1. nagrada SPROŠČUJOČA MASAŽA CELEGA TELESA (60 min)
2. nagrada SPROŠČUJOČA MASAŽA OBRAZA + ROKE (30 min)
3. nagrada SPROŠČUJOČA MASAŽA OBRAZA (20 min)
Odgovore nam do 15. septembra 2017 pošljite na dopisnicah na naslov Uredništvo Tržičana, Trg svobode 18, 4290
Tržič, ali po e-pošti na naslov: informacije@trzic.si.
Pravila nagradne igre so objavljena na Facebook portalu lutiprodaja in na vpogled v Uredništvu Tržičana.

KTŠ vabi

16. septembra na veliki oder pred Občino Tržič prihajajo Nipke in Trkaj ter kot glavni gostje skupina SIDDHARTA. Karte so že v
prodaji; študentje in dijaki jo lahko v predprodaji kupite na našem klubu za 8 €, vsi ostali pa nakup lahko opravite na TPIC Tržič, v
The Old English House Tržič ter tudi na spletu na mojekarte.si ter na Petrolovih in OMV bencinskih črpalnkah, v kisokih in trafikah
za samo 10 €. Priporočamo nakup v predprodaji, saj bo cena karte na dan dogodka 12 €!
Se vidimo, vaš KTŠ

tržičan
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vabila
Zdaj si v najlepših letih,
petdesetih zrelih letih,
prikorakal komaj si na pol poti,
novih petdeset te lovi.
Torej ni razlogov, da te ne bi bilo zraven!
Letos bo že 35. tradicionalno praznovanje tržiškega Abrahama
pod Storžičem minilo v znamenju generacije 1967, ki je odraščala v Tržiču oz. je življenjski jubilej tu dočakala.
Ker gre za generacijsko srečanje, medse vabimo tudi tiste, ki
so sicer rojeni v letu pozneje, pa so bili celo osnovnošolsko
obdobje skupaj z znamenito generacijo 1967. Prav tako nismo
pozabili na tiste, ki so kakšno leto dlje drgnili šolske klopi in so
skupaj z nami zaključili osnovno šolo.
Dom pod Storžičem ponuja priložnost za veselo druženje ob
glasbi, plesu, klepetu, obujanju spominov ter jedači in pijači.

KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE PRI
TRŽIČU

Drage sošolke, dragi sošolci – Tržičanke in
Tržičani, rojeni leta 1967!

Zveza kulturnih organizacij Tržič Območna izpostava JSKD TRŽIČ
Vljudno vas vabimo

VAB I M O
vas na tradicionalno, že 35. srečanje
Abrahamovcev, ki bo v soboto, 16. septembra
2017 ob 16. uri v Planinskem domu pod
Storžičem.
(Prosimo, bodite točni, da bomo lahko izvedli skupinsko
fotografiranje.)
Prijavite se lahko prek elektronskega obrazca na naslovu:
https://sites.google.com/view/trziski-abraham-67
(še posebno tisti, ki bi radi sporočili morebitne posebne omejitve
glede prehrane).
Prijavnino* za praznovanje lahko od 15. avgusta do 8.
septembra 2017 vplačate v:
• Križah pri Matjažu Potočniku,
• Kovorju v trgovini KOVOR,
• Tržiču v kavarni COKLA ali Knjižnici dr. Toneta Pretnarja,
• Bistrici v frizerskem salonu ŠPELA.
Začeli bomo v soboto popoldne, končali v nedeljo – zagotovo
enkrat zjutraj ...
Prosimo, da vabilo razširite med vse Tržičane generacije
1967.
Organizacijski odbor
Tržiški Abraham 2017
*Prijavnina znaša 30 € in vključuje: prigrizek, aperitiv za dobrodošlico, večerjo z dvema bonoma za pijačo (npr. pivo, 2 dl
vina, sok, žganje, radler, itd.), sadje, sladko presenečenje in
polnočna obara, skupinska fotografija, spominsko darilo in zabavni program.
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na »šeste spominjarije«
na gledališkega in filmskega velikana ter »domačina«

POLDETA BIBIČA
v soboto, 2. septembra 2017, ob 19. uri
v Dom Krajanov Brezje pri Tržiču.
Z besedo igralke Urške Hlebec in domačina
PETRA PRAPROTNIKA
bomo obujali spomine na »igralca z veliko začetnico«,
pisca memoarske proze in pedagoga.
Besedni oblikovalec programa bo tudi tokrat DAVID AHAČIČ.

Društvo upokojencev Tržič in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Tržič prijazno vabita na

JESENSKE BESEDARIJE
»BREZ ZAMERE«
v torek, 26. 9. 2017, ob 19h v večnamenski prostor
knjižnice na Balosu 4.
Literarni večer bo preplet desetih Besedarij in predstavitev pes
niške zbirke SMS poezije Toneta Janše. Narodne in ponarodele pesmi bosta prepevala Zdravka in Brane Klančnik.
Veselimo se Vašega obiska.

obvestila, vabila

ZANIMIVI DOGODKI V ČLANICAH ZDRUŽENJA ZGODOVINSKIH MEST
SLOVENIJE
DATUM in URA

PRIREDITEV

KRAJ

DODATNE INFORMACIJE

2. 9. 2017, ob 15. uri

Skoki v Krko – Kandijski most 2017

Novo mesto

Zavod Novo mesto
07 39 39 263
tic@novomesto.si
www.visitnovomesto.si

2. 9. 2017, ob 20. uri

Dokumentarni film: Kranj, mesto
na skali

Kranj

Zavod za turizem in kulturo Kranj
04 23 80 450
info@tourism-kranj.si
http://www.visitkranj.com

2. in 3. 9. 2017

Pisana Loka

Škofja Loka

Turistično društvo Škofja Loka
04 51 20 268
td-skofja.loka@siol.net
www.pisanaloka.si
www.skofjaloka.info

7. do 9. 9. 2017

Frivolus – Festival uličnih umetnikov

Koper

Študentska organizacija Un iverze na Primorskem
klara.beltram@soup.si

9. 9. 2017, od 10.30 dalje

9. mednarodni festival pihalnih
orkestrov Loka jo piha 2017

Škofja Loka

Društvo Mestni pihalni orkester Škofja Loka
mpo.skofjaloka@gmail.com
http://mposkofjaloka.wix.com/godba

9. 9. 2017

Naznanitev trgatve

Vinorodno območje Škalce,
Slovenske Konjice

TIC Slovenske Konjice
03 75 93 110
info@tickonjice.si
http://tic.konjice.si

22. in 23. 9. 2017

Mednarodni pokal Karavanke

Športna dvorana Planina, Kranj

Košarkarski klub Triglav Kranj
kk.triglav1950@gmail.com
http://www.kktriglav.si/

23. in 24. 9. 2017

Pokal Kranja v odbojki 2017

Športna dvorana Planina, Kranj

Odbojkarski klub Triglav Kranj
http://www.oktriglav.si/

23. in 24. 9. 2017

Sladka Istra 2017 – 9. Mednarodni
festival sladic in sladkih izdelkov

Koper

Mestna občina Koper
05 66 46 216
info@sladka-istra.si
www.sladka-istra.si

24. 9. 2017

5. Konjiški maraton

Slovenske Konjice

Športno društvo Konjiški maraton
051 655 900
teci@konjiskimaraton.si

25. 9. 2017, ob 16. uri

Brezplačno vodenje: Vode Kranja

Kranj

Zavod za turizem in kulturo Kranj
04 23 80 450
info@tourism-kranj.si
http://www.visitkranj.com

27. 9., od 10. do 18. ure

Svetovni dan turizma – Dan
 dprtih vrat Žičke kartuzije
o

Žička kartuzija, Slovenske
Konjice

TIC Slovenske Konjice
03 75 93 110
info@tickonjice.si
http://tic.konjice.si

29. 9. 2017, ob 19. uri

120 let loškega turizma: otvoritev
razstave starih razglednic: “Loka v
času Slavka Flisa 1897-1920”

Sokolski dom, Škofja Loka

Turistično društvo Škofja Loka
04 51 20 268
td-skofja.loka@siol.net
www.pisanaloka.si
www.skofjaloka.info

29. in 30. 9. 2017

Srednjeevropska odbojkarska liga –
''Mevza CUP''

Športna dvorana Planina, Kranj

Odbojkarski klub Triglav Kranj
http://www.oktriglav.si/

Vabilo k sodelovanju

Vljudno vas prosimo, da si vzamete nekaj časa in nam s svojimi izkušnjami in idejami pomagate urediti sotesko tako, da bo
njena narava ohranjena, naša doživetja v njej pa kar najlepša.

Občina Tržič; foto: Maja Zupan

Anketo lahko izpolnite prek povezave
https://www.1ka.
si/a/134788, če jo
želite izpolniti v
tiskani obliki, vas
prosimo, da se oglasite v TPIC Tržič ali
pa v RIS Dolina.
Vljudno vabljeni k
sodelovanju.

Eden najlepših kotičkov v občni Tržič je vsekakor Dovžanova
soteska, ki je poznan ne le po izjemnih kamninah in fosilnih
ostankih živih bitij iz Zemljine zgodovine, ampak predvsem kot
izjemno lep del doline Tržiške Bistrice. Dovžanova soteska je
zanimiva in dostopna prav vse dni v letu, čeprav nas visoke
poletne še spodbudijo k pogostejšim ohladitvam v soteski. Ker
je območje zavarovano kot naravni spomenik, si Občina Tržič
želi izvedeti, kakšen je obisk soteske, kaj obiskovalce najbolj
privlači, kaj jih moti, kaj pogrešajo in kakšno sotesko si želijo
v prihodnje.

tržičan
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koledar prireditev
petek, 1. september 2017
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 2. september 2017
09:00 Žiganja vas
Vaški sejem Žiganja vas in tek po Poti treh zvonov;
Krajevna skupnost Sebenje

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ –
september 2017

10:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Meritve Društva diabetikov Tržič;
Društvo diabetikov Tržič

RAZSTAVE

19:00 Dom krajanov Brezje pri Tržiču
6. spominjarije na Poldeta Bibiča;
ZKO Tržič, OI JSKSD Tržič in Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču

Do 4. septembra, Galerija Atrij Občine Tržič
Fotografska razstava Dnevni metulji Slovenije Stanislava Čičerova;
Tržiški muzej

21:00 amfiteater Gorenjska plaža
Koncert: Pero Lovšin & Španski borci in QUEEN Real Tribute Band;
Občina Tržič in Media butik d.o.o

Od 2. do 4. septembra, Galerija Paviljon Tržič
Razstava tržiških obrtnikov;
Območna obrtno-podjetniška zbornica Tržič

iz Tržiča
Planinski izlet na Averau 2649m ali na Novolau 2575m;
Planinsko društvo Tržič

Od ponedeljka, 4., do petka 8. septembra
Brezplačne vadbe v okviru tedna odprtih vrat;
Tadeja Gašperlin

nedelja, 3. september 2017
8:00 staro mestno jedro Tržiča
50. Šuštarska nedelja;
Turistično društvo Tržič

Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, podrobnosti so
objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

Od 6. septembra do 16. oktobra, Galerija Paviljon Tržič
Razstava ilustracij Zvonka Čoha;
Tržiški muzej
Od 8. septembra do 8. oktobra, Galerija SALAMANDER Art
Likovna razstava umetnikov iz PLANETA 47;
Salamander Art, PLANET 47 in Tatjana Ferengja
Od 14. septembra do 30. oktobra, Galerija Atrij Občine Tržič
Slikarska razstava Boštjana Močnika;
Tržiški muzej
od 23. do 30. septembra 2017, Dom krajanov Lom pod Storžičem
Območna Razstava otroške likovne ustvarjalnosti s KD Zali rovt in POŠ Lom
OI JSKD Tržič in Podružnična osnovna šola Lom pod Storžičem

SEPTEMBER
Dvorana v Paviljonu Tržič
Brezplačni september plesa in rekreacije za odrasle
Plesni klub Tržič
Dvorana v Paviljonu Tržič
Vpis v tečaje družabnih plesov
Krajevna skupnost Tržič - mesto
V dvorani na Balosu 4
Brezplačne vadbe v septembru s KUD Leyli
KUD Leyli
Vsak ponedeljek in sredo od 18. septembra dalje
v Dvorani v Paviljonu Tržič
Fit vadba za upokojence;
Plesni klub Tržič
vsako sredo, od 20. septembra dalje
17:00 v prostorih društva Chen Taijiquan
Vadba borilnih veščin;
Chen Taijiquan Slovenija
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09:00 parkirišče Občine Tržič
9. Festival tržiških bržol;
Turistično društvo Tržič
torek, 5. september 2017
16:00 Dom Petra Uzarja Tržič
Srečanje bolnikov po možganski kapi;
Klub CVB Tržič
sreda, 6. september 2017
10:30 pred Domom Petra Uzarja Tržič
Mesec odprtih vrat, druženje ob pripravi brezalkoholnega koktejla s sadjem;
Dom Petra Uzarja Tržič
18:00 Galerija Paviljon
Otvoritev razstave ilustracij Zvonka Čoha;
Tržiški muzej
četrtek, 7. september 2017
Iz Tržiča
Izlet: Trgatev v Vitovljah;
Društvo upokojencev
15:00 v Domu Petra Uzarja
Mesec odprtih vrat v Domu Petra Uzarja, skupina za samopomoč svojcem oseb z demenco;
Dom Petra Uzarja Tržič
petek, 8. september 2017
10:00 v Domu Petra Uzarja
Otvoritev razstave “Šuštarska nedelja v Tržiču – 50 let obujanja šuštarske tradicije” in odprtje
spominske sobe Petra Uzarja;
Lado Srečnik
20:00 pred Kulturnim domom v Križah
12. vikend gledališkega smeha; predstava Milijonar v izvedbi Mladinskega gledališča Tržič;
Kulturno društvo Kruh Križe in OI JSKD Tržič

koledar prireditev
18:00 Galerija SALAMANDER Art
Odprtje likovne razstave umetnikov iz PLANETA 47;
Salamander Art, PLANET 47 in Tatjana Ferengja

18:00 v Galeriji Atrij Občine Tržič
Otvoritev slikarske razstave Boštjana Močnika;
Tržiški muzej

sobota, 9. september 2017
20:00 pred Kulturnim domom v Križah
12. vikend gledališkega smeha; predstava Butelj za večerjo v izvedbi Kulturnega društva
Valentina Kokalja Visoko;
Kulturno društvo Kruh Križe in OI JSKD Tržič

18:00 v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše: porod;
Zdravstveni dom Tržič

v Domu Petra Uzarja
Mesec odprtih vrat v Domu Petra Uzarja, tradicionalni domski piknik in otvoritev Galerije;
Dom Petra Uzarja Tržič
sobota, 9. in nedelja, 10. september
Gorniški učni center Zelenica
Dvodnevni letni tečaj gorništva za zahtevne ture in ferate;
Planinsko društvo Tržič – vodniški odsek
10:00 prelaz Ljubelj
21. Hrastov memorial;
Avto moto društvo Tržič
20:00 pred Kulturnim domom v Križah
12. vikend gledališkega smeha; predstava Odlikovanje za vsako ceno v izvedbi Kulturnega
društva Jožef Virk;
Kulturno društvo Kruh Križe in OI JSKD Tržič
ponedeljek, 11. september 2017
18:00 v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše: Uvod + komunikacija med staršema;
Zdravstveni dom Tržič
torek, 12. september 2017
15:30 v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
Srečanje skupine za samopomoč;
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
18:00 v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše: Telesna dejavnost in poporodno varstvo;
Zdravstveni dom Tržič
19:00 v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Literarni večer: pogovor z Alenko Rebulo in Josipo Prebeg ter predstavitev knjige: Vera vase;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 13. september 2017
10:00 pred Domom Petra Uzarja
Športne igre (skupaj z učenci Osnovne šole Bistrica);
Dom Petra Uzarja
11:00 v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
16:00 v Domu Petra Uzarja
Predavanje in delavnica: Aromatična kuhinja na enoti Planika;
Dom Petra Uzarja
četrtek, 14. september 2017
10:00 pred Domom Petra Uzarja
Tržiški smenj - predstavitev krajevnih skupnosti v občini Tržič;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
17:00 v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

20:00 v Kulturnem centru Tržič
Projekcija filma Osem krogov in pol;
Občina Tržič in Gregor Kresal – Sfinga pro
petek, 15. september 2017
19:00 v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine za samopomoč;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
20:00 v Tržiškem muzeju
Glasbeni večer: Tango Story & Nuška Drašček;
Tržiški muzej
sobota, 16. september 2017
Planinski izlet: Plenge, Lienški Dolomiti
Planinsko društvo Križe
35. tržiški Abraham (srečanje letnika 1967)
Dom pod Storžičem
8:00 na Trgu svobode
Evropski teden mobilnosti; Tržni dan in Ulični festival zelene mobilnosti;
Občina Tržič in Polona Brodar s.p.
21:00 parkirišče Občine Tržič
Kšajt Šunder: koncert skupine Siddharta;
Klub tržiških študentov
nedelja, 17. september 2017
10:00 pred Zavetiščem v Gozdu
Palačinkin živžav 2017;
Planinsko društvo Križe
10:00 v Skakalnem centru Sebenje
Tekmovanje v smučarskih skokih za pokal Alpe Adria in otvoritev prenovljenih skakalnic
Nordijski smučarski klub Tržič FMG
torek, 19. september 2017
18:00 v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše: nega dojenčka;
Zdravstveni dom Tržič
v Razstavno izobraževalnem središču Dolina
Predavanje: Prirodoslovno društvo Slovenije in Dovžanova soteska;
Prirodoslovno društvo Slovenije
sreda, 20. september 2017
10:00 v Domu Petra Uzarja
Voden ogled Doma Petra Uzarja;
Dom Petra Uzarja
13:30 v Domu Petra Uzarja
Žoga band v družbi otrok Vrtca Tržič, enota Deteljica;
Dom Petra Uzarja
18:00 v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše: nega dojenčka;
Zdravstveni dom Tržič
19:00 v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Potopis z Dejanom Ogrincem;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
tržičan
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koledar prireditev
četrtek, 21. september 2017
15:00 v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Srečanja članov društva slepih in slabovidnih;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
17:00 v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18:00 v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše: razvoj in nega zob v 1. letu;
Zdravstveni dom Tržič
19:00 v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše: prehrana in bolezni pri dojenčku;
Zdravstveni dom Tržič
od četrtka, 21., do nedelje. 24. septembra 2017
Planinski tabor na Velebitu;
Planinsko društvo Tržič
petek, 22. september 2017
Letni koncert plesne skupine Cowboy ritem;
Kulturno društvo Sv. Janez Krstnik Kovor
na Trgu svobode
Evropski teden mobilnosti; Prometni dan;
Občina Tržič
17:00 v atriju Občine Tržič
Zaključna prireditev poletnega bralnega projekta »Poletavci«;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 23. september 2017
Srečanje pihalnih orkestrov Gorenjske ob 90-letnici Pihalnega orkestra Tržič;
JSKD koordinacija za Gorenjsko, OI JSKD Tržič in Kulturno društvo Pihalni orkester Tržič
9:00 v Domu krajanov Lom pod Storžičem
XXV. Otroška likovna kolonija Lom 2017;
OI JSKD Tržič in Podružnična osnovna šola Lom pod Storžičem
11:00 na domačiji P’r Pinč (Dolina 26)
Odkritje spominske plošče na domačiji P’r Pinč;
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Tržič in Občina Tržič

11:00 v knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
14:00 v Domu Petra Uzarja
Vodena vadba za zunanje obiskovalce;
Dom Petra Uzarja
16:00 v Domu Petra Uzarja
Predavanje in delavnica: Drobni nasveti za ohranitev zdravja in dobrega počutja;
Dom Petra Uzarja
19:00 v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Domoznanski večer z naslovom: Vode nekdaj v Tržiču: mlini, žage, vodnjaki, perišča, …;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Iz Tržiča
Organiziran ogled Festivala za 3. življenjsko obdobje;
Društvo upokojencev Tržič
četrtek, 28. september 2017
16:00 iz parkirišča v Čadovljah
DEKD: Geo - in biodiverziteta Dovžanove soteske: voda kot življenjski prostor in geomorfološki
dejavnik;
Občina Tržič in Prirodoslovno društvo Slovenije
17:00 v knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Od četrtka, 28. septembra, do nedelje, 1. oktobra
Iz Tržiča
Izlet s Smehom: Rim z Vatikanom in Pompeji z Vezuvom;
Mladinsko gledališče Tržič – humoristična skupina SMEH
petek, 29. september 2017
10:30 v Domu Petra Uzarja
Kulturna prireditev ob mednarodnem dnevu starejših;
Dom Petra Uzarja
sobota, 30. september 2017
iz Tržiča
Planinski izlet na Mačenski vrh;
Planinsko društvo Tržič

torek, 26. september 2017
19:00 v Knjižni dr. Toneta Pretnarja
Predstavitev prvenca Antona Janše – BrezZAMEre: sms poezija;
Društvo upokojencev Tržič in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 27. september 2017
9:00 v Domu Petra Uzarja
Predavanje “medinstitucionalni delovni zajtrk”;
Dom Petra Uzarja

Obvestilo
Občinsko glasilo Tržičan pred letošnjimi volitvami predsednika republike 22. oktobra
2017 ne namenja brezplačnega oglasnega prostora za predstavitev kandidatov in njihovih
programov.
Uredništvo
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obvestila

ŠAHOVSKI TURNIR KRIŽE 2017

OB KRAJEVNEM PRAZNIKU,
VAS VABIMO NA ODPRTI
ŠAHOVSKI TURNIR, KI BO
V DVORANI KULTURNEGA
DOMA V KRIŽAH,
V NEDELJO 1. OKTOBRA 2017, OB 10. URI.
ŠAH .......................... MAT! 1:0
VABLJENI!

KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

tržičan
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glavnA
pokroviteljA
50. Šuštarske
nedelje:

Slovenski
šuštar

5O.

Jubilejna

3.9.2017

Šuštarski
praznik
v Tržiču
sloVENski ŠuŠtArJi
Velika Šuštarska
veselica z RADIEM GORENC

10:00 PIHALNI ORKESTER TRŽIČ, URADNA OTVORITEV / 10:25 OTVORITEV
tržiškega ZMAJA / 10:35 NAGOVOR G. MILAN JAZBEC / 10:45 PLESNI
KLUB TRŽIČ / 11:00 ODPIRANJE SODA PIVA / 11:00 ANSAMBEL
PRISRČNI FANTJE / 12:00 TANJA ŽAGAR / 13:00 ANSAMBEL GALOP
/ 14:00 VILI RESNIK / 14:45 PLESNI STUDIO ŠPELA /
15:00 ANSAMBEL VESELI BEGUNJČANI / 16:15 CALYPSO

9. festival tržiŠkih bržol
rokodelci in stare obrti
ugodni nakupi
PlEZANJE NA MlAJ
tržiŠki ZMAJ
www.trzic.info
Vedamix Tržič d.o.o.

STS – KS 90
SINDIKAT TRGOVINE SLOVENIJE – KONFEDERACIJA

