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uvodnik

Dediščina, vredna spomin(janj)a
DR. BOJAN KNIFIC

Začetek septembra in septembrsko številko Tržičana ob stalnih ru-

mem, da bi se kljub številnim gospodarskim spremembam mnogi

brikah in zanimivih vsebinah dopolnjujejo prispevki o čevljarjih

strinjali, da je šuštarija v Tržiču doma – nanjo nas opozarja okolje,

in obutveni dediščini, s čimer Tržičane in druge bralce vabijo na

kjer bivamo, ljudje, ki jih nanjo vežejo spomini, in podjetniki, ki

tradicionalno Šuštarsko nedeljo.

iščejo nove poti izdelovanja in prodaje obutve.

Biser med gorami, kot je označen Tržič v leta 1966 posnetem do-

Šuštarsko nedeljo so prvič pripravili leta 1969 in odtlej dalje prva

kumentarnem filmu, ki predstavlja kraj in njegove ljudi, se je raz-

septembrska nedelja, imenovana tudi angelska, ni minila brez

vil ob nekdaj pomembni prometni poti čez Ljubelj, njegov razvoj

nje. Spreminjal se je njen obseg, vsebine in poudarki. Čevljarska

pa so pomembno zaznamovala številna rokodelstva, ki so v 19. in

dediščina še živi med Tržičani, želimo pa si, da bi jo začutili tudi

20. stoletju prešla v manufakturno in industrijsko proizvodnjo.

obiskovalci od drugod – prav zato v okviru letošnje poudarjamo

Med dejavnostmi, ki so pomembno vplivale na identiteto Tržiča-

pomen čevljarstva, kajti čevlje še danes nosimo vsi, in pomen dru-

nov, ima posebno mesto čevljarstvo – na eni strani zaradi števil-

ge dediščine, ki je zaznamovala podobo kraja in ljudi. Če bomo

nih čevljarskih delavnic in tovarn, ki so v Tržiču in okoliških vaseh

znali spoštovati lastno, se nam ne bo treba bati za obstoj sloven-

dajale kruh mnogim ljudem, zaradi Tržiškega muzeja, ki ima naj-

skih čevljarjev, ki še izdelujejo obutev. A lastno tradicijo moramo

večjo čevljarsko zbirko na Slovenskem in sodobno stalno razstavo

najprej spoznati, šele potem jo bomo lahko spoštovali in cenili,

čevljarske dediščine, pa tudi zaradi Šuštarske nedelje, ki še danes

zato vabljeni, da se Šuštarske nedelje udeležite – nedvomno boste

predstavlja najpomembnejšo tržiško turistično prireditev. Verja-

ob pestrem dogajanju na njej našli kaj zanimivega tudi zase.

Ko čevelj škorenj rata, ne pozna ne sestre ne brata.
(Prej reven in pozneje bogat človek rad pozabi na njemu prej ljube (revne) ljudi.)

Šuštarska nedelja v Tržiškem
muzeju
Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič

DR. BOJAN KNIFIC

Odgovorna urednica: Irma Lipovec

Pollakova kajža

Pomočnica odgovorne urednice: Dominika Ahačič

9.00–18.00: Ogled stalnih zbirk, voden ogled po razstavi Tr
žiški šuštarji v spremstvu kustosa.

Člani uredništva: Tanja Ahačič, Petra Hladnik, Jože Klofutar,
Erna Meglič, Marija Mravlje, Janja Nemc in Maja Tekavec
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.
Lektoriranje, tisk in prelom: Specom d.o.o.
Naslov uredništva: Občinsko glasilo »Tržičan«, Trg svobode
18, 4290 Tržič, urednistvo.trzican@gmail.com
tel. 04 59 71 524
www.trzic.si/trzican
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.
ISSN 1581 - 4831
Naslednji Tržičan izide 1. oktobra.
Datum za oddajo prispevkov je 15. september 2018.

10.00–18.00: Nagradna Pot radovednega čeveljčka vas bo popeljala po Tržiču, ob uspešno rešenih ugankah pa boste pred
Pollakovo kajžo lahko okusili jedi, ki jih je iz tržiške kulinarične
dediščine izbrala in nadgradila Alja Viryent. Pred muzejem bodo
potekale Čeveljčkove igre, kjer bodo otroci lahko tekli na velikem podplatu in se igrali čevelj, ne jezi se.
Ob 10.00 in 15.00: Otrokom namenjamo ustvarjalne delavnice,
na katerih se bodo ob ustvarjanju seznanjali s preteklimi rokodelskimi znanji.
Ob 11.00: Odprtje razstave Modrotisk za sodobno rabo in prikaz
modrotiska z Aljo Viryent.

Kurnikova hiša
9:00–18:00: Vodeni ogledi po stalni razstavi, ki predstavlja kul

turo bivanja v 19. in na začetku 20. stoletja ter življenje in
delo Vojteha Kurnika.
Galerija Atrij
9:00–18:00: Vodeni ogledi po razstavi »S peto tolkel bom ob
tla«, kjer je predstavljena obutvena dediščina v interpretacijah
več kot dvajsetih folklornih skupin iz vse Slovenije.

Na naslovnici: Miha Jazbec, foto: Ciril Jazbec

Sreča in bogastvo sta dva različna škornja.
(Če si bogat še ne pomeni, da si srečen in obratno.)

župan z nami
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Tržiško gospodarstvo zdravo raste
Zadovoljen sem, da pri ponovno uspešni zgodbi tržiškega gospodarskega razvoja
in turizma lahko z ustvarjanjem dobrih pogojev kot lokalna skupnost kreativno
sodelujemo.
Še vedno pa se držim načela, naj gospodarski razvoj temelji
na zdravem in jasnem lastništvu, pozitivnem tržnem poslovanju ter odgovornem odnosu podjetij do družbe, okolja in še
posebej do zaposlenih.

Tokos in Mali-e-Tiko rasteta in zaposlujeta. Tržiškega lastnika
je dobil tudi Tiko, v mestnem jedru pa nekdanja A banka, pošta
v Križah in še kar lepo število drugih. In to je tisto, kar šteje. Da
ima več Tržičanov možnost, da se zaposli v domačem okolju.

Veliko zanimanje in nedavni nakup Pekovih praznih poslovnih prostorov je ta dober trend zadnjih nekaj let samo potrdilo. Za ustvarjalne, domiselne in pridne smo na pravi,
konkurenčni in zanimivi lokaciji. Tako in zato je pred več kot
stoletjem v Tržič prišel tudi Peter Kozina, Born in drugi uspešni tovarnarji.

Kar tri velika in pomembna tržiška podjetja (Intec, Kvibo, Mali-e-Tiko) bodo v kratkem gradila in so v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj. Lastnika dobiva tudi velika gradbena
parcela na Brezovem. Hkrati pa še naprej izboljšujemo pogoje
za nove dejavnosti na opuščenih območjih. BPT po desetletjih
govoričenj že ima konservatorski načrt. Potrditev OPPN-ja za
to območje, ki omogoča konkretne dejavnosti investitorjem, je
že v zaključni proceduri. Občina je že odstranila eno od opuščenih stavb ter tako pridobila dragocen razvojni prostor.

TUJEGA, POŠTENEGA LASTNIŠTVA SE NE BOJIMO,
NAM JE TO IZZIV IN SPODBUDA.
Občina sicer ne more vplivati na to, kdo, kaj in za koliko kupi
poslovni prostor, je pa vsakemu, ki je pripravljen vlagati v
Tržič in razvijati pozitivne zgodbe, pripravljena pomagati.
Prihajanje, odhajanje ali širjenje podjetij je najbolj naraven in
normalen del ekonomskega procesa. Zagotovo pa več podjetij
v Tržič prihaja kot odhaja.

Poškodovani most v BPT in del ceste bosta obnove deležna še letos (skica).

Poslovno partnerstvo Janeza Žumra in Janeza Aljančiča je obrodilo park
»Glamping v gorski pravljici« nad Gorenjsko plažo (foto arhiv Glamping
Mountain Fairy Tale).

Najbolj pa smo zadovoljni in ponosni, kadar uspeva tudi nam,
domačinom.
Projekt krožišča Sokolnica prinaša večjo prometno varnost, dobrodošel pa
je tudi za razvoj gospodarstva v nekdanjih kompleksih Peko in BPT (foto
arhiv Občine Tržič).

Tržič tako postaja občina, kjer ni samo dobro živeti, ampak tudi
ustvarjati in poslovati. Občina spodbuja podjetne posameznike
in podjetja z ukrepom visoke oprostitve komunalnega prispevka,
razpisom za subvencioniranje nastopa na tujih trgih in turistični
razvoj, z razpisi za nakup novih prostorov in zemljišč povezanih
z zaposlitvami, s podporo podjetniškemu izobraževanju, delavnicami in start up izobraževanjem, spodbuja k udejstvovanju na
področju podjetništva v okviru Iniciative TržičPodjeten.si …
Po stečaju Trifixa so prav vsi prostori že prodani in zasedeni z dejavnostjo
zasebnih podjetnikov (foto arhiv Občine Tržič).

Hvala vsem za pomoč in ustvarjalno sodelovanje. Gremo
naprej, življenje ni samo praznik, je lep delovni dan.
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iz dela občinske uprave

Uspešna prijava Vrtca Deteljica
SAŠA PIVK AVSEC

Občina Tržič je skupaj z Občino Bohinj uspešno kandidirala na
javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo s skupno operacijo, sestavljeno iz skupine projektov, med njimi tudi celovito energetsko prenovo Vrtca Deteljica.
Za izvedbo energetske sanacije Vrtca Deteljica je vloga izpolnjevala vse pogoje in merila za sofinanciranje upravičenih
stroškov energetske sanacije objekta. Skladno z razpisnimi
pogoji je bilo možno pridobiti 40 % upravičenih stroškov
naložbe. Občina Tržič je za izvedbo projekta pridobila so
financiranje v višini 126.100,61 EUR nepovratnih sredstev
(od tega 85 % iz sredstev sklada in 15 % slovenske udeležbe
kohezijske politike).
Po projektantski oceni so dela za celovito energetsko prenovo
Vrtca Deteljica, ki obsega izolacijo fasade, podzidka, menjavo
stavbnega pohištva, dodatno izolacijo strehe, prenovo elek
tričnih inštalacij, posodobitev ogrevalnega sistema z uporabo toplotne črpalke in ostala pripadajoča dela ocenjena v
vrednosti 359.664,81 EUR brez DDV-ja, ocenjeni upravičeni
stroški pa znašajo 315.251,51 EUR brez DDV-ja.
Energetska sanacija vrtca Deteljica je predvidena v naslednjem letu.

OBNOVA TARTANA V ŠPORTNEM PARKU KRIŽE
V želji, da ohranimo tartansko podlago v Športnem parku
OŠ Križe, smo v letošnjem proračunu v ta namen zagotovili
ustrezna sredstva in opravili nujna vzdrževalna dela. V kolikor tartanske podlage ne bi obnovili, bi se utegnilo v letu
ali dveh zgoditi, da bi jo morali zamenjati v celoti, kar pa bi
predstavljalo nekajkrat večji strošek za občinski proračun.
Vrednost obnovitvenih del znaša 35.000,00 EUR brez DDV.

delavo ustreznega projekta in izvedbo novega pokritega balinišča in ostalih spremljajočih športno-rekreativnih objektov
za potrebe krajanov KS Bistrica pri Tržiču. Vrednost vzdrževalnih del znaša nekaj manj kot 14.000,00 eur brez DDV.

REKONSTRUKCIJA JAVNE RAZSVETLJAVE NA
OBMOČJU NASELJA RETNJE-BREG
Izvedena je rekonstrukcija javne razsvetljave na območju naselja Retnje-Breg, od odcepa v naselje Breg pri Bistrici do avtobusnega postajališča na križišču v naselju Žiganja vas.
Izvajalec je, skladno s pogodbo, zaključil z gradbenimi in
elektro deli. Na obravnavanem odseku je v celoti obnovljeno kabelsko omrežje v kabelski kanalizaciji ter zamenjani vsi
obstoječi temelji in drogovi javne razsvetljave z novimi.
Rekonstrukcija javne razsvetljave je potekala na trasi dolžine
1.443 m, postavljenih pa je 22 novih svetilk javne razsvetljave.

POKOPALIŠČE TRŽIČ
Na osrednjem tržiškem pokopališču je postavljena konstrukcija nadstreška in položen teraco tlak pod nadstreškom. Prav
tako so izvedena dela kamnoseške obdelave – brušenje in poliranje kamna stopnic in podesta, vključno z zamenjavo kamna ter obdelavo podstavka za krste v teraco brušeni izvedbi.
Na zahodni strani mrliških vežic, med objektom vežic in
cerkvijo, je izvedena rampa z ograjo, širine 150 cm, za prevoz invalidov in mrliškega vozička do mrliških vežic, s platoja pred cerkvijo na plato nadstreška na pokopališču v Tržiču,
ki posega v območje obstoječega stopnišča v dolžini 200 cm.
Rampa omogoča lažji dostop invalidom na vozičku, pogrebni
službi pa prevoz mrliškega vozička z zgornjega platoja pred
vežicami do cerkve.
Izhodna cev prezračevanja pri pomožnem objektu s hladilnico je ozelenjena s cipresami, v dogovoru z župnikom in
pogrebno službo so svečomati prestavljeni v manj pozorno
lokacijo, nameščene so opozorilne table in urejena osvetlitev
nadstreška ter ozvočenje, na stopnicah je montirana ograja
za lažji dostop.
Nadaljevanje del je predvideno z gradnjo žarnega zidu, ki je v
postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

Obnova tartana v Športnem parku Križe (foto arhiv Občine Tržič)

PREPLASTITEV IN OBNOVA BALINIŠČA BISTRICA
Obnove je v tem poletju deležno tudi balinišče Bistrica. Urejeno odvodnjavanje in preplastitev vseh štirih stez balinišča z
novim asfaltom, bo zagotavljalo Balinarskemu klubu Bistrica
nemoteno vadbo in izvedbo tekmovanj v prehodnem obdobju,
dokler se ne zagotovi ustrezno zemljišče, ki bi zagotovilo iz-

Urejena zunanjost tržiškega pokopališča (foto arhiv Občine Tržič)

iz dela občinske uprave
PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V LEŠAH
Pri letošnjem strokovnem pregledu igrišč je bilo ugotovljeno,
da je trenutno najslabše stanje, kar se tiče starosti in dotrajanosti igral ter izpolnjevanja standardov varnosti, na igrišču
v Lešah. Odločili smo se, da vaško igrišče prednostno prenovimo in namestimo nova igrala (plezalo, dvojno gugalnico
in stolp s toboganom za najmlajše), katerih vrednost znaša
9.550,50 EUR. Pri prenovi je sodelovala tudi Zavarovalnica
Triglav s sofinanciranjem ustrezne gumirane podloge pod
igrali, ki bo zagotovila večjo varnost otrok, ki se bodo igrali
in družili na teh igralih.
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med katerimi so Župnijska Karitas Tržič-Bistrica in Župnijska Karitas Križe, Društvo invalidov Tržič, Rdeči križ Tržič,
ZŠAM Tržič in AURIS, prejmejo sredstva za redno dejavnost
ter programe, kar skupno znaša 7.120,20 EUR. Prijaviteljem s
sedežem izven občine se sofinancirajo le programi, kar skupno za 21 prijaviteljev znaša 4.292,00 EUR.

ZAKLJUČENA INVESTICIJA V OPREMO ZA
POHODNIŠKA DOŽIVETJA NA ZELENICI
Aktivnosti v okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken se nadaljujejo. Potem ko smo pred pričetkom poletne
pohodniške sezone uredili otroški zip-line na Zelenici, smo
junija z izbranim izvajalcem Elektrolift d. o. o. podpisali pogodbo za izvedbo del in nakup opreme za učenje plezanja.
V zgornji postaji nekdanje sedežnice na Zelenici smo zaprli vzhodno steno in pridobili pomemben skladiščni prostor
za potrebe GUC Zelenica. Glavna pridobitev investicije pa je
nova plezalna stena »Climb Up« velika 5,5 x 5 m, pri montaži
katere je sodeloval tudi tržiški plezalec Jure Bečan.
Plezalna stena je prispevek k zagonu turističnega produkta
Pohodniška doživetja v Karavankah, saj je nameščena prav na
trasi nastajajoče čezmejne Panoramske poti Karavanke.

Na vaškem igrišču v Lešah smo namestili nova igrala (foto arhiv Občine
Tržič)

FASADA PODRUŽNIČNE ŠOLE KOVOR V PRENOVLJENI
PODOBI
Podoba fasade na POŠ Kovor, ki je reliefno in barvno oblikovana kot obstoječa fasada, je izolirana v debelini in kvaliteti
glede na zahteve Eko sklada. Izvedena je obnova dela zunanje
ureditve z nasipom peska in zatravitvijo zelenice na vzhodni strani, izvedena strelovodna inštalacija in obnovljeni kleparski izdelki - žlebovi in obrobe nad simsi.
Občina Tržič se je zato prijavila na javni poziv Eko sklada,
ki je bil objavljen za nepovratne finančne spodbude za nove
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske
učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja. Poleg občutnih
prihrankov energije si s prenovo in toplotno izolacijo zunanjih sten fasade Občina zato obeta delno sofinanciranje Eko
sklada.

OBČINA TRŽIČ HUMANITARNIM IN INVALIDSKIM
DRUŠTVOM NAMENJA DOBRIH ENAJST TISOČAKOV
Na občinski Javni razpis za sofinanciranje redne dejavnosti in
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih programov humanitarnih in invalidskih društev se je prijavilo 27 vlagateljev,
od tega šest s sedežem ali enoto v Tržiču, ostali vlagatelji
imajo sedež izven območja občine Tržič, a v svoje programe
vključujejo občane Tržiča, kar je bil eden izmed pogojev za
prijavo na razpis.
Vsi vlagatelji so izpolnjevali pogoje za prijavo na razpis.
Skupno jim je namenjenih 11.412,20 EUR. Domači prijavitelji,

Z novo pridobitvijo še nadgrajujemo ponudbo GUC Zelenica, ki z izvedbo
planinskih taborov, šol v naravi, izobraževanj in usposabljanj ostaja med
glavnimi tovrstnimi ponudniki v slovenskem prostoru.

OBNOVA IGRIŠČA ZA KOŠARKO PRI OŠ BISTRICA
Počitnice smo izkoristili za obnovo igrišča za košarko pri
OŠ Bistrica. Vrednost vzdrževalnih del znaša nekaj manj kot
28.000,00 EUR z ddv. Upravljalec športnega igrišča pri OŠ
Bistrica je v tem času izvedel tudi nujna vzdrževalna dela na
malem nogometnem igrišču z umetno travo v višini nekaj več
kot 1.800,00 EUR z DDV. Tako bo športno igrišče ob pričetku šolskega leta pripravljeno za potrebe športne vzgoje naših
osnovnošolcev, kot tudi za izvajanje športnih aktivnosti naših občanov v času, ko šolski pouk ne poteka. Upamo in želimo, da bodo vsi uporabniki športnih objektov le te uporabljali
za namen, za katerega so bili zgrajeni in da na njih ne bo več
prihajalo do nepotrebnega vandalizma, ki preprečuje uporabo le teh in povzroča nepotrebne dodatne stroške. Od vseh
uporabnikov pričakujemo korektnost in jih prosimo, da v kolikor bi tako početje opazili, da te neodgovorne posameznike
na to tudi sami opozorijo.
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spremljamo, poročamo

Organizacija prostovoljske akcije Očistimo Slovenijo 2018 v občini Tržič
MAG. DRAGO ZALAR, GAŠPER GOLMAJER

Tudi letos se Tržičani pridružujemo nacionalni prostovoljski čistilni akciji Očis
timo Slovenijo 2018, ki bo v soboto, 15.
septembra 2018. Akcija bo potekala v
sklopu globalne pobude Očistimo svet
2018. Na ta dan bomo namreč prostovoljci
iz 150-tih držav združili svoje moči in čistili naše okolje.
Akcijska skupina, ki pripravlja prostovoljsko čistilno akcijo Očistimo Slovenijo
2018 v občini Tržič vabi čim več ustanov,
društev in posameznikov, da se nam pri
družite in sodelujete v tej veliki akciji s
katero bomo skupaj prispevali k lepšemu
in bolj zdravemu okolju, v katerem živimo
in delamo. Dobrodošli ste prav vsi. Lahko
pa se nam pridružite tudi tako, da sami izvedete vašo lastno mini čistilno akcijo, le
sporočite nam kje in kako.

Do konca poletja poteka evidentiranje in
ažuriranje podatkov o divjih odlagališčih
in nasmetenih območjih v naši občini. Odlagališče ali večjo količino odpadkov lahko
prijavite na spletnem naslovu:
http://register.ocistimo.si/RegisterDiv
jihOdlagalisc/.
Tretjo soboto v septembru, 15. 9. 2018, bo
torej v naši občini potekala čistilna akcija,
v kateri bomo iz identificiranih divjih odlagališč ter tudi z drugih območij odstranili odpadke. Zbrane smeti bodo z zbirnih
točk prepeljane na urejeno deponijo. V
kolikor bomo razpolagali z dovolj prostovoljci in bodo z vaše strani izražene potre
be, pa bomo v okviru omenjene akcije ta
dan poleg samega čiščenja, postorili tudi
kaj za obče dobro v vašem domačem kra
ju (npr. urejanje sprehajalnih poti, pleska-

nje in popravljanje igral, klopi ali ograj,
odstranjevanje invazivnih rastlin, itd.).
Prosimo vas, da zaradi organizacije akcije vaše sodelovanje potrdite lokalnemu koordinatorju akcije Dragu Zalarju
(drago.zalar@gmail.com) najkasneje do
3. 9. 2018. Z njim se boste dogovorili o načinu in obsegu sodelovanja pri omenjeni
akciji.
Več informacij o prostovoljski čistilni akciji Očistimo Slovenijo 2018 je na voljo na
FB:
https://www.facebook.com/OcistimoTr
zicSeZadnjic/
Veseli bomo vašega sodelovanja. Se vidimo
tretjo soboto v septembru!

Reorganizacija centrov za socialno delo s 1. oktobrom 2018
LJUPKA CAHUNEK, DIREKTORICA CSD TRŽIČ

Vlada RS je sprejela akte, s katerimi je
ustanovljenih 16 centrov za socialno delo,
ki so nastali s spojitvijo 62 ih obstoječih
centrov in bodo s svojim delovanjem pričeli 1. oktobra 2018.
Sprememba bo organizacijska. Centru za
socialno delo Kranj se bodo pripojili CSD
Škofja Loka, CSD Radovljica CSD Jesenice
in CSD Tržič. Centri za socialno delo bodo
poleg delovanja na glavnem sedežu poslovali tudi izven sedeža, in sicer v enotah,
kjer imajo sedež že zdajšnji centri.
Za občane Tržiča bo poskrbljeno. Upravičenci bodo lahko še naprej uveljavljali
pravice s področja sociale v enoti Tržič.
Sprememba je formalna. Preimenovali se
bomo v Center za socialno delo Kranj,
enota Tržič. Uporabniki sprememb nove
organizacije centrov naj ne bi čutili, ker
matični center enota Tržič, ki v svojem
okolju dobro pozna stanje na terenu, ostaja.

Enote centrov za socialno delo bodo delovale kot vstopna točka za pravice uporabnikov. Še naprej bomo sprejemali vlo
ge uporabnikov ter odločali o denarni
socialni pomoči, varstvenem dodatku,
subvenciji najemnine, pravici do plačila
prispevka za obvezno zdravstveno zava
rovanje in otroškem dodatku.
Z reorganizacijo centrov za socialno delo
se enote centrov ohranjajo v obstoječih lokacijah.
Vloga za uveljavljanje pravice do držav
ne štipendije za šolsko/študijsko leto
2018/19.
Vlogo vložite na Centru za socialno delo
Kranj, enota Tržič. Vlogo morate oddati na
obrazcu za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev. Označiti morate, da uveljavljate
pravico do državne štipendije.
Dijaki morate oddati vlogo do konca av
gusta 2018, študenti pa od 1. septembra
2018 dalje. Tisti dijaki in študenti, ki ste

Stotisoči obiskovalec Gorenjske plaže
SAŠA PIVK AVSEC, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

Leto prej, kot smo načrtovali, smo na Gorenjski plaži pozdravili stotisočega obis
kovalca. Občina Tržič bo poskrbela, da se
bo družina iz Bistrice na Gorenjski plaži v
prihodnji sezoni kopala brezplačno, dari-

lo pa ji bo župan Občine Tržič mag. Borut
Sajovic izročil na koncertu skupin Tabu,
Iskreni kreteni in The Unimogs band, ki bo
v petek, 31. avgusta 2018, od 21. ure dalje v
amfiteatru Gorenjske plaže.

v preteklem šolskem/študijskem letu prejemali državno štipendijo, ob predložitvi
vloge predložite še dokazila o opravljenih
šolskih obveznostih za šolsko/študijsko
leto 2017/18.
Ker bo sprememb in novosti veliko, bomo
občane Tržiča in vse uporabnike socialno
varstvenih storitev sproti seznanjali preko
naše spletne strani in obvestil v prostorih
centra za socialno delo.
Za morebitna dodatna vprašanja in pojas
nila smo na voljo na telefon CSD Tržič 04
59-71-200.
Vse informacije v zvezi z Zakonom o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev najdete na naši spletni strani in tudi na spod
njih povezavah:
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavlja
nje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/

spremljamo, poročamo
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Protipoplavna zaščita in nova kolesarska steza v Tržiču
CITY STUDIO PROSTORSKO NAČRTOVANJE D.O.O, TEMPOS OKOLJSKO GRADBENIŠTVO D.O.O. IN IPOP – INŠTITUT ZA POLITIKE PROSTORA

Med Križami in Zadrago Občina Tržič pri
pravlja dva povezana projekta: projekt Ce
lovite protipoplavne zaščite in novo ko
lesarsko stezo. Oba projekta sta locirana
med cesto Zadraga-Pristava in zalednim
hribovjem. K oblikovanju rešitev bodo povabljeni krajani Žiganje vasi, Sebenj, Snakovške ceste, Križev in Pristave. Zaradi
spreminjanja podnebja so vse pogostejše
ekstremne padavine. V preteklosti se je v
veliki meri opustilo tako vzdrževanje kot
vlaganje v vodotoke. Izvedenih je bilo veliko nestrokovnih in nelegalnih ukrepov, ki
so stanje na terenu še poslabšali. Naselja
Križe, Sebenje, Žiganja vas in naselje ob
Snakovški cesti se nahajajo na območju,
kjer je poplavna nevarnost velika, zato se
je Občina Tržič odločila izvesti celovite
ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti:
izdelavo kart poplavne nevarnosti, izdelavo ustrezne projektne dokumentacije in
izvedbo celovitih ukrepov za zmanjšanje
poplavne nevarnosti na omenjenem območju (regulacije strug, prodni zadrževalniki, razbremenitvene struge). Občina

bo pridobila možnost uporabe sredstev
državnega Vodnega sklada.
Kolesarska steza med Sebenjami in Križami in nova daljinska kolesarska pot ob
glavni cesti bosta pripomogli k boljši kolesarki infrastrukturi. Možnosti za razvoj
kolesarstva so zaradi ravnega terena v
tem delu občine najbolj ugodne. Ker gre za
ukrepa, ki bosta umeščena v isto območje,
ju je edino smiselno načrtovati skupaj in
tako, da sta projekta povezana in usklajena. Občani svoj prostor najbolje poznate,
zato lahko močno prispevate k boljšim rešitvam. Na javno razpravo ste vabljeni vsi,
ki vas zanima urejanje vodotokov in kolesarske steze.
Javna razprava o Celoviti protipoplavni zaščiti in novi kolesarski stezi bo v torek, 11. septembra
2018, ob 17.00 v OŠ Križe. Vprašanja in komentarje pošljite na
urban.jeriha@ipop.si

Spominska slovesnost pod Storžičem
JURE JERKIČ, FOTO: ARHIV OBČINE TRŽIČ

Solnar Marija, Štefe Marija, Bečan Mari
ja, Ahačič Peter, Janežič Jože, Kmet An
drej, Gradišar Jože, Guček Anton. To so
imena prvih žrtev proti okupatorju na Gorenjskem. Moramo ohraniti spomin nanje!
4. avgusta 1941 je bil v Verbičevi koči ustanovljen Storžiški bataljon. Večina borcev
je po ustanovitvi bataljona odšla proti
Begunjam. V koči je ostalo le 21, večinoma neoboroženih partizanov. Že naslednjega jutra, 5. avgusta, pred 4. uro zjutraj,
so Nemci s pomočjo izdajalcev in vodičev
petokolonašev iz Tržiča partizane v koči
obkolili in napadli. V spopadu je osem partizanov, med njimi tudi partizanke, padlo,
ostalim se je uspelo rešiti. Nad mrtvimi
partizani so se okupatorski policisti divjaško znašali, nato so jih zmetali v gorečo
kočo.
»Za junaštvo in tragično žrtvovanje si
borke in borci zaslužijo naš trajen spomin in globoko spoštovanje,« je na spominski slovesnosti povedala slavnostna
govornica Lara Jankovič, dramska igralka
in aktivistka. V nadaljevanju je poudarila:
»Le človek, ki se zaveda in spoštuje pravi
zgodovinski spomin, lahko živi sedanjost
in gleda v svetlo prihodnost«. Svoj na-

govor je končala v njenem lastnem duhu:
»Danes radi rušimo mostove, razpenja
mo žice in gradimo ograje, zato naj raje
ljubezen gradi mostove, podira ograje in
spravlja žice!«
Župan mag. Borut Sajovic je povedal, da
omenjena spominska slovesnost, torej
spomin na 5. avgust 1941, spada med tri
pomembne praznike v občini Tržič.
Predsednica KS Lom pod Storžičem Mira
Kramarič je svoj nagovor zaključila z besedami: »Za mir se je treba vseskozi pri
zadevati, zgodovine pa ne omadeževati,
ampak spoštovati!«.

Kot predsednik OO ZB NOB Tržič sem v
svojem nagovoru opozoril na stvari, ki
se dogajajo danes: skrunitve in poskusi
skrunitve spominskih obeležij, blatenje
in izkrivljanje zgodovinskih dogodkov.
Ni prav, da se to dogaja!
Zahvaljujem se za prisotnost vsem še živečim partizankam in partizanom, njihovim svojcem, častni straži slovenske
vojske, praporščakom, pohodnikom, Pihalnemu orkestru Tržič in mladim pevcem
folklorne skupine Karavanke.
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70 let Društva upokojencev Tržič
ZVONKA PRETNAR, FOTO: IZ ARHIVA DU TRŽIČ

Na pobudo Joža Salbergerja je bilo 1. avgusta 1948 ustanovljeno Društvo upokojencev Tržič kot podružnica Društva
upokojencev Ljudske republike Slovenije. Ob ustanovitvi je štelo 52 članov in
članic ter 25 članov in članic posmrt
ninske ustanove. Leta 1975 je društvo
postalo samostojno, vključilo se je v
Zvezo društev upokojencev Slovenije in
v Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske.
Društvo je delovalo v dveh državah,
različnih družbenih sistemih in doživelo vrsto statusnih sprememb, vendar je
ohranilo svojo mladost, energijo, učljivost, solidarnost in, ne nazadnje, odgovarjalo je na izzive, ki jih ni bilo malo.
Cilj vseh, športnih, humanitarnih, kulturnih, izobraževalnih dejavnosti je
bil isti: druženje, pomoč, solidarnost.
Temu cilju se ne bi niti približali, če ne
bi bilo prostovoljk in prostovoljcev, ki
vodijo, organizirajo in pomagajo v vseh
društvenih dejavnostih. Samo v letu
2017 se je nabralo 5.784 ur prostovoljnega neplačanega dela 95 prostovoljcev
in prostovoljk.
Vključili smo se v projekt Starejši za
starejše, kjer 30 prostovoljk in prostovoljcev spoznava, v kakšnih razmerah
živijo naši občani in občanke, starejše
od 69 let, kakšno pomoč potrebujejo in
kdo jim jo lahko nudi, seveda tudi sami
pomagajo, predvsem ohranjajo vse
manjšo socialno mrežo.

Na računalniških delavnicah so v 177
ponedeljkih, kjer sta bili po dve delavnici in je sodelovalo po 20 udeležencev in udeleženk, osvojili osnove računalništva, naprednejše oblikovanje,
spletne strani, digitalno fotografijo,
naprednejše programe za obdelavo fotografije, video, animacije, družabna
omrežja, komunikacijo na daljavo vse
do pametnih telefonov.
Na spomladanskih in jesenskih Bese
darijah je od leta 2013 predstavilo svoja
literarjenja preko 60 upokojenih avtorjev, ki so svoja občutja in doživetja ubesedili v poeziji in prozi ter izdali pesniš
ki prvenec.

Za čim bolj varno vožnjo smo se seznanili z novostmi v prometnih predpisih,
s krožišči, kjer smo se vozili s svetovalci Agencije za varnost v prometu in se
udeležili treninga varne vožnje v Ljubečni.
Informiranje je vse bolj pomembno,
zato izdajamo trikrat letno Zimzelena
sporočila, spremljajte nas preko splet
ne strani društva http://www.dutrzic.
si, svoja mnenja, odzive, potrebe, pohvale sprejemamo preko spletnega obrazca http://www.dutrzic.si/kontakt/.
V uveljavljenih dejavnostih ne moremo
mimo športnih aktivnosti, ki niso le rekreacija temveč tudi tekmovalnost. Vrs
ta najrazličnejših pokalov in priznanj je
dokaz uspešnih tekmovanj naših članov
in članic. Kegljanje, namizni tenis, tenis, splošna vadba, smučanje, sankanje,
strelstvo in zadnja leta tudi plavanje,
kolesarstvo, pikado, prstomet in tudi
šah so športne discipline, ki so zanimive
za vse več naših članov in članic.
Članice in člani humanitarne in stano
vanjske komisije poskrbijo za čim boljšo socialno mrežo naših, predvsem starejših, članov in članic ter v omejenih
možnostih poskrbijo tudi za stanovanja.
Ja, mi bomo vedno zraven in odgovarjali
na izzive.

kultura
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Nacionalni mesec skupnega branja 2018 v Tržiču
MARINKA KENK - TOMAZIN, FOTO: DANIEL NOVAKOVIČ/STA

»Nič, kar se je zgodilo v zadnjega pol
tisočletja, ni onemogočilo Slovencem,
da ne bi v svojem jeziku razvijali svojih
sanj. Tudi v naslednjega pol tisočletja se
ne more zgoditi nič, če bomo ohranjali
svoj jezik,« je dejal predsednik republi
ke Borut Pahor, ko je prevzel častno pokroviteljstvo nad Nacionalnim mesecem
skupnega branja 2018, trajajočim od 8.
septembra do 8. oktobra, za dvig bralne
kulture in bralne pismenosti Slovencev.
Tudi Občina Tržič z županom mag. Borutom Sajovicem je podpisala zavezo, da
bodo vedno znova zastavili besede za ozaveščanje o pomenu branja.
Branje je temeljna aktivnost, ki posamez
niku omogoča, da vse življenje samostojno
pridobiva znanje. Branje ni samo spretnost, je tudi znanje. Zato nikoli, ne glede
na to, kako izobraženi smo, ne moremo
biti toliko bralno pismeni, da ne bi mogli
biti še bolj. Z vidika dolgoročnega prido-

bivanja znanja je zato dobro naučiti otroke branja in pisanja ena osrednjih nalog
izobraževalnega sistema, staršev, knjiž
nic. Slovenija se redno udeležuje meritev
bralne pismenosti v Mednarodni raziskavi
PIRLS. Napredek v 15 letih je velik: deset
letniki so v tem času napredovali za 41
točk. Napredovati se še da in mora.
Slovenija in z njo Tržič bo en mesec intenzivno spodbuja številne ustanove, da v
tem mesecu še posebej spodbujajo bralno
kulturo, samostojno in tudi v sodelovanju
s knjižnico. Tudi v tem času bodo aktivne
številne dejavnosti: poletni bralci Poletavci
(30 minut branja 30 dni) bodo brali še do
19. septembra, Družinsko branje in Bralna značka za odrasle se bosta spet začeli 1.
oktobra; Branje - kramljanje v Domu Petra Uzarja, obiski knjižnice v vrtcih, šolah,
VDC-ju, predavanja v šolah o pomenu razvijanja bralne pismenosti, ure pravljic bodo
v domeni Knjižnice dr. Toneta Pretnarja.

Najbolj pomembna pa je živa zavest, da
so dobra bralna pismenost in veščine ter
bralna kultura še kako pomembne tudi v
tem času. In da je o tem treba govoriti in
jih promovirati. Na lokalnem in nacionalnem nivoju.

»S peto tolkel bom ob tla«
DR. BOJAN KNIFIC

30. avgusta 2018 je bila v Galeriji Atrij odprta razstava »S peto tolkel bom ob tla«,
na kateri je v interpretacijah folklornih
skupin predstavljana obutvena dediščina
Slovencev. Obutev je za razstavo posodilo
več kot dvajset folklornih skupin, druš
tev in posameznikov iz cele Slovenije.
Razstavljenih je več kot 70 parov različnih
obuval, kakršna so ljudje na Slovenskem
nosili od 17. do sredine 20. stoletja, ob tem
tudi folklorni kostumi, ki predstavljajo

splošnosti in posebnosti nekdanjega oblačenja ljudi na Slovenskem.
Razstavo je v sodelovanju s Kulturnim
društvom Folklorna skupina Karavanke
pripravil Tržiški muzej, na njej pa je mogoče videti pretežen del pestrega nekdanjega obuvanja Slovencev. Ljudje so sicer
pogosto hodili bosi, zlasti otroci, a nosili
so tudi vrsto zelo različnih obuval – od
usnjenih škornjev in čevljev zelo različnih

oblik, do cokel, opank in drugih pletenih,
šivanih ali drugače izdelanih obuval. Na
razstavi je na plakatih ob številnih fotografijah mogoče spoznati vire, ki pričajo o
nekdanjem obuvanju, ob tem tudi reke in
pregovore, ki so še danes v splošni rabi, a
pogosto ne vemo več, od kod izvirajo, za
kakšnega tudi ne, kaj pomeni.
Razstava bo na ogled do konca meseca
septembra.

Kje pa tebe čevelj žuli?
(Kaj te skrbi, kje imaš težavo?)

Na poti z bibliobusom in Biblosom
MARINKA KENK-TOMAZIN, FOTO: ARHIV KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA

Knjige vselej povezujemo s potovanji. Potujejo znanje, ideje in zgodbe od avtorja
k bralcem, potujejo od rok do rok s posojanjem. Potujejo na kolesih oziroma na
jeklenih konjičkih in to potovanje imenujemo potujoča knjižnica, potujejo brezžično kot elektronske knjige. Tržičani so
prvo vozilo, bibliobus, dobili (daljnega)
leta 1975, sedanje je iz leta 2005. Izposoja poteka avtomatizirano on-line. Pride v
kraje in k ljudem, ki niso dovolj mobilni,
da bi obiskali knjižnico. To terensko delo je
posebno, saj je prostor pravega stika med
uporabniki in knjižničarji. Dogaja se ob
knjigah, ki so tako dragocene, da to drago-

Med vami smo od septembra do junija.

cenost vozimo po deželi. Tržiška potujoča
knjižnica vsaka dva tedna obišče 19 krajev
v občini in stoji na 25-tih postajališčih.
Lahko nas je najti, le ustavite se ob kombiju z napisom Potujoča knjižnica.

Za tiste ljudi, ki so zelo mobilni, pa pridejo
knjige naproti, na njihovo tablico, bralnik,
pametni telefon … kar »po zraku«. Sistem
Biblos na zelo enostaven način omogoča,
da si jih naložimo (začetne težave izpred
nekaj let so uspešno odpravili) in beremo.
V letalu, vlaku, kjerkoli, ne da bi napolnili
potovalko. Nabor naslovov je tudi vse širši,
boljši, aktualnejši.
Nikoli ni časa za branje? Vedno mora biti
čas za branje, napredovanje, izobraževanje.
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Tržiška

kulinarika

Ajdov
šmorn
Stari recepti odražajo
pomanjkanje v nekdanjih časih,
zato praženec raje jemo, če ga
prilagodimo sodobnemu okusu
in obilju:
1/2 l mleka
3 jajca
sol
30 dag ajdove moke
3 jabolka
Jabolka olupimo in naribamo.
Zmešamo moko, mleko,
sol in rumenjake. Beljake
stepemo v trd sneg in
narahlo vmešamo v maso.
Nato vmešamo še jabolka.
Zmes vlijemo v namaščen
pekač in pečemo pri 180
stopinjah do rahlo rumene
barve. Zmes raztrgamo in še
malo popečemo. Postrežemo
s sladkorjem, še raje pa z
marmelado ali medom.
Nika Perko, Bistrica pri Tržiču

Tržiški umetnik Veno Dolenc v Galeriji
Paviljon
JANITA KOŠIR

»Česar ne morem izreči s čopičem in be
sedo, prelijem v zvoke,« je pred leti izjavil Veno Dolenc, ki intuitivno in uspešno
prepleta likovno, pesniško in glasbeno
ustvarjalnost.
Leta 1951 v Celju rojeni pesnik, glasbenik,
slikar, grafik in ilustrator se je z likovno
dejavnostjo srečal leta 1968 v Centru za
estetsko vzgojo v Kranju pri prof. Milanu Batisti, široko izobrazbo na področju
likovno-umetniške ustvarjalnosti pa je
pridobil na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Prvo samostojno slikarsko razstavo je
imel že leta 1969, do danes se je s svojimi
deli predstavil na številnih samostojnih
in skupinskih razstavah. Na glasbenem
področju se je uveljavil kot avtor besedil
za lastne skladbe, ki jih je naprej ob kitari pel sam, od leta 1976 v skupini Sedmina, nato v duetu s Klariso M. Jovanović
in od leta 1990 tudi v skupini Duma. Leta
1986 je izdal dve izjemni pesniški zbirki
Strasti in odpuščanja ter Spleen s ciklom
perorisb. Poleg slikanic je z ilustracijami
opremil tudi naslovnice za glasbene plošče. Za svoje delo je prejel več nagrad, med
drugim Kurnikovo nagrado (1981) za delo
na kulturnem področju in nagrado Prešernovega sklada za Gorenjsko (1988).
Na razstavi v Galeriji Paviljon, ki jo odpiramo 6. septembra, se bo avtor predstavil
z izborom ilustracij, ki jih zadnjih dvajset
let ustvarja za otroke in mladino. Med
njimi so slikanice Moč ti je dana, Visoko v
gorah, globoko v vodah, O skopuhu, ki se je
skril v blagajno, Sanje male miške ter številne ilustracije, ki so nastale za mladin-

Iz slikanice O skopuhu, ki se je skril v blagajno,
2006, Evyénios Trivizás

(Zasedel je visok položaj.)

Obnova fasade na Tržiškem muzeju
V mesecu juliju 2018 so bila zaključena
gradbeno obrtniška dela na obnovi fasade, simsov, polken, obrob in žlebov na
Tržiškem muzeju. Dela na objektu so bila
nujno potrebna, saj sta močan veter in dež
11. decembra 2017 povzročila na simsih,
fasadi in polknih večjo škodo, predvsem iz
razloga dotrajanosti.

Več na: WWW.TRZIC.SI/TRZICAN

Prisrčno vabljeni na ogled razstave, saj je
likovni svet Vena Dolenca tako privlačen,
da z iskrivim humorjem odpira pot do vseh
generacij.

Stopil je v županove čevlje.

SAŠA PIVK AVSEC, FOTO ARHIV OBČINE TRŽIČ

foto: Dušan Podrekar

sko revijo Galeb. Njegove risbe z bogato in
iskrivo domišljijo so tehnično dovršene ter
izvirne kombinacije resničnega in izmišljenega, ki v bralcu in gledalcu vzbudijo
novo ali pa vsaj drugačno podoživljanje
različnih pripovedi.

Tržiški muzej se nahaja tudi na seznamu varovane kulturne dediščine, zato
so se dela izvajala v soglasju z Zavodom
za varstvo kulturne dediščine RS. Vrednost izvedenih del z DDV znaša preko
45.000,00 EUR.

kultura
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Tržiški abonma v Kulturnem centru Tržič
Kulturni center Tržič ob deseti obletnici prvič dviga zastor in prižiga odrske luči za zaključena cikla
kulturnih dogodkov. V Tržič prihajajo priznane gledališke zasedbe in njihove predstave si bo kmalu
moč ogledati v sklopu gledaliških abonmajev. Tržiški gledališki abonma bo namenjen odrasli publiki,
Tržiški gledališki abonmajček pa bo z raznolikim izborom predstav postregel najmlajšim.
JANJA REHBERGER CERKVENIK

Z novo ponudbo želi Občina Tržič približati gledališko dogajanje vsem občanom, ki se iz takšnih ali drugačnih razlogov ne odločajo za obisk kulturnih prizorišč v večjih mestih.
Predstave poklicnih in polpoklicnih slovenskih gledališč
bodo lepo dopolnjevale bogato ponudbo stvaritev tržiških
ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev.

TRŽIŠKI GLEDALIŠKI ABONMA
Program tržiškega gledališkega abonmaja bo obsegal pet
predstav, med zvrstmi bo prevladovala komedija, občinstvo
pa bodo navduševali številni znani obrazi. Program se bo začel oktobra s predstavo Mestnega gledališča ljubljanskega
Čudežna terapija, v kateri bo psihoterapevtka (Tanja Ribič)
skušala rešiti zakon zakoncev Dorek (Tjaša Železnik in Uroš
Smolej). Naslednja gosta kulturnega centra bosta resnična
zvezdnika Janez Hočevar Rifle in Lado Bizovičar v smrtno
resni komediji Čakalnica. Nedvomno bo navdušila tudi zmagovalka 29. Čufarjevih dnevov po izboru občinstva in žirije ter
nagrajencem za glavno moško vlogo Damjanom Pernetom.
Komedijo Ti nori tenorji je režiral Gojmir Lešnjak Gojc, nastala pa je v koprodukciji Šentjakobskega gledališča Ljubljana
in Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. V globalni monodrami
Šekijeva Šunkica ali Hamlet po slovensko se bo Andrej Rozman
Roza soočal s svetom izmišljenih zgodb in izmišljenega denarja, še bolj hudomušno pa se bodo kritike sodobnega sveta
in družbe lotili Jure Karas in igralci SNG Nova Gorica v kabaretu Realisti.

TRŽIŠKI GLEDALIŠKI ABONMAJČEK
Program za najmlajše bo prijetna in koristna dopolnitev vsebin, ki jih na področju gledališkega ustvarjanja in poustvarja-

Lado Bizovičar in Janez Hočevar Rifle v komediji Čakalnica
(foto: Urška Boljkovac).
nja otrokom nudijo vzgojno-izobraževalne ustanove. Otroci
bodo vstopili v čarobni svet pravljic, ustvarjalnosti in domiš
ljije. Prva bo na sporedu lutkovno-igrana predstava Lutkovnega gledališča Velenje Princeska na zrnu graha, nastala po
motivih istoimenske pravljice Hansa Christiana Andersena.
Iz istega gledališča prihaja tudi igrana predstava Bikec Fer
dinand, s katero ustvarjalci želijo otrokom približati bogato
špansko kulturo. Lucija Ćirović in Boštjan Štorman bosta na
tržiški oder pripeljala predstavo Motovilčica iz zakladnice
bratov Grimm, Andrej Rozman Roza pa bo v predstavi Ba
lon Velikon petletnemu Oskarju pomagal odpotovati visoko
nad resničnost, s predstavo Ovbe, Kekec, ujma gre pa skupaj
z Barbaro Bulatović uprizoril edino Kekčevo pripoved, ki je še
ne poznamo s filma.

PREDNOSTI IMETNIKOV ABONMAJSKE VSTOPNICE
Abonenti si bodo predstave ogledali po bistveno nižji ceni,
kot če bi vstopnice kupili v redni prodaji, dobili bodo stalni sedež z najboljšim pogledom na oder in o vsaki predstavi
bodo pravočasno obveščeni.
Predstave bodo na sporedu enkrat mesečno, med oktobrom
in marcem. Program za odrasle bo potekal ob petkih ob 19.30,
program za otroke pa ob sobotah ob 11. uri.
Organizator abonmajev je Občina Tržič, vpis abonmaja bo
potekal od septembra dalje v TPIC Tržič in na prodajnih
mestih Eventim-a. Za več informacij pokličite na številko
051 627 057 ali obiščite spletno stran www.trzic.si.

Vse gre po istem starem kopitu.

Lucija Čirović in Boštjan Štorman v igrano-lutkovni predstavi
Motovilčica (foto: Naia Groove).

(Marsikaj se spreminja, a hkrati drži, da se ljudje
pogosto držimo starih ravnanj in se ravnamo po njih.
Smo staromodni, starokopitni; kot čevljarji, ki so radi
delali čevlje po starem in ne po novem kopitu.)
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Plesni studio Špela
ŠPELA MANDELC, FOTO: IZ ARHIVA PLESNEGA STUDIA ŠPELA

Šolske počitnice so se zaključile, s tem pa prihaja nova sezona
namenjena vsem ljubiteljem plesa in športa. Vabljeni v Plesni
studio Špela, kjer se boste vi, vaši otroci, prijatelji, babice in dedki lahko zavrteli v plesnih ritmih ali prišli v fit formo na športnih
vadbah: hip hop, otroški plesni vrtec, mini pop/mini jazz, plesi v
paru, družabni plesi, hip hop mamice, Špela mix, hit – intervalni
trening, Hip hop, otroški plesni vrtec, mini pop/mini jazz, plesi v
paru, družabni plesi, hip hop mamice, Špela mix, hit – intervalni
trening, treningi za pare, pilates, joga, vadba za starejše, jutranja
vadba, vadba z utežmi, hip hop za fante ...
Vabljeni na teden odprtih vrat na začetku septembra. Urnik in ostale informacije poiščite na naši spletni strani
www.plesnistudiospela.si ali pa pokličite Špelo na 040 623 535.

EVROPSKI PODPRVAKI, DRŽVNI PRVAKI
Kvalitetno in trdo delo se odraža v rezultatih
Da smo preteklo plesno leto uživali in se zabavali na treningih
je vidno iz zadovoljnih in veselih obrazov otrok in staršev konec
plesnega leta, ko na zaključnem pikniku pokažemo, kaj smo se
naučili. Še večje zadovoljstvo pa tekmovalcem prinesejo lepi rezultati državnega in evropskega prvenstva.

DRŽAVNO PRVENSTVO 2018:
1. mesto Žan Zupan, HH solo mladinci
2. mesto Kaja K. Andolšek, HH solo otroci
2. mesto Žan in Rika, street pari mladinci
3. mesto Nina Petrušič, HH solo otroci
3. mesto Kaja in Nina, HH pari otroci
3. mesto THE BEST, HH mala otroška skupina
3. mesto THE KIDS, HH velika otroška formacija
3. mesto Kaja K. Andolšek, HH batlle otroci
SEŠTEVEK POKALA SLOVENIJE 2018:
1. mesto Žan Zupan, HH solo mladinci
1. mesto Kaja K. Andolšek, HH solo otroci
2. mesto Nina Petrušič, HH solo otroci
2. mesto Žan in Rika, street pari mladinci
3. mesto Kaja in Nina, HH pari otroci
3. mesto Žan Zupan, HH battle mladinci
3. mesto Bor in Žan, HH pari mladinci

EVROPSKO PRVENSTVO 2018:
2. mesto THE BEST, HH mala otroška skupina
4. mesto Kaja in Nina, HH pari otroci
4. mesto Žan Zupan, HH solo mladinci
6. mesto Kaja K. Andolšek, HH solo otroci
6. mesto Bor in Žan, HH pari mladinci

Nova sezona KUD Leyli in 10. obletnica
IRIS ŠOBER, FOTO: IZ ARHIVA JSKD KAMNIK

Vse navdušence nad orientalsko plesno umetnostjo obveščamo,
da v septembru vpisujemo nove člane. Vabimo vas na naše vadbe
na Balosu 4:
- deklice od 3 do 9 let ob ponedeljkih od 16.30 do 17.30,
- mladinke od 10 do 15 let ob četrtkih od 17.30 do 19.00,
- članice (tekmovalna skupina) ob nedeljah od 18.30 do 20.00,
- članice (vadba za nastope) ob četrtkih od 19.00 do 20.30,
- rekreativna vadba plesne tehnike po dogovoru s skupino.
Začnemo v ponedeljek, 3. septembra. Prijavite se lahko na
040/865-362 (Iris) ali na leyli.orient@gmail.com.

Aktualne dogodke o že težko pričakovanem dogodku ob 10. oblet
nici društva pa lahko spremljate na FB profilu KUD Leyli. Če se ne
odločite že prej, vas bo plesni spektakel 13. 10. zagotovo prepričal,
da se nam pridružite v novi sezoni.

Plesni klub Tržič
JURE MARKIČ

Končale so se počitnice in Plesni klub Tržič ponovno odpira svoja
vrata vsem ljubiteljem plesa in rekreacije.
Za vse, ki imate radi ples, ponujamo: hip hop, break dance, rock
and roll, jazz balet, plese za najmlajše začetna in nadaljevalna
skupina. Za tiste, ki ste radi fit in zdravi, priporočamo plese za odrasle in različne oblike vadbe: fit burn, aerobiko, jogo, telovadbo za
upokojence, plese za odrasle, plesne tečaje za poroke in individualne
plesne ure. Da bodo rojstni dnevi še bolj veseli, za vas PK Tržič organizira rojstnodnevne zabave, ki zajemajo animacije, ples, na-

pihljiv grad in veliko iger na izbrano temo rojstnodnevne zabave.
Plesni klub Tržič vas tudi letos vabi na brezplačne dneve v me
secu septembru.
Vse informacije dobite na tel. št. 040 635 710, Jure in na e mail:
plesni.klub.trzic@gmail.
Vsem šolarjem in učiteljem srečno v novem šolskem letu.

šport
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Podelitev priznanj mali sonček
TINA BERGANT, FOTO: TINA BERGANT

V četrtek, 31. maja 2018, so se na šolskem igrišču v Križah zbrali
otroci starejših oddelkov Vrtca Tržič. Namen srečanja je bil podelitev priznanj za športno gibalni program Mali sonček, ki čez celo
šolsko leto poteka v našem vrtcu in spodbuja otroke h gibanju.
Prireditev je bila izpeljana v športnem duhu, saj so se otroci na
atletskem igrišču preizkusili v različnih športnih izzivih. Bili so
spretni pri skoku v daljino, metali so vorteks, tekli čez ovire, se
lovili, plezali in se pomerili v hitrosti. Sledila je podelitev priz
nanj, medalje pa je otrokom podelil dobitnik olimpijskih medalj
Žan Košir, ki se je z otroki tudi fotografiral in jim kasneje pokazal, kako poteka njegov trening.

Atletski klub Križe Tržič (AKKT)
ANA JERMAN, PREDSEDNICA AKKT, FOTO: 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 katerim še vedno sodelujemo vsebinsko, strokovno in organizacijsko.
V letošnjem letu imamo tri vadbene skupine:
- predšolski otroci od četrtega leta dalje
- otroci od 1. do 3. razreda (U8 in U10)
- starejši otroci (U12 in dalje)
Vadbo vodimo štiri vaditeljice atletike in en atletski trener. Vadbe
so dvakrat na teden 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 tako vadijo vse
atletske discipline, glavna oblika dela je igra, skupinsko delo, po
potrebi pa tudi individualno. Veliko pozornosti posvečamo motoriki, tehniki vseh naravnih oblik gibanja: teku, skokom, metom.
Ob vadbi otroci tako pridobivajo vzdržljivost in splošno kondicijo.
K vadbi večkrat povabimo tudi atlete iz različnih atletskih panog.
V šolskem letu 2017/18 je bilo AKKT vključenih 50 otrok.
Šele, ko vidimo, da so otroci tako fizično in psihično sposobni za
atletsko tekmovanje, se teh tudi udeležijo, a običajno ne pred U8,
U10 in U12. Predvsem pa spoštujemo otrokove odločitve in se s
tem pomenimo tudi s starši.
Da je naše delo na pravi poti, se vidi po rezultatih, ki jih otroci
dosegajo na različnih tekmovanjih. Večina otrok se je udeležila

Vabilo k vpisu 2018/19
AKKT IN AŠ ROŽLE PREZELJ

Atletski klub Križe Tržič in Atletska šola Rožle Prezelj, vabita
otroke, da se pridružijo atletski vadbi za šolsko leto 1018/19.
Z vadbo v novem šolskem letu pričnemo 3. septembra – za predšolske otroke ob 16.00 uri in za šolske otroke ob 17.00 uri, na
atletskem igrišču v Križah.
Vpis otrok je možen:
1. jermana800@hotmail.com ali 031 3362 90 (Ana Jerman)
2. asrozleprezelj@gmail.com
3. ali v času vadbe na igrišču v Križah
Lepo vabljeni!

tekmovanj v okviru šol, kjer uspešno zastopajo svoje šole (kros,
Mamutov tek, Tek po ulicah Tržiča, šolska občinska in regijska
tekmovanja v atletiki).
Starejša skupina otrok uspešno skupaj z otroki AŠRP tekmuje na
GZL (Gorenjska zlata liga)
Neca Meglič je skupaj z otroki AŠRP iz Kranja uspešno tekmovala
na ekipnem DP (U12) in dosegla tretje mesto in tudi tretje mesto
pri skoku v daljino.
Med počitnicami z vadbo prekinemo, saj vemo, da so to še otroci
in da potrebujejo počitek.
Uspešno sodelujemo z Občino Tržič in Športno zvezo Tržič. Že četrto leto smo bili uspešni na razpisu Občine Tržič pri sofinanciranju športa v občini. Smo tudi člani naše panožne zveze Atletske
zveze Slovenije in delujemo kot klub v javnem interesu.
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Športno popoldne in odprto občinsko prvenstvo v plavanju 2018
ŠZ TRŽIČ, BISERKA DRINOVEC, FOTO: BISERKA DRINOVEC

Športna zveza Tržič je zadnji torek v juliju na Gorenjski plaži organizirala športno
popoldne za otroke in odprto občinsko prvenstvo v plavanju. Na športnem popoldnevu so se otroci preizkusili v različnih
vodnih igrah, nato so se udeležili še tekmovanja v plavanju.
Rezultati:
V kategoriji cicibank je zmagala Ela Ribnikar, druga je bila Taja Meglič in tretja Kaja
Ložar. Med cicibani je zmagal Žak Švab,
drugi je bil Nejc Zdešar in tretji Miha Marn.
V kategoriji mlajših deklic je zmagala Gaja

Zdešar, druga je bila Tija Drljača, tretja
Tara Šmigič. Med mlajšimi dečki je zmagal Nejc Hostnik, drugi je bil Mark Ložar,
tretji Matic Premrl.

V kategoriji mlajših članov je zmagal Štefan Kurnik. Med starejšimi člani je prvo
mesto osvojil Marjan Praprotnik, drugo
Drago Uzar in tretje Slavko Gregorčič.

Med starejšimi deklicami je bila zmagovalka Brina Marčun, druga Lana Pivk in
tretja Klara Aljančič. Pri starejših dečkih
si je zmago priplaval Anej Papler, drugo
mesto je osvojil Alex Agatičin, tretje Lian
Lovič.

Na tekmovanju smo podelili tudi praktični
nagradi najstarejši tekmovalki gospe Bredi Nemec.
Zahvaljujemo se za delno sofinanciranje
Občini Tržič, Fundaciji za šport in Zavarovalnici Triglav.

Med veterankami je zmagala Hedvika
Gosar, druga je bila Maruša Sedminek,
tretja Joži Meglič.

Poletni tabor Savudrija in aktivni tedni športa s ŠZ Tržič
BISERKA DRINOVEC, FOTO: BISERKA DRINOVEC

Tudi letos smo organizirali poletni tabor
za otroke stare od 6 do 15 let. Priključilo se
nam je tudi nekaj takih, ki so zaključili prvi
letnik srednje šole. Poleg plavanja smo
imeli še plesne in ustvarjalne delavnice ter
veliko športnih aktivnosti.
V začetku avgusta smo organizirali dva
aktivna tedna športa. Supali in plavali
smo na Bledu, obiskali pustolovski park na

Krvavcu, plezali na plezalni steni, se vozili
s tubo, skakali na trampolinu in streljali z
lokom. V Adventure mini golf Gorica, smo
igrali golf na travi, igrali smo košarko in
nogomet ter plavali na Gorenjski plaži. Na
planinski pohod smo jo mahnili s planinsko vodnico Olgo Rener, ki nas je odpeljala
do doma pod Storžičem, z avstrijske strani
smo se podali do koče na Starem Ljubelju.

Namig za izlet: Košutica (Ljubeljska Baba), 1.968 m
PETER MARKIČ

Košutica, imenovana tudi Ljubeljska Baba,
je razgleden vrh v Karavankah. Leži na
meji med našo Gorenjsko in avstrijsko Koroško. Kljub temu, da ji za uvrstitev med
dvatisočake zmanjka kar nekaj metrov,
je čisto prava gora markantnih oblik in
ostrih robov. Ob lepem vremenu se z njenega vrha odpre čudovit razgled na gorski
greben Košute z njenim severnim ostenjem. Na zahodni strani se nam pogled
med vrhovoma Begunjščice in Stola ustavi
na očaku. Daleč na obzorju so vidni tudi
najvišji vrhovi Visokih Tur.
Košutica je najlažje dostopna po stari graničarski oziroma lovski stezi. Iz Tržiča

se zapeljemo proti Ljubelju. Na zadnjem
ovinku pod ljubeljskim platojem zavijemo desno na makadamsko cesto. Že nekaj deset metrov višje lahko parkiramo
na manjšem parkirišču. Pot nadaljujemo
po slabšem kolovozu, ki nekoliko višje
preči hudournik, kasneje pa zavije v desno in preide v gozdno pot. Ta se v ključih
vzpenja po precej strmem pobočju in višje
doseže kolovoz. Le tega kmalu zapustimo
in zopet sledimo gozdni poti. Po prečenju
pašne ograde se pot položi.

mejni greben. Zavijemo desno ob leseni ograji. Pot postaja vedno bolj strma in
v vršnem delu tudi delno zahtevna. Poleg
primerne obutve je potrebno nekaj previdnosti, predvsem pa je pomembna psihofizična pripravljenost. Po vse bolj razgledni poti dosežemo vrh z vpisno skrinjico.
Vrnemo se po isti poti. Na povratku lahko
obiščemo še pastirsko kočo na planini Korošica in si privoščimo kaj domačega.

Nadaljujemo v smeri planine Korošica.
Malo pred planino zavijemo ostro levo v
smeri Koče na Ljubelju. Pot višje doseže

Višinska razlika: 968 m

Čas hoje: 2 h 40 min

v središču
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Šuštarček in njegov oče Aleksander Ahačič
DR. BOJAN KNIFIC

Leta 1939 rojen Aleksander oz. Sašo Ahačič iz Podljubelja, ki
je bil zaposlen v oddelku propagande in aranžerstva v Peku, je
oblikoval šuštarčka, ki je z leti postal prepoznavni simbol Peka,
Šuštarske nedelje in siceršnje tržiške čevljarske dediščine. Pot do
maskote pa ni bila povsem preprosta. Kako je nastala, je pojasnil
Sašo Ahačič: »Želeli smo imeti maskoto, ki bi predstavljala čev
ljarstvo – tržiško tradicijo in Peko. Tako je Peko objavil nagradni
razpis za oblikovanje maskote, za oblikovanje šuštarja. Na razpis
se je prijavilo nekaj ljudi in pripravilo predloge za maskoto. Vsaj
tri ali štiri predloge smo dobili, med njimi tudi predlog tržiškega akademskega slikarja Dušana Premrla in Mari Šmid (Tekčeve
Mari)«.
Sašo Ahačič je oblikoval veliko glavo, zgoraj s plešo in sivimi lasmi ob straneh. Tako so si predstavljali stare šuštarje v Tržiču, večinoma so bili plešasti. Veliki glavi je dodal očala in kratek trup s
predpasnikom ter kratke noge, ki so bile hkrati podstavek, da je
šuštarček lahko stal. Roke mu je v komolcu upognil, da je v eni
držal kladivo in v drugi kopita.
To je bila zasnova, na podlagi katere so se pozneje razvile različice, tudi ob sodelovanju svetovno znanega karikaturista Mikija
Mustra. Sašo je povedal: »V tistem času, bilo je v sedemdesetih
ali v začetku osemdesetih let, sem bil pogosto v Ljubljani. Poznal sem Miki Mustra, znanega slovenskega karikaturista. Srečal
sem se z njim, se pogovarjal o maskoti in Miki Muster je na tej
podlagi naredil kratek film. Šuštarčku je dodal oči, oblikoval raz-

Naslovnica Stezic, glasila učencev Osnovne šole heroja Bračiča iz leta 1990.
Uvrstile so se med najboljša nagrajena osnovnošolska glasila v Sloveniji.
Učenci so v njih pisali o tržiških čevljarjih in o tovarni Peko Tržič.

ličice za šuštariado, dodal nahrbtnik, ga oblikoval kot smučarja
ipd. Šuštarčku je, namesto v noge preoblikovan podstavek, dodal
dve nogi.«
Pekov šuštarček je bil oblikovan v treh različicah, in sicer s
čevljem v rokah, kot planinec in kot smučar. Različice šuštarčka
s palico, harmoniko in drugimi atributi so se razvile pozneje pod
okriljem Turističnega društva Tržič. Besede Saša Ahačiča: »Prvi
šuštarček ni bil hohštapler, ni bil oblikovan tako, da bi hodil s
palčko, da bi bil gospod. To so drugi razvili pozneje. Šuštarček
namreč ni bil patentiran, ni bil zaščiten. Razvijali so ga po svoje.
Peko nikoli ni znal izkoristiti njegovega potenciala. Tudi aranžerji Peka smo bili tedaj bolj razumljeni kot breme podjetja kot pa
potencial, ki lahko pomembno prispeva k razvoju. Drugačni časi
so bili, kot so danes.«
Šuštarčke so sprva izdelovali iz poliuretana in so bili večji, manjši so bili izdelani iz plastike. Slednje so delali v Ljubljani, večje,
visoke kakih 40 centimetrov, v Peku. Nekaj primerkov enih in
drugih hrani Tržiški muzej. Maskota je bila oblikovana za namen
promocije Peka, podobo šuštarčka so vključevali v tovarniško
glasilo Čevljar, kot dekorativni element so ga dodajali izložbam
Pekovih trgovin, ob obutvi so ga predstavljali na raznih sejmih,
maskota se je pojavljala na Šuštarski nedelji. Danes šuštarček z
imenom in podobo predstavlja predvsem spomin na čase, ki so
minili, a ima tudi v sodobnosti vrednost, ki je ne smemo zanemariti.
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MIGI d.o.o.
ALENKA GROS

Družinska čevljarska tradicija je leta 1988 pripeljala do ustanovitve podjetja MIGI, Mihaela Gros s.p.. Začeli smo z udobno
mehko otroško obutvijo iz naravnih materialov.
Kmalu se je pokazala potreba po ortopedskih vložkih za
obutev. Program smo razširili na izdelavo specialne ortopedske obutve in ortopedske obutve po meri. S programom MIGI
sodelujemo z več specializiranimi prodajalnami po Sloveniji.
Želja po širjenju in novi poslovni stavbi je prinesla potrebo po
razširitvi poslovanja. Leta 2007 smo podjetje preoblikovali v
Migi d.o.o., katerega poslovanje je prevzel Miha Gros. Trenut
no poslujemo s 25 zaposlenimi in izdelamo 70 parov obutve
dnevno različnih priznanih blagovnih znamk. Prodajamo v
evropskih prestolnicah in na Japonskem.
Širitev podjetja smo preusmerili na tuji trg, kar nas je povezalo z glavnima partnerjema. Za podjetji Perpedes iz Nemčije
in Schuhmanufaktur Schneider iz Švice pripravljamo celotni razvoj in proizvodnjo obutve. Program razvoja in izdelave
je zelo širok. Imamo program ozke modne ženske obutve
Schneider, udobne ženske obutve UXGO, posebno terapevt

sko obutev »BOA Perpedes« prilagojeno tudi za ortoze,
obutev za diabetike, široko ortopedsko obutev MIGI, razvoj
skakalnega čevlja, obutev za kolesarje Berk, razvoj čevlja
na »klik« za hitro obuvanje, različne ortopedske vložke in
podpore za stopala MIGI.
Posebnost podjetja je paketna storitev, kjer poslovnim part
nerjem v celoti ali delno pripravimo razvoj novega modela
obutve od ideje do proizvodnje. Povezujemo tako proizvodnjo
kot prodajo obutve skozi več evropskih trgov.
Znanje iz različnih področij izdelave obutve in prilagodljivost
podjetja, v katerem sodeluje vsa družina, nas vodi do uspehov in
hkrati konkurenčnosti. Prilagajamo se željam in potrebam tako
trga kot tudi končnih kupcev. Želimo ostati prepoznavni v panogi podpore in izdelave nišnih obutvenih produktov »na ključ«.

Brez muje se še čevelj ne obuje.
(Prav je, da že otrok spozna, da se je za kakšno stvar
treba pomujati – potruditi bolj, kot bi mu ugajalo. Začne
se pri čevljih, nadaljuje se z drugimi stvarmi. )

Čevljarstvo Jazbec Pavel d.o.o.

Želja po širjenju obzorij nas je spodbudila k združenju s tradicijo pridobljenega znanja in naše strasti do plezanja in tako
smo se v letu 2006 začeli ukvarjati s popravili alpinistične
in plezalne obutve. Nastala je blagovna znamka Shoedoctor,

O

Čevljarstvo Jazbec Pavel, d.o.o. je družinsko podjetje, ki je
bilo ustanovljeno leta 1978. Ukvarjamo se predvsem s pro
izvodnjo hišne obutve. Naš najbolj prepoznaven izdelek so
zagotovo legendarni natikači Art. 110, bolj znani kot tarzanke.
Obutev je izdelana s tehnologijo direktnega brizganja. Njeno
kakovost zagotavljamo z uporabo najboljših materialov.

R

SMILJANA JAZBEC

DOCT

na katero smo upravičeno ponosni. V letu 2015 smo pridobili
certifikat La Sporitva official resoler, ki zagotavlja vrhunsko
storitev. Pri delu nas navdihuje tudi ekološki vidik, saj z obnovo obutve visokega cenovnega razreda bistveno pripomoremo k zmanjšanju količine odpadkov.

v središču
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Proalp
ROMANA ČEMAŽAR

Podjetje Proalp iz Tržiča se ukvarja z razvojem in izdelavo
čevljev iz prvovrstnih evropskih materialov.
Poleg serijske proizvodnje izdelujemo tudi čevlje, ki so prilagojeni predhodnim izmeram nog posameznikov. Bistvena
je dobra klima v čevljih, trpežnost, zračnost in prostornost,
kar dosežemo z uporabo naravnih materialov in s flex-šivano
izdelavo, ki se v svetu šteje za luksuzno in je dražja od drugih
metod izdelave čevljev. Seveda ne pozabljamo na lepo obliko
čevljev, da so všečni in barviti.

Našim kupcem so všeč zdrava in trpežna obutev, individualiziran pristop in strokovno svetovanje. Ozaveščati poskušamo
tudi o pravičnih cenah; naše ne vsebujejo ogromnih trgovskih
marž, kar velja za izdelke z vzhoda. Naš vidik oblikovanja cen
je tak, da se podjetje lahko razvija, kupec pa za svoj denar
dobi kakovostno obutev, ki mu je všeč in ustreza njegovim
potrebam.

V začetku je bila glavna prioriteta podjetja razvoj čevljev in
komponent za tuja tržišča, ob tem pa smo v manjšem obsegu
izdelovali tudi lahko obutev za domači trg. V zadnjem deset
letju sta razvoj in izdelava čevljev blagovne znamke Proalp
postala poglavitna dejavnost podjetja.
Najmočnejše področje podjetja Proalp sta kakovostna po
hodna in gorniška obutev, poleg njih je med skoraj stotimi
modeli vsa raznolika obutev od poletnih sandal do zimskih
škornjev, tudi usnjena motoristična obutev. Izpostaviti velja
model Retro, imitacijo in izpopolnitev starinskega pohodnega čevlja. Naš razvoj v prihodnosti gre v smeri t. i. bosonoge
obutve. Posvečamo se tudi izdelavi čevljev iz vrhunskih ne
živalskih materialov.
Svoje izdelke prodajamo v prodajalni Proalp v Planetu Tuš
Kranj, na sejmih, podjetjem in organizacijam in v lastni
spletni trgovini. Uspešni smo tudi na tujih trgih, predvsem
avstrijskem, odpira pa se tudi ameriški. Podjetje zaposluje 7 ljudi, v veliki meri sodelujemo s kooperanti na tržiškem
območju. Vizija podjetja je ostati malo podjetje ter ohraniti
fleksibilnost in individualiziran pristop.

Le čevlje sodi naj kopitar.
(Sprva so čevljarji sami izdelovali kopita; bili so hkrati
čevljarji in kopitarji. Ti so torej lahko sodili o tem, ali so
čevlji dobro ali slabo izdelani.)

Čevljarstvo Brodi, Marko Brodar s.p.
MARKO BRODAR

V družini Brodar ljubezen do izdelave copat prehaja iz generacije v generacijo. Stari starši so že davnega leta 1930 pričeli
z obrtno dejavnostjo. Potem je prišla vojna, obdobje kaosa in
neproduktivne gospodarske družbe. Leta 1946 je obrt oživela
stara mama z izdelavo copat, ki so jih izvažali tudi v Avstrijo,
z dedkom sta vztrajala vse do leta 1968. Ves ta čas sta bila
moja starša, kot večina Tržičanov čevljarske stroke, zaposlena v Peku. Leta 1984 sta se odločila, da družinsko obrt zopet
postavita na noge. Takrat še osnovnošolec, kasneje pa kot
dijak srednje čevljarske šole, sem jima rad priskočil na pomoč. Med študijem usnjarsko predelovalne tehnologije je oče
zbolel. Takrat sem storil pomemben korak, prevzel podjetje v
svoje roke in pričel pisati novo zgodbo. Pri odločitvi za svojo
dejavnost pred 24 leti (leta 1994), smo sledili družinski tra
diciji. Kmalu smo začeli izdelovati unikatne usnjene izdelke
in izdelke malih serij. Ustvarjanje v barvah, modni dodat
ki in posluh za mlade in mlade po srcu, se je izkazalo kot
recept za uspeh. Če pa je v ekipi še kdo, ki ima v glavi tisoč
in eno idejo in izjemen smisel za oblikovanje, je vse še toliko
lažje. Vesna, moja žena, je nepogrešljiva idejna svetovalka in
avtorica mnogih Brodijevih kreacij. Skupaj z njo vodiva podjetje, kjer nastajajo naši samosvoji usnjeni izdelki.

Velik poudarek dajemo kakovosti in dizajnu, motivi in barvne kombinacije na naših izdelkih so edinstveni in unikatni.
Želimo se približati vsem generacijam, od najmlajših do najstarejših. »Vsak človek je unikat, zato si zasluži tudi takšen
izdelek« je eno od vodil naših prizadevanj, da bo vsak izdelek
nekaj posebnega, tako kot oseba, ki ga bo nosila. Svoje izdelke prodajamo v naši trgovini v Tržiču, v spletni trgovini
www.brodi.si ter občasno na stojnicah po Sloveniji. Vsak išče
in najde svoje kupce, naši so malce bolj zahtevni. Vedo, kaj
želijo in želijo nekaj več. Za njih dobro poskrbimo, naš odnos
se z njimi ne konča pri nakupu, ampak se trudimo še naprej
upoštevati njihove želje. Imamo tudi certifikat DUO - t.j. iz
delek umetnostne obrti, ki nam ga je podelila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ter znamko »Izdelek slovenske
obrti«. V bodoče želimo povečati našo prepoznavnost in povečati prodajo na tujih trgih.
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Tradicija avto-moto športa v Tržiču se nadaljuje
že 93 let
LADO SREČNIK, FOTO: ARHIV AMD TRŽIČ

22. HRASTOV MEMORIAL

AMD Tržič je bilo aktivno na mnogih
področjih. Seveda so cestne hitrostne
dirke na Ljubelj, motokros v Podljubelju
in starodobniki na vrhu Ljubelja najbolj
atraktivni. Samo avto šola, ki je delovala
od ustanovitve društva, je imela preko
50 inštruktorjev, ki so usposobili več
kot 8400 voznikov. Več kot 30 motocik
lov in avtomobilov je imelo AMD Tržič
za tekmovanja in učenje.

Avto-moto društvo Tržič organizira
prireditev Gorski preizkus starodobnikov (oldtimerjev) Ljubelj 2018, ki bo v
nedeljo, 9. septembra 2018, na mejnem
prelazu Ljubelj. Letos bo to 22. prireditev za Hrastov memorial v organizaciji
AMD Tržič.
Na znameniti ljubeljski cesti, ki je znana
po dirkah med leti 1926 in 1961, ponovno organiziramo prireditve starodobnikov, na katerih lahko sodelujejo motocikli in motocikli s prikolico do letnika
1961 in mopedi Tomos člani AMD Tržič.
Včasih so se prireditve odvijale na precej daljši progi, sedaj pa je del stare proge, ki vodi do mejnega prehoda, asfaltirana. Ker pa želimo obuditi take dirke,
kakršne so bile pred 40 leti, se prireditve dandanes odvijajo na makadamski progi, ki pelje od mejnega prehoda
pa do vrha starega prelaza na Ljubelju.
Proga je dolga 2300 m in na najstrmejši
točki doseže vzpon do 33 %.
Lani je na prireditvi sodelovalo 75 tekmovalcev, ki so se pomerili v osmih različnih kategorijah v izrazito neprijaznih
pogojih; vseskozi je namreč deževalo.
A ravno ta dež je naredil takšne pogoje
na cesti, da so padali hitrostni rekordi.
Tekmovalci so bili s progo izredno zadovoljni.
Prireditev se bo okvirno odvijala po
naslednjem urniku:
od 7.00 do 9.15 verifikacije prijav in
tehnični pregled,
od 10.00 do 12.00 treningi po katego
rijah z merjenjem časa,
ob 12.30 svečano odprtje,
od 13.00 do 17.00 tekmovanje po vrst
nem redu kategorij,
ob 17.00 skupinsko fotografiranje,
ob 17.30 objava neuradnih rezultatov,
ob 18.oo razglasitev rezultatov in po
delitev nagrad.
Prireditveni odbor: Aleš Bešter, predsednik prireditvenega odbora, Lado Srečnik, direktor prireditve in vodja protokola, Martin Romih, tajnik prireditve,
Teo Blaži, vodja tekmovanja, Peter
Ribnikar, vodja tehnične in ocenjevalne
komisije, gasilci Tržiča bodo skrbeli za

LJUBELJ PRED DRUGO SVETOVNO
VOJNO 1926 – 1939

varnosti prireditve, Kevin Haller, vodja
sodnikov na progi, Timing Alples, časomerilska služba, Janja Budič, voditeljica tiskovnega centra, Toni Cahunek,
uradni napovedovalec, Branko Ahačič,
finišer, Miha Blaži, štarter, Mateja Antolič, predštarterka.
Cena vstopnice je 5 EUR, otroci do 14
leta imajo vstop brezplačen. Prireditev
bo ob vsakem vremenu.

USTANOVITEV AMD TRŽIČ
Avto moto grupa Tržič je bila ustanovljena 2. aprila 1947 pri AMD Kranj. Tri
leta kasneje, 30. junija 1950, je dobilo
Avto-moto društvo Tržič svoj rojstni
list. Člani AMD Tržič so bili in so še vedno odlični organizatorji, inštruktorji
in tekmovalci. Razen Ljubeljskih dirk
so tekmovali tudi v motoskiringu, rallyjih, speedwayu, ocenjevalnih vožnjah,
sodelovali so pri prevozih, paradah,
vojaških vajah, Titovi štafeti, pripravljali so praznovanja dedka Mraza, lov na
lisico, tekmovanja za najmlajše in tudi
sami uprizorili gledališko predstavo.
Hitrostne društvene dirke proti Ljubelju
so bila vedno prava poslastica za Tržičane. Štart je bil na Trgu svobode, pred
občinsko hišo, potem po Koroški cesti
proti Ljubelju.
Tekmovali so mnogi tržiški tekmovalci, nikoli niso manjkali Mirko Hrast, pa
Kurnikova fanta Franc in Matej, Karel
Kravcar, Franci Stritih in še bi jih lahko
naštevali.

Prve gorske hitrostne avtomobilske in
motociklistične dirke leta 1926 so bile
v času, ko je bil razvoj motorizacije še
krepko v povojih. Redki avtomobili in
motocikli so bili že sami po sebi atrakcija, zato ni čudno, da je vest o prvih
dirkah v Sloveniji med takratnimi ljubitelji športa sprožila izredno zanimanje. Ljubeljske strmine, gorska makadamska cesta z najvišjimi vzponi do
33 %, so postale predmet številnih pogovorov, največ pa je bilo seveda ugibanj, ali bodo avtomobili in motocikli
sploh zmogli neverjetno strmino.
Start prve ljubeljske cestne gorske hitrostne avtomobilske in motociklistične
dirke je bil v nedeljo, 8. avgusta 1926. Za
vseh 44 tekmovalcev je veljala strast ob
grmenju izpušnih cevi in vonj po bencinu sta bila močnejša od strahu pred ljubeljskimi strminami. Start je bil na Trgu
svobode v Tržiču, gledalcev na deset
kilometrov dolgi progi pa nekaj tisoč.
Pobudo za tekmovanje so dali takratni
proizvajalci avtomobilov in motociklov.
Na prvi dirki je tekmovala tudi kraljica
Marija, kralj Aleksander Karadžordžević pa je bil njen sovoznik.
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LJUBELJ PO DRUGI SVETOVNI
VOJNI 1949 – 1961
Še nekaj let pa drugi svetovni vojni je
strma makadamska cesta bolj ali manj
samevala. Prav čez prelaz se je umikala
in bežala glavnina okupatorjevih nasilnežev, žal pa tudi veliko naših beguncev. Ob dolini je vsepovsod ležalo nevarno razstrelivo in orožje, zato je bil
Ljubelj s svojo okolico štiri leta nedotakljiv in zaščiten.
Pri AMD Tržič pa se je zbrala skupina
mladih, izredno prizadevnih ljudi, ki ni
hotela, da bi pionirske zmage in tradicija ljubeljskih dirk zašla v pozabo. Na vso
moč so pričeli delati za najpomembnejši
cilj, obnoviti dirke na Ljubelju. Njihovo
prizadevanje je obrodilo sadove. Mirko
Hrast, Franci Globočnik, Slavko Šarabon, Lado Košiček, Jože Jurjevčič, to je
le nekaj imen vseh tistih, ki imajo največ zaslug, da je leta 1949 zvok motorjev spet zadonel po pobočjih Kamniških
Alp in Karavank. Start je bil pred staro
tržiško Pošto, cilj pa pred vhodno jamo
opuščenega rudnika živega srebra. Prva
dirka po drugi svetovni vojni je imela društveni značaj, nastopali so le jugoslovanski tekmovalci, vendar je bilo
tekmovanje že vpisano v koledar edinstvenih gorskih dirk, ki ga je podpisala
Avto moto zveza Jugoslavije. Najpomembnejše je bilo, da je zibelka slovenskega avto-moto športa spet oživela.
Leta 1957 so na gorske dirke na Ljubelj
vabili gledalce s parolo: »Kar je skakalnica velikanka za Planico, to so brez
dvoma za Tržič mednarodne avto-moto
dirke na Ljubelj.«

MOTOKROS 1962 – 1990
Potem, ko so na zadnji tradicionalni
mednarodni Nagradi Ljubelja leta 1961
zadnjič tekmovali avtomobilisti in motociklisti na stari gorski cesti na Ljubelj
in ko so le nekaj časa po dirki začeli graditi novo cesto, so v AMD Tržič sprejeli odločitev, da začno načrtno vzgajati
tekmovalce za motokros. Leta 1960 je
Janez Rotar kot uspešen tekmovalec v
Podljubelju trasiral stezo za motokros,
bila je to ena najlepših evropskih stez,
organizirali so tako državna kot svetovna prvenstva.
Že 16. septembra 1962, je bila prva
mednarodna tekma v motokrosu v Podljubelju, prvo tekmovanje te vrste v
Sloveniji. Nastopilo je 32 tekmovalcev v
razredu 250 ccm. Razdeljeni so bili v dve
skupini, najprej pa so prevozili 10 kro-

gov, polovica najboljših iz vsake skupine je nastopila še v finalni vožnji. Prva
tri mesta so osvojili avstrijski dirkači:
Behrendt, Josl in Leitgeb. Zmagovalec
prve mednarodne dirke v motokrosu
Behrendt je bil že star znanec številnih gledalcev, saj je že sodeloval tudi na
prejšnjih tradicionalnih gorskih dirkah
na Ljubelju.
Po 29 letih se tržiški motokros poslavlja. Zadnje tekmovanje se je odvijalo 24.
junija 1990 na eni najboljših evropskih
tekmovalnih stezah in vedno odličnih
organizacijah.

GORSKI PREIZKUS STARODOBNIKOV
(1994 – 1996) OD 1997 DALJE
Ljubeljska dirka se je imenovala Hrastov
memorial, v spomin na preminulega
tržiškega dirkača Mirka Hrasta, ki so
mu njegovi dirkaški prijatelji rekli kar
Grča. Njegova dirkaška disciplina je
bila najelitnejša in najbolj atraktivna:
motorji prikoličarji. Njegov sin Miro je
sovozniško mesto na prikolici zamenjal
za vozniško in tako se je tekmovalna
tradicija nadaljevala.
V letih 1994 – 1996 je gorski preizkus
starodobnikov začel Avto-moto touring
klub Ljubljana, s sodelovanjem preizkušenih športnih funkcionarjev AMD
Tržič
1. Hrastov memorial gorski preizkus
starodobnikov je bil 13. in 14. septembra
1997.
Organizacijski odbor je vodil Pavel Rupar, župan občine Tržič, glavni sponzor
Vili Romih, RoMa Tex d.o.o, Lado Srečnik, predsednik Turističnega društva
Tržič, Dušan Koren, TGT d.o.o. Tržič in
Franc Nemc, Kompas Ljubelj. Na čelu
prireditvenega odbora je bil Marijan
Romih kot direktor prireditve.
AMD Tržič je prireditev vodil samo
stojno tako kot v starih časih. Določili
so točna pravila, kjer se vidi, da ne gre
samo za hitrost, temveč je še bolj pomembna starost vozila in voznika, oce-

na izvirnosti vozila in nenazadnje moč
motorja.
Dirka je bila varno izpeljana, čeprav je
jutro presenetilo ne samo z dežjem, padal je celo sneg. Tekmovalo je okrog 90
tekmovalcev.
Letos bo že 22. tekmovanje Ljubelj 2018.

ZAKLJUČEK
Strnjen pogled na dolgoletno obdobje
zbistri podobo nekdanjega in sedanjega dela. Lahko rečemo, da je AMD Tržič
blagovna znamka, ki je znana v domovini in po svetu. Na vseh tekmovanjih
so sodelovali tekmovalci kar iz 54 držav
sveta. Rdeča nit AMD Tržič v preteklos
ti, sedanjosti in prihodnosti so ljudje. V
zborniku z Dirko na dirko, avtorja Lada
Srečnika s sodelavci, so na 300 straneh in okoli 900 fotografijah obeleženi
vsi mejniki pri delu avto-moto športa v
Tržiču. Če si predstavljamo, da je vsako
leto v organih društva, v prireditvenih
odborih in tekmovalci vključeno več kot
200 ljudi, potem je lahko skupna številka okoli 14.000, samo po letu 1950.
Veliko je bilo narejeno, doseženi so bili
vrhunski rezultati.
Obenem še vabimo vse člane AMZS,
ki še niso vključeni v AMD Tržič, da to
storijo. S plačilom članstva AMZS je
plačana tudi članarina za AMD, tako
del sredstev dobijo druga društva v občinah, kamor so jih »slučajno« razporedili. Teh je več kot 200. Bodimo lokal
patrioti in se vključimo v lokalno, naše
društvo.
Ohranimo tradicijo Ljubelja tudi za prihodnje rodove.
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Cveto Bohinjec: »Kadar sem živčen,
grem šraubat.«
Cveto Bohinjec iz Leš, ki je tik pred mojim obiskom dopolnil 70 let, je motoristični navdušenec in nekdaj tudi zelo uspešen dirkač. Ima zbirko približno 60-ih motorjev, ki jo rad pokaže ljudem. Tudi mene
je z veseljem popeljal skozi delavnico do garaž, kjer so shranjeni vsi njegovi starodobniki.
DOMINIKA AHAČIČ, FOTO: IZ ARHIVA CVETA BOHINJCA, DOMINIKA AHAČIČ

Na vprašanje, zakaj sploh ima zbirko motorjev, me je izzval
z vprašanjem: »Zakaj ima pa župnik kuharico?« Brez pre
tiranega razmišljanja sem mu odgovorila: »Da mu skuha
kosilo.« Z nasmehom mi je odvrnil: »O, ne, ne, za vsak slu
čaj«. Potem pa mi je v bolj resnem tonu razložil, da še sam
zares ne ve, zakaj zbira motorje.
Ko so drugi že imeli nove motorje, sem se jaz še vedno vozil s
starim. Potem je pa kar tako ostalo, začele so se dirke in sem
začel voziti. Kupil sem nekaj slabega, malo popravil in pobarval pa je bilo. Z motorji je podobno kot z ženskami: če so lepo
urejene, tudi lepše izgledajo.
Zadnje čase se sicer malo motorjev prodaja, včasih je bilo to
drugače. Nekaj sem jih pripeljal iz Češke, zdaj je to precej drago, na primer Tomos Cross Senior, ki je trenutno najbolj popularen, stane nekje od tri do štiri tisoč evrov.
Vam je popravljanje motorjev v veselje?
Ja, bolje je »šraubat« kot v biti v gostilni, čeprav kakšno pivo
seveda rad spijem. V delavnici se vse začne, vendar motorjev
ne popravljam drugim, to počnem zase.
Kadar sem živčen, grem »šraubat«, kljub temu, da mi včasih
kaj ne gre in se jezim, a iz delavnice vedno pridem pomirjen.
Kadar mi kaj ni šlo, sem še ponoči premišljeval o tem. V mislih sem razstavil vso mašino in ugotovil, kje je bila napaka.
Potem sem vstal ob dveh ali pa treh zjutraj in šel v delavnico.
Koliko je vseh motorjev, ki jih imate?
Motorjev je nekaj čez 60. Najstarejši je Red Hunter, ki je letnik
1935.
Pa so vsi še v voznem stanju?
Seveda, vsi gredo dobro. Le cel dan imam dela, da enega »zalaufam«. To ni kar tako enostavno, ker dolgo časa stojijo.

Kje vse ste tekmovali?
Dirkal sem trideset let, zadnja tri leta pa ne tekmujem več.
Največkrat na Češkem, pa tudi v Italiji, na Madžarskem, na
Hrvaškem in v Srbiji. Več kot deset let smo hodili na Češko,
kjer imajo dva motodroma, v Brnu in v Mostu, Slovenci pa
nimamo nobenega. V petek smo šli od doma, ob nedeljah pa
nazaj domov, po navadi pa sem pot prespal. S seboj sem vzel
en ali pa dva motorja. Šparali smo kot sto hudičev, da smo si
lahko kupili še kakšen nov motor. Zato smo recimo kdaj spali
kar ob avtu na tleh.
Glede na vse pokale in priznanja, ki jih imate, sklepam, da
ste bili tudi zelo uspešni, kajne?
Ja, kar nekaj pokalov imam. So iz različnih dirk, nekaj tudi iz
Ljubelja pa iz državnega prvenstva. To je pomenilo, da si bil
dober na šestih ali pa sedmih dirkah, ki so štele za prvenstvo.
Vozil pa sem tudi Planico, kar je redkokdo. Eno izmed najbolj
prestižnih priznanj pa je gotovo zlata čelada Češke. To pomeni, da sem bil trikrat prvi najboljši tujec.
Se z avtom tudi radi vozite?
Mene vozi žena, ki je dobra voznica. Vsepovsod me je vozila,
tudi kadar smo šli na dirke in zadaj še prikolico.
Koga vse pa ste z motorjem vozili vi?
S prikolico sem vozil denimo igralca Poldeta Bibiča. Prikolica je bila bolj ozka, zato smo imeli kar nekaj težav, da smo
ga dobili ven, trije smo ga vlekli. Vozil sem tudi nekdanjega
nadškofa Alojza Urana, pa največjega slovenskega izumitelja
Petra Florjančiča, ki je star 99 let in je moj sorodnik. Peljal pa
sem tudi urednico Tržičana Irmo Lipovec, ki si je zelo želela
peljati s prikolico. Ni je bilo strah.
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PGD Križe ima novo motorno črpalko Rosenbauer Fox4
GREGA KOKALJ, PREDSEDNIK PGD KRIŽE

V začetku poletja, meseca junija se je v PGD Križe dogajalo na veliko. Domači gasilci in gasilke smo zopet organizirali že 16. tradicionalno gasilsko tekmovanje za Memorial Ernesta Lombarja ml.
Tekmovalo je 15 ekip, tudi iz sosednje Avstrije. Najboljše tri ekipe
so dobile unikatne lesene pokale. Med člani se je zmage veselila ekipa PGD Predoslje, med članicami pa ekipa PGD Leše. Vsem
ekipam čestitamo in se zahvaljujemo za udeležbo.
Po tekmovanju je sledilo druženje in veselica z ansamblom Gadi,
ki so s svojimi vižami poskrbeli za prijetno vzdušje in lep zaključek sobotnega dogajanja.
Med veselico je potekal slavnostni prevzem nove motorne brizgalne ROSENBAUER FOX4, ki je zamenjala 50 let staro motorno
črpalko ROSENBAUER, ki je uspešno služila svojemu namenu.
Kljubovala je neurjem, poplavam … prečrpala je veliko kubičnih
metrov vode, rešila veliko imetij. Pa vendar je klicala potreba po
novejši, boljši, predvsem pa zmogljivejši črpalki. PGD Križe ima
na svojem teritoriju več kot polovico intervencij s črpanjem vode.
Februarja so se začrtali temelji za nakup nove motorne brizgalne. Želja je bila velika in dobili smo pozitivne odzive. Veseli smo
bili posluha župana občine Tržič mag. Boruta Sajovica, da bo
Občina Tržič pristopila k sofinanciranju. Stekli so vsi postopki,
poveljstvo je pripravilo ustrezno gradivo, opravil se je nakup,

izobraževanje in z velikim veseljem smo jo na veselici predali
v uporabo. Na prevzemu so navzoče pozdravili predsednik PGD
Križe Gregor Kokalj, župan občine Tržič mag. Borut Sajovic, poveljnik GZ Tržič Jani Žlindra. Motorno črpalko je blagoslovil žup
nik iz Križev Ivo Kožuh.
Gre za sodobno motorno črpalko ROSENBAUER FOX 4 z regulatorjem tlaka in tekmovalnim načinom. Črpalka ima pretok
1650 l/min pri 10 barih in 2100 l/min pri 4 barih. Pogonski motor
ROTAX, tri cilindre, 4-taktni motor, 48 KW izhodne moči. Črpalka bo močno skrajšala čas delovanja, saj je pretok skoraj še enkrat
večji kot pri stari. Naše ekipe so se na gasilskih tekmovanjih že
s staro uvrščale med najboljše na Gorenjskem. Kako bo z novo?
Pustimo se presenetiti.
Nakup je bil sofinanciran s pomočjo Občine Tržič in GZ Tržič,
razliko pa so doplačale Krajevne skupnosti Križe, Pristava, Sebenje/Žiganja vas in Senično in nekaj smo primaknili tudi domači
gasilci skupaj z botroma Maticem Aljančičem s kmetijstva Snar
ter Sonjo Rozman iz Avtomehanike Rozman.
Vsem, ki so na kakršen koli način pomagali, da je nova motorna
črpalka med nami, se še enkrat lepo zahvaljujem v svojem imenu
in v imenu društva. Motorna črpalka pomeni veliko, ne le za domače društvo ampak tudi za celo občino Tržič.

Dolga njiva polna otrok
DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: VILI VOGELNIK

Še šesto leto zapored je Klemen Grašič v okviru športnega društva
Strelica priredil celodnevni izlet otrok in mladine na planšarijo
Dolga njiva pod Košuto. Sto otrok iz socialno ogroženih družin se
je v uro dolgem pohodu vzpelo na planino, kjer so se naužili planinskega zraka in zanimivih doživetij v družbi policistov, gorskih
reševalcev, frizerk in seveda številnih živali na planšariji.
Da bi bilo tudi poletje otrok iz socialno ogroženih družin prijetno
in sproščeno, že šest let skrbi Klemen Grašič iz Športnega društva
Strelica v Križah. Otroke povabi na planinski izlet na planšarijo
Dolga njiva, kjer lahko ves dan uživajo v družbi vrstnikov. »Letos
nas je na Dolgo njivo prišlo sto in verjamem, da se bomo dobro
imeli,« je ob začetku izleta dejal Klemen Grašič, ki je letos prijetno srečanje otrok pripravil v sodelovanju z Društvom prijateljev
mladine Kranj, Sindikatom policistov Slovenije in CUDV Draga.
Pravi živžav je povzročila stotnija otrok, ki jih niti malo ni utrudil enourni vzpon do planšarije, kjer so jim za začetek dneva
postregli s kislim mlekom in domačim kruhom.
Ne le izlet, vsak od udeležencev je dobil tudi majico, ki jih je prispeval
Sweet English House iz Bistrice in Zavarovalnica Triglav, na koncu

pa ga je čakala še darilna vrečka, v kateri so šolske potrebščine, nekaj predmetov za osebno nego in kajpak tudi sladkarije, pove Klemen
Grašič. Da jim to vsako leto uspe, jim pomagajo donatorji, med katerimi so Kemofarmacija, JP Energetika Ljubljana, Avtohiša VRTAČ
Kranj, Občina Tržič, Karton Količevo, Elektro Gorenjska, DEKO Elvis
Biberovič, Založba Didakta ter Avrora, frizerski salon MODE-M in
J&T frizerski atelje, Carsystem, HOFER, Anton Grašič d.o.o., Mali-e
Tiko, Goran Bijelić, Rotary klub Tržič Naklo, Matjaž Hrgovič in drugi.
Živahna in raznovrstna druščina je na Dolgi njivi preživela prijeten dan. Klemen Grašič je v dogajanje vključil tudi svojo družino: očeta, ženo in obe hčeri. »Ne le za otroke iz socialno šibkejših
družin, tudi za mojo družino je takšno druženje prijetna in koristna izkušnja, saj otrokom vcepi spoznanje o pomenu pomoči,
solidarnosti in pozornosti do šibkejših,« je prepričan zavzet organizator vsakoletnega izleta na Dolgo njivo.
Več na:
WWW.TRZIC.SI/TRZICAN
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V Dolomitih
MAJA AHAČIČ, FOTO: STANKO KOBLAR

V soboto, 28. 7. 2018, smo ob 5.00 odrinili
izpred OŠ Tržič. Bil je poln avtobus članov
Planinskega društva Tržič. Cilj: SANJSKI
DOLOMITI.
Smer vožnje: Lienz – Cortina d Ampezzo –
Passo Giau. Na višini 2.236 m je bilo izhodišče vzpona za feratarje in za sprehajalce.
Tako smo se razdelili glede na interes osvajanja vrhov. Bernard Alič, Joža in Alenka
Rožič s pomočniki so odpeljali vse tiste, ki
so s seboj imeli samovarovalni komplet in
čelado. Ostali smo zrli za njimi, stali pred
kočo Giau, občudovali pogorje, se ozirali vrh pečine, kjer je stala koča Nuvolau
2.575 m, naš cilj. Dokaj glasno smo izražali nervozo, ki jo je povzročala avtoriteta
gore. Vodnik Stanko Koblar je hitro opravil
z našimi pomisleki, ko nas je popeljal po

Tu so se nam uro kasneje pridružili feratarji, ki so ob zemljevidu navdušeno pripovedovali o vzponu na Novulav, Averav,
2.649 m, sestop po isti poti in nadaljevanje
po poti 441. Povzpeli so se še na Corda Negra, 2.518 m in se nam pridružili na Passo
Falzarego. Pot se jim ni zdela težka in veseli so bili, da je šlo vse gladko, po steni
gor in navzdol.
slikoviti stezi proti koči Averau 2.413 m. Ob
občudovanju cvetja, vonjanju murk, fotografiranju motivov smo bili del narave.
Največja nagrada je bil čas, saj je vodnik
povedal, da se nam ne mudi! Povzpeli smo
se do koče Nuvolav, se okrepčali, razgledali in sproščeno sestopili na Passo Falcarego 2.117 m.

Sproščene pogovore o doživetjih je zmotil
avtobus in odličen šofer Matjaž Bohinjec,
ki je spretno premagoval ovinke proti
domu kot zjutraj v Italijo. Med vožnjo nazaj smo si ogledali še nočno Cortino! Zelo
zadovoljni smo okoli druge ure ponoči
prispeli pred OŠ Tržič, hvaležni vsem vodnikom in organizatorju Stanku. Planinski
pozdrav!

55 let KS Bistrica pri Tržiču
MAJA TEKAVEC, FOTO: LADO SREČNIK

V okviru praznovanja 55 let Krajevne
skupnosti Bistrica pri Tržiču je bil zadnji
teden junija zelo pester. Praznovanje se je
pričelo z risanjem lepot kraja in poslikavo
freske z imenom Extempore Tržič 2018,
nadaljevalo z odprtim občinskim prvenstvom v balinanju za pokal Tržiča, koncertom skupine Svarun z gosti, dnevom
odprtih vrat PGD Bistrica, slavnostno sejo
KS, rock večerom s skupinama Like the
Rolling Stones band in The Unimogs band,
sladolednim dnem z bogatim kulturnim
programom. Obiskovalci pa so si lahko
ogledali številne izdelke na stojnicah ter
uživali v sobotnem večeru z ansamblom

Svetlin. Praznovanje se je zaključilo v nedeljo s slovesno mašo in družabnim srečanjem na Bistriški planini.
Ob vsem tem se organizator iskreno zahvaljuje vsem donatorjem za pomoč pri izvedbi praznovanja, to so bili: Občina Tržič,
Slaščičarna Bistrica, Pesjak, prevozi d.o.o.,
Mali-E-TIKO, Migi, Avto Šivic d.o.o., Koren Sports d.o.o, Lukatour, DAMO Catering s.p., CABLEX-T d.o.o., KVIBO, Dentalna medicina Janja Sajovic, Zaplotnik
Kralj Ksenija, zasebna zobna ordinacija,
PIK AS, Alpetour, Derguti Zoja s.p., Optika
Plus, Didakta, založništvo in izobraževa-

nje d.o.o, Kafeterija, Adriatic Slovenica,
Elektrolift , KIK, The Old English House
ter medijski pokrovitelj Radio Gorenc.
Vsem obiskovalcem iskrena hvala za vaš
obisk in se vidimo prihodnje leto.

Osebni stik pri pomoči na domu
MAJA OLIP, MAG. SOC. DELA, FOTO: MAJA OLIP

Dom Petra Uzarja izvaja pomoč na domu v
občini Tržič. Storitve, ki jih izvajajo socialne oskrbovalke zajemajo področje temeljnih dnevnih opravil, gospodinjske pomoči
in socialnih stikov. Tržičani se za pomoč
na domu največkrat odločijo, kadar ne
zmorejo več sami kuhati, ali pa potrebujejo pomoč pri kopanju. Storitve izvajamo od
ponedeljka do nedelje, tudi med prazniki.
Trudimo se, da upravičenca do pomoči na
domu obiščemo že naslednji dan od klica,
da potrebuje pomoč. Veseli nas, da nimamo čakalne vrste in se prilagajamo glede
terminov, če je le mogoče.
Potrebe v občini Tržič so iz dneva v dan
večje, zato smo odprli tudi nova delovna mesta, da lahko zagotavljamo storitve

z namenom, da uporabnikom omogočajo
kakovostno staranje v domačem okolju.
Gospa Draga Koren je bila ena od uporabnic pomoči na domu, ki z veseljem pove,
da je bila z opravljenimi storitvami in odnosom socialnih oskrbovalk zelo zadovoljna. Gospa Draga je danes stanovalka
Doma Petra Uzarja in ima lepe spomine na
obiske socialnih oskrbovalk in oskrbovalcev. Predvsem jo je prepričala njihova prijaznost in odprtost.
vsem, ki jih potrebujejo. V ekipi imamo
14 socialnih oskrbovalk in 2 socialna oskrbovalca, ki svoje delo opravljajo odgovorno in strokovno. Socialne oskrbovalke
vstopajo v stanovanja in hiše uporabnikov

Dom Petra Uzarja se bo še naprej trudil
zagotavljati storitve pomoči na domu in
omogočati starim ljudem v skupnosti, da
se lahko tudi v domačem okolju starajo
kakovostno.
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Kovor z vrtcem v Domu krajanov
BOJAN VESELINOVIČ, FOTO: JANEZ SAJOVIC

»Obdelovali so zemljo, ukvarjali so se z
različnimi obrtmi, bili so šuštarji, krojači, šivilje, gostilničarji, trgovci, tarbeharji
(dninarji), furmani...«. To je eden izmed
zgodovinskih zapisov o življenju koderkoli že pri nas. A nadaljevanje (»Bognar je
bil en sam, Golba...«) Tržičanom pove, da
gre za Kovor. Naselbina je postal že mnogo pred tem, prvič pa ga omenja darilna
listina, izdana okoli leta 1050 do 1063. V
14. stol. preide Kovor pod Kostanjeviški
samostan in nato sledi obdobje še večjega
razvoja. Kar 100 let, vse do konca 2. svetovne vojne, je bil Kovor občina, od 1977
leta pa krajevna skupnost.
Jeseni se končuje 4-letni mandat njenega
vodstva na čelu s predsednikom Francijem Smolejem, ponosnim na sodelovanje

z občino in pridobitve, financirane predvsem iz dobljene rente na račun deponije. Milijon evrov iz tega naslova in dodana
EU sredstva so porabili za Dom krajanov s
parkiriščem in igriščem, ki je postavljeno
tudi v Zvirčah in na Loki. Ta je bila povezana s Kovorjem z novim pločnikom, ki
se že vije proti Zvirčam, šola se ponaša z
novo fasado. Jesenska pridobitev je vrtec
za 22 otrok v Domu krajanov, kjer bodo
za še 40 otrok skušali urediti tudi zgornje
prostore; čakajo samo še na soglasje šolskega ministrstva. »Brez sodelovanja vseh
članov sveta KS in županom Sajovicem,
ne bi šlo,« pravi Smolej, ki po številnih
novih cestnih in vodarskih posegih obeta
priključke na kanalizacijo (Loka, Iženkovo, Kriška cesta, Pod skalco in Pod goz-

V Kovorju so letos prvič na veselici PGD podelili
krajevna priznanja: Simoni Križaj za delo za
otroke, Robiju Pogačniku za organizacijo športa
in obdarovanja otrok, Miru Lapanja za športno
dejavnost in za požrtvovalno delo Marjanu
Tavžlju. Plaketo pa je prejela dramska skupina
KUD Sv. Janeza Kersnika za oživitev kulture v
Kovorju.
dom) ter leta 2019 najprej pločnik še skozi
Kovor in od Mokra do Korošca. Tudi deponija, »vir« kovorskih novosti, bo v celoti
temeljito sanirana, do nje pa popravljena
cesta z dodanimi parkirišči.

Goodyearovi prostovoljci vračajo skupnosti
SIMONA DIJAK, FOTO: ARHIV GOODYEAR

Goodyear Dunlop Sava Tires (krajše Goodyear), proizvajalec vrhunskih pnevmatik, je junija še poseben poudarek namenil
prostovoljstvu zaposlenih v okviru globalnega programa Goodyear Boljša prihod
nost. V Goodyearu verjamejo, da potrebe
lokalne skupnosti najbolje prepoznajo
prav njihovi zaposleni, zato so junija izvedli kar tri projekte prostovoljstva na področju Gorenjske.
Prenovili so igrišče enote Vrtca Tržič v
Lomu pod Storžičem
Goodyearovi zaposleni so prepoznali potrebo po ureditvi igrišča lokalnega vrtca, na
katerem so z odstranitvijo propadajočih
dreves in zavarovanjem igral z gumijastimi tlakovci prispevali k varnosti pri igri
otrok na zunanjih površinah. Prostovolj-

ci so obnovili tudi prostor za druženje in
prebarvali hiško.
Uredili so vrt za hortikulturno terapijo
Varstveno delovnega centra Kranj
Ekipa zaposlenih je priskočila na pomoč
pri ureditvi vrta za možnost izvajanja zelenega programa hortikulturne terapije.
Projekt je obsegal postavitev dvignjenih
gredic za gojenje zelišč in zelenjave ter
zasaditev dreves in grmovnic z namenom
ustvarjanja blagodejnega okolja za uporabnike centra.
Obnovili so konjeniški center Hipodrom
v Mošnjah pri Radovljici
Goodyearovci so z delovno akcijo obnovili
tudi prostore konjeniškega centra, kjer so
dom našli številni upokojeni tekmovalni
konji. Prostovoljci so oskrbeli dotrajane

staje, uredili pasaže in obnovili ograjo, v
naslednjih tednih pa bodo skupaj z društ
vom organizirali tudi dan odprtih vrat,
kjer bodo otroke osveščali o odgovornem
ravnanju z živalmi.
Goodyearovi zaposleni so v letošnjem letu
sicer poleg junijskih projektov izvedli že
dva projekta vračanja skupnosti, do konca
leta pa so na sporedu še tri prostovoljske
akcije na pobudo zaposlenih.

Kulturno poletje v Domu Petra Uzarja Tržič
SILVA ŠTIHERL

»Z besedo predaja človek človeku svoje misli,
z umetnostjo pa ljudje drug drugemu predajajo svoja čustva.«

Turističnega društva Tržič. Razstavi sta
blesteli na sedmih panojih z več kot sto
fotografijami in dokumenti.

Georgij Plehanov

29. julija je Kulturno društvo tržiških likovnikov pod vodstvom Francke Globočnik svečano odprlo razstavo likovnih del z
naslovom »Bistrica pri Tržiču v očeh slikarjev«. Na ogled so postavili preko dvajset slik olja na platnu. Bogat kulturni program so ob odprtju popestrili nastopajoči
Stane Bitežnik, Rado in Marjan Pančur ter
domski pevski zbor Slavčki.

Kulturno obarvano poletje v Domu Petra
Uzarja Tržič smo začeli z razstavo gospoda Lada Srečnika, člana Foto kluba Tržič
z naslovom »Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču je zablestela v novi podobi«
in z razstavo v spomin in zahvalo Mirku
Majerju, nekdanjemu stanovalcu našega
doma, članu Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije ter častnemu članu

Kulturno poletje bomo nadaljevali v kul-

turno jesen, saj bomo 1. oktobra 2018
odprli novo stalno razstavo mozaikov
Francija Omana, ki so ustvarjeni po vzoru
mozaikov Marka Ivana Rupnika, slovenskega duhovnika in mozaičarja.
Za konec pa še posebna zahvala predsed
nici Kulturnega društva tržiških likovnikov Francki Globočnik za podarjeno čudovito sliko sončnic z naslovom »Naj vam še
dolgo sije sonce«. Prekrasna slika že krasi
prostore fizioterapije in lepša dneve številnim uporabnikom fizioterapije in tudi
zaposlenim.
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Srečanje treh šol s treh dežel
MAJA AHAČIČ, FOTO: PAOLO SIONE

Že tretjič smo se skupaj učili in spoznavali svet učenci in učitelji treh šol: Podruž
nična šola Podljubelj-Slovenija, Šola s
slovenskim učnim jezikom Bračan-Go
riška-Italija in dvojezična Ljudska šola
Celovec.
Nadaljujemo projekt Kje živimo Sloven
ci. Lani smo skupaj spoznavali Celovec,
23. maja 2018, pa smo se zbrali na šolskem
dvorišču šole v Bračanu. Pozdravil nas je
vodja šole Silvan in nam predstavil delo
skupin, straši pa so poskrbeli za malico in
vsakega postregli s pico in napitkom. Razdelili smo se v skupine in odšli v bližnjo
okolico.
Prvošolci in drugošolci smo se v uri hoje
povzpeli na Krminsko goro do cerkve, kjer
so nas čakali starši s čudovito delavnico
velikih milnih mehurčkov, vreme pa je
poskrbelo za razgled do morja.

Tretješolci so obiskali turistično kmetijo,
kjer so pekli njihovo značilno jed frtailo,
nabirali zelišča, se sprehodili z lovcem,
si ogledali konje … Na koncu so poskusili
jedi, ki jih je gospodinja ta čas spekla.
Četrtošolci in petošolci so obiskali kmetijo, ki se ukvarja z vinarstvom. Sodarju so
pomagali sestaviti leseni sod, začepili so
steklenice, poskusili domači sok in obis
kali cerkev, ki jo je obnovila prav ta družina.
Ob 13.00 smo se zbrali na igrišču, sredi
Krmina, kjer smo vsi nastopali v kulturnem programu, s kitaro pa je prepevanje
spremljal naš ravnatelj Stane Grum. Izmenjali smo si darila in se družili ob nogometu in družabnih igrah. Starši so nam
za kosilo pripravili pravo pojedino! Pred
slovesom smo se na igrišču vsi udeleženci prijeli za roke in naredili velik krog, ki

smo ga s pomočjo Draga Zalarja, pomočnika ravnatelja, spremenili v srce, ki ga je
posnel dron, katerega lastnik je oče učenca
iz Bračana. Zvečer sem posnetek prejela na
mail in vse besede zaključka so odveč. Naj
govori fotografija!
Samo še zahvala Šolskemu skladu OŠ Tržič, ki je poravnal stroške avtobusnega
prevoza!

Zanimiva najdba kriških devetošolcev
BENJAMIN CANKAR KODRIČ, FOTO: ANDRAŽ RENER

Nekega pomladanskega popoldneva smo
se kriški devetošolci družili blizu mokrišča
Blata v Sebenjah. Ob robu gozda smo naleteli na rjaveč predmet. Nekateri so menili,
da gre za nočno posodo, drugi smo trdili,
da je to vojaška čelada. Predmet smo pokazali učiteljici zgodovine Andreji Polanšek.
Ker je vse bolj kazalo, da gre res za čelado,
smo se za pomoč obrnili na Tržiški muzej.
Konservator in restavrator Boštjan Meglič
je takoj potrdil, da gre za nemško čelado

iz časa druge svetovne vojne. Čelado so v
muzeju delno konzervirali, da je dobila
nekoliko bolj jasno podobo. Junija nas je
gospod Meglič obiskal v šoli. Prinesel nam
je našo čelado, za katero domneva, da jo je
ob umiku vojske odvrgel nemški vojak. Pri
uri zgodovine nam je povedal veliko zanimivosti o čeladah in drugi vojaški opremi.
Ob tem nam je predstavil tehnične poklice
v muzeju, kar je bilo za nas, ki se odpravljamo v srednje šole, zelo zanimivo.

Učenci, ki so našli čelado, z učiteljico Andrejo
Polanšek in restavratorjem Tržiškega muzeja
Boštjanom Megličem.

Zaključek nagradnega natečaja Narava in živali za učence OŠ Tržič
ASJA ŠTUCIN, FOTO: DARJA ZUPAN

Lovstvo obsega pomembne dejavnosti,
ki pomagajo krepiti zavest javnosti, da je
lovstvo pomembno za naravo in družbo.
Lovstvo je varstvo narave, lovska kultura,
je delo z mladimi, izobraževanje, raziskovalna dejavnost … Zato je Lovska družina
Tržič v sodelovanju z OŠ Tržič v januarju
tega leta z razpisom povabila učence naše
šole k ustvarjanju na temo Narava in živali. Učenci so risali, pisali pesmi, prozo, fotografirali. Najboljše izdelke smo razstavili v šolski avli, učencem pa smo podelili
tudi praktične nagrade.
Vsi nagrajeni učenci so si prislužili vabilo
na enodnevno druženje z lovci v lovišču LD
Tržič, ki smo ga organizirali 14. junija na

območju njihovega lovišča. Udeležilo se ga
je 14 učencev in učenk. Izlet je vodil član
LD Tržič gospod Miro Dovžan. V tišini smo
hodili po gozdu in opazovali naravo. Našli
smo gobe, sledi in iztrebke srnjadi, sledi
divjih prašičev, prisluhnili smo petju ptic,
najbolj pa nas je razveselil mladi srnjaček,
ki je stekel z jase v gozd. Gospod Miro nam
je pokazal solnico, lovsko opazovalnico in
kamere, ki lovcem pomagajo pri opazovanju in spoznavanju značilnosti divjadi.
Sprehod smo zaključili v lovski koči za
Šijo, kjer smo na leskovih palicah nad ognjem spekli klobaso pasjo radost.
Dan je bil nadvse zanimiv in poučen. Izkušenjsko učenje, pri katerem otroci uporab

ljajo vsa svoja čutila, omogoča trajnejše
znanje in pomnjenje.
Hvala tržiškim lovcem za tovrstno izkušnjo.

šola
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Pestra mavrica projektov Vrtca Tržič
ANDREJA ŠMID

V vrtcu vsak dan potekajo najrazličnejše
vzgojne dejavnosti, ki so načrtovane z vsebinami, cilji, sredstvi in potekajo v igralnicah, v skupnih prostorih ali na prostem.
Otroci lahko izbirajo med dejavnostmi in
vsebinami glede na želje, interese in sposobnosti. Prek igre spoznavajo različna
področja dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika.
Poleg tega v oddelkih načrtujemo še veliko dodatnih programov in projektov. Eden
takih je Mali sonček – športni program, ki
ga izvajajo v vseh oddelkih od drugega do
šestega leta starosti. V sodelovanju s SPV
v vseh enotah izvajamo prometno-preventivne akcije. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci in s sofinanciranjem Občine
Tržič vsako leto organiziramo smučarski
in plavalni tečaj za najstarejše oddelke,
za vse otroke pa pripravljamo . Vsako leto
najstarejše otroke peljemo v Kekčevo deželo in organiziramo različne predstave in
izlete tudi za mlajše otroke.
V posameznih oddelkih pa pod vodstvom
skrbnih mentorjev potekajo še projekti in
programi:
Zdravje v vrtcu je program, prek katerega Nacionalni inštitut za javno zdravje
želi razviti in okrepiti zmožnosti (capacity building) vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje
kot pomembno vrednoto, si prizadevajo
ustvariti pogoje za to ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.
Rdeča nit v tem šolskem letu je: S HRANO
ŠIRIMO OBZORJE. Distribuirano vode
nje je projekt, ki je prek Šole za ravnatelje vključen v celovit model podpore ravnateljem, ki vodi k izboljševanju vodenja

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE
DEJAVNOSTI OI TRŽIČ, KD ZALI
ROVT, OŠ TRŽIČ PODRUŽNIČNA
ŠOLA LOM POD STORŽIČEM,
KS LOM POD STORŽIČEM
XXVI. OTROŠKA LIKOVNA
KOLONIJA LOM 2018
Učence tržiških osnovnih šol
(od 2. do 9. razreda) vabimo na
XXVI. OTROŠKO LIKOVNO
KOLONIJO LOM 2018,
ki bo v soboto, 22. septembra 2018,
od 9. do 16. ure potekala v Domu
krajanov v Lomu pod Storžičem.
Prijavite se lahko (do zasedbe
mest, vendar najkasneje do
torka, 18. septembra 2018):

vzgojno-izobraževalnih zavodov in posledično dosežkov otrok in učencev. Projekt Rekonceptualizacija časa v vrtcu teče
že več let, v strokovni tim sta vključeni
po dve strokovni delavki iz vsake enote,
tako da se projekt lahko mreži med vse
strokovne delavce. Osnovni cilj projekta je
spreminjati, izboljšati prakso, reorganizirati izrabo časa in dvigniti kakovost na
vseh nivojih. Krepimo družine je program,
ki smo ga pred leti vpeljali v naš vrtec v
sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije
in organizacijo Partnering for Prevention,
LLC iz ZDA, ker pa je projekt izrednega
pomena, ga pod tem imenom še vedno vodimo v našem vrtcu. Začel se je v iskanju
novega pristopa k preventivi nasilja nad
otroki – pristopa, ki je sistematičen in
deluje, preden se zgodi nasilje ali zloraba.
Preventivna dejavnost za preprečevanje
nasilja v Vrtcu Tržič sledi uresničevanju
cilja zagotavljanja varnega in spodbudnega okolja in pogojev za zdrav osebnostni
razvoj otrok in mladostnikov ter nasploh
za kakovost življenja nas vseh. CAP (Child
Assault Prevention) je program, katerega
osnovni cilj je krepiti kompetence otrok
in jim predstaviti ustrezne informacije in
veščine, da bi se znali sami zaščititi v potencialno ogrožajočih situacijah nasilja
oziroma zlorabe. Izvaja se s pomočjo delavnic, iger vlog in pogovorov. Formativ
no spremljanje je projekt v sodelovanju z
Zavodom Republike Slovenije za šolstvo.
Temelji na petih izpostavljenih elementih, s pomočjo katerih lahko otroka kot
posameznika, prek aktivne vključenos
ti
v proces, vodimo k nadgradnji njegovega
razvoja in znanja. Korak za korakom je
metodologija, ki je zasnovana na tezi, da
se otrok najbolje razvija takrat, ko je raz
voj posledica lastnega učenja in izkušenj.

• v Podružnični šoli Lom pod
Storžičem vsak dan
med 7.00 in 15.30
• po telefonu 051 428 189
(POŠ Lom)
• na mail: lom@ostrzic.si
(napišite ime in priimek otroka,
razred, šolo, naslov in telefonsko
številko staršev)
Kotizacija za likovno kolonijo
znaša 10 evrov in jo poravnate na
dan kolonije.
Nastala dela bodo predstavljena
na razstavi, ki jo bomo s
priložnostnim kulturnim
programom odprli za javnost ob
zaključku kolonije.
VABLJENI!

Zato so oddelki oblikovani v centre dejavnosti – kotičke, ki zagotavljajo razvojno
primerne učne priložnosti za slehernega
otroka. V delo vključujemo tudi pedagoš
ki koncept Reggio Emilia, ki je sodoben
(postmoderen) koncept predšolske vzgoje
in temelji na človekovih in otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in pravni
državi ter zagovarja pluralnost vednosti in konceptualno integracijo različnih
znanosti. V okviru mednarodnega sode
lovanja smo v tem letu zaključili 2-letni
projekt Erasmus+: Through Democracy
to Literacy (Skozi demokracijo k pismenosti). Projekt je povezoval vrtce in šole
štirih držav (Slovenije, Islandije, Španije
in Poljske). Mednarodno sodelovanje teče
dalje z eTwinning projekti – v šolskem
letu 2017/2018 letu na temo vrat z naslovom »Knock, knock«. Opisi projektov so
povzeti po spletni strani Vrtca Tržič, kjer
si o njih lahko preberete še več.
Veselimo se že novega šolskega leta in
otroškega vrveža v vseh enotah in dislociranih oddelkih. Hkrati vabimo k vpisu
v Cicibanove urice, popoldanski program
za otroke, ki rednega programa vrtca ne
obiskujejo, želijo pa si druženja in spoznavanja z vrtcem.

Pravica nosi opanke, krivica
svetle škornje, ali opanki so
dobri, škornje pa pošvedramo.
(Zgovoren rek poudarja, da je bolje
biti reven in pravičen kot bogat in
krivičen.)

Ma škornje na biks,
pa u varžetu niks.
(Obutev so mazali s telečjo krvjo
in jih loščili. Biksali so jih tudi z
globinom in drugimi pastami, da so
se lepo svetili. Lepo zloščena obutev
je bila ponos tistega, ki jo je nosil.)
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Pravica pacientov do reševalnih prevozov, 2. del
PRIM. DR. IZTOK TOMAZIN, DIREKTOR ZD TRŽIČ IN MAG. JANEZ PRIMOŽIČ, VODJA REŠEVALNE SLUŽBE ZD TRŽIČ

Način uveljavljanje pravice do prevozov z reševalnimi in
drugimi vozili

radi tega je včasih na prevoz treba malo počakati ali se drugače
prilagoditi.

Upravičenost in nujnost pacienta do prevoza z reševalnim vozilom določa zdravnik na podlagi stanja pacienta in kriterijev ZZZS.
Zavarovana oseba lahko uveljavi pravico do prevoza, ko njen
osebni zdravnik ugotovi, da je ta potreben in utemeljen in izda
ustrezno listino (Nalog za prevoz). V primeru, da gre za prevoze
na dializo in z dialize ali ko je potrebno zavarovano osebo premestiti v drugo bolnišnico ali iz bolnišnice v zdravilišče, iz bolnišnice
ali zdravilišča na dom glede na njegovo zdravstveno stanje ali od
specialista na dom, lahko listino za naročilo prevoza izda napotni
zdravnik. Nujni prevoz sme odrediti tudi drug zdravnik, ki potrdi
nujnost prevoza. Nujnost prevoza lahko potrdi tudi zdravnik, ki je
po opravljenem prevozu prevzel zavarovano osebo v zdravljenje.

Ker se zavedamo težav, s katerimi se srečujejo pacienti in njihovi
svojci, se trudimo, da reševalne prevoze omogočimo tudi pacientom, ki v celoti ne izpolnjujejo vseh kriterijev za reševalni prevoz, vendar nimajo lastnega prevoza. Seveda je to možno le, če je
v reševalnem vozilu še prostor, nikakor pa ni prav, da bi takega
pacienta peljali z edino prosto ekipo in vozilom in bi na njegov
račun občina ostala brez vozila in ekipe.

V Reševalni službi ZD Tržič imamo eno sanitetno in tri reševalna
vozila, ki so redno vzdrževana, a že precej izrabljena, saj imajo prevoženih med 200 in 300.000 km. Posebej opremljeno vozilo je namenjeno samo NMP. V njem je ekipa v sestavi: urgentni zdravnik,
diplomiran zdravstvenik in zdravstveni reševalec. Vsako leto služba
NMP ZD Tržič opravi vsaj 400 nujnih intervencij na terenu (oživljanja, hude poškodbe, prometne nesreče, kapi in podobno). Lahko se
pohvalimo, da ima zadnjih letih služba NMP ZD Tržič enega najkrajših dostopnih časov na nujnih intervencijah v Sloveniji.

Akcija zbiranja sredstev za nakup novega nujnega reševalnega
vozila Zdravstvenega doma Tržič

Drugo naše vozilo je namenjeno nenujnim reševalnim prevozom.
Ekipo sestavljata: diplomirani zdravstvenik in zdravstveni reševalec. Imamo še vozilo za sanitetne prevoze, ki je namenjeno
pokretnim sedečim pacientom. Tega vozi zdravstveni reševalec
ali voznik sanitetnega vozila.
V Reševalni službi Zdravstvenega doma Tržič se trudimo pravočasno izvesti vse prevoze. Nujne prevoze vedno opravimo takoj,
v veliki večini sami, v primeru zasedenosti naših ekip pa v sodelovanju z Reševalno službo ZD Kranj ali Helikoptersko NMP. Pri
nenujnih prevozih občasno to ni izvedljivo zaradi omejenih kapacitet in prevelikega obsega prevozov, kot jih reševalci fizično
zmorejo opraviti. V zadnjih letih namreč opravimo okrog 140 %
več nenujnih reševalnih prevozov, kot nam jih prizna ZZZS. Za-

Podrobneje se lahko o pravici do reševalnih prevozov seznanite
na spletnih straneh ZZZS.
Morebitne nejasnosti glede reševalnih prevozov lahko razčistite
tudi z odgovornimi osebami v ZD Tržič ali z osebnim zdravnikom.

Zaradi vedno večjih potreb občanov Tržiča po reševalnih prevozih in zaradi precejšnje iztrošenosti sedanjih treh reševalnih
vozil, pa tudi zaradi uveljavitve dispečerskega sistema v državi, moramo v letu 2018 nujno pridobiti vsaj eno nujno reševalno
vozilo z ustrezno opremo za izvajanje NMP. Cena takega vozila
je 175.000 €. Žal sredstva države oziroma ZZZS ne zadoščajo za
obnovo našega voznega parka, zato vljudno naprošamo podjetja
in organizacije, da v okviru svojih možnosti prispevajo za nakup
nujnega reševalnega vozila.
Podatki za nakazilo sredstev:
Račun OZG, odprt pri UJP: IBAN: SI56 0125 2603 0921 122,
BIC koda: BSLJSI2X
Sklic na številko: 00 922314, Namen plačila: OTHR, Vsebina plačila: za NRV in zapis ali gre za sponzorstvo ali za donacijo, npr.
NRV donacija, ali NRV sponzorstvo
Za več informacij se lahko obrnete na direktorja OE ZD Tržič
prim. dr. Iztoka Tomazina ali na vodjo Reševalne službe ZD Tržič
mag. Janeza Primožiča.

Prvo srečanje prvih posredovalcev na področju
NUJNE MEDICINSKE POMOČI
DEJAN ROGELJ

Dne 15. 9. 2018 bo na Bleiweisovi ulici 34 v Kranju ob 8. uri sre
čanje prvih posredovalcev, kjer bo prikaz reševanja ukleščene
osebe iz vozila – sodelovanje Gasilsko reševalne službe (GRS)
Kranj z Nujno medicinsko pomočjo (NMP) Kranj, za obiskovalce
bo prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED, kjer se
bodo lahko obiskovalci tudi sami preizkusili. Na voljo bo ogled
reševalnega ter gasilskega vozila, prvi posredovalci pa se bodo
preizkušali v praktičnih nalogah.
Kratka informacija o prvih posredovalcih
Prvi posredovalci so člani prostovoljnih gasilskih društev, ki so
izobraženi pod okriljem ZD Kranj za aktivacijo ob najnujnejših
stanjih: srčni zastoj, tujki v dihalih, hude krvavitve. Projekt prvih
posredovalcev v Kranju poteka od leta 2014 in vanj se vključuje
vedno več PG društev, vsi vključeni se vsakoletno izobražujejo ter
obnavljajo licenco.
V primerih, ko je oseba življenjsko ogrožena, je pomembno hitro
in učinkovito ukrepanje, v oddaljenih krajih je dostopni čas eki-

pe NMP pogosto predolg. Na preživetje bolnika s srčnim zastojem vpliva čas od nastanka srčnega zastoja do začetka temeljnih
postopkov oživljanja in čas do prve defibrilacije z avtomatskim
defibrilatorjem (AED), ki so namenjeni laikom. Čim krajša sta ta
dva časa, večja je verjetnost, da bo bolnik preživel – če nihče ne
naredi nič, se vsako minuto zmanjša preživetje za 10 %.
Na srečanju bo zagotovo zanimivo za vse od najmlajših do najstarejših, videli boste vajo reševanja ukleščene osebe iz vozila,
na voljo bo ogled reševalnega in gasilskega vozila. Ker se zavedamo, da velikokrat bolniku nihče ne pomaga zaradi strahu ali
neznanja, bo na dogodku za obiskovalce možnost učenja in vadbe
oživljanja z uporabo AED.
Vabljeni torej 15. 9. 2018 ob 8. uri na Bleiweisovo ulica 34.
Za ostale informacije se lahko obrnete e-mail:
dejan.rogelj@zd-kranj.si

iz naše preteklosti
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S tržiške tržnice, 2. del
JOŽICA KODER, FOTO: MILAN MALOVRH

Vampričeva Micka je bila doma v Kovorju, pri Kragulu, bila
je moja sovaščanka. Za njo je cela zgodovina doživetij s tržiške tržnice. Že leta 1958 je začela hoditi prodajat na pvac.
Najprej peš iz Kovorja v Tržič. V jerbasu na glavi je nosila češ
nje. Doma so imeli več kot dvajset dreves češenj, od belih, teh
danes ni videti, navadnih rdečih, navadnih črnih, štangarc s
srčkom do črnih pokovc. »Od češenj smo žvel,« je v pogovoru
poudarila Micka pomen tega zgodnjega sadeža za več kmetov iz Kovorja in s Hudega. Njihove češnje so bile znane daleč
naokrog. Tudi ob nedeljah so jih vozili na pvac. Ljudje, ki so
hodili od maše, so pokupili prav vse. Takrat češnje niso bile
drage.
Micka se rada spominja, kako sta z mamo v koreti vozili prodajat solato berivko, jajca, kar so pridelali. Jajc doma niso
upali jesti, da so bila za prodajo na pvac, kjer je bilo zelo živahno. Nabiralci borovnic so poleti prodajali borovnice, jeseni gobe … Kdorkoli je le kaj imel, je šel prodat na pvac.
»Če sem mami potožila, da ni denarja, mi je rekla, naj grem malo
po vrtu in na njivo, pa bom kaj nabrala za na tržnico. Pa bo nekaj
denarja. In res je bilo tako.
Na eni od stojnic je bilo polno majhnih pušeljčkov, prodajala jih
je Martinova iz Loma. Tudi otroci so stali za stojnico in ponujali,
kar so jim doma pripravili za na tržnico.«
Micka se je mlada poročila v Senično k Vampričevim na kmetijo. Od tam je pridelke sprva vozila s kolesom, nato z mopedom Tomos, od leta 1973 s fiatom. Vsa družina je cel teden
pripravljala reči za prodajo; solato, drobnjak, fižol, zeljne
glave, kislo zelje, repo, korenje, krompir, sir, skuto, maslo …,
kar je sedemčlanski družini omogočalo preživetje.
Dokler se niso pojavile trgovine z zelenjavo, je bila tržnica
vedno polna strank. Spominja se, da so celo iz Bitenj branjevke s konji pripeljale zeljnate glave na tržiški pvac. Ponoči so
zapregle, tako da so bile zgodaj zjutraj že za stojnicami. In
njihovo zelje strankam na voljo.
Zadnja leta jo na tržnico pripeljeta sina Blaž ali Marjan. Saj
ji ne bi bilo več treba. A gre rada ob sobotah, ob vsakem vremenu, rada se sreča s strankami, z njimi se je še posebej v
preteklosti spletlo pravo prijateljstvo. Tržnica ji pomeni velik
del življenja, velik trud in tudi veliko veselje.
Petrova Minka. Že pozimi sva se na tržnici dogovorili, da mi
bo tudi ona pripovedovala o svojem delu, povezanim s prodajo kmetijskih pridelkov za stojnico na tržiški tržnici, Takoj
mi je rekla, da ima toliko zanimivega povedati, da bi lahko
napolnili vse strani Tržičana.
Obiskala sem jo v Zadragi, njen dom je na kmetiji, pri Petrovih, kamor se je s kmetije v Dupljah primožila pred devet
inpetdesetimi leti. Gladko ji teče beseda, z veseljem govori o
svojem delu, o pripravah vseh vrst pridelkov za na tržišk pvac,
kamor so v preteklosti hodili skoraj z vsake kmetije v Zadragi.
Leta dolgo se je trikrat na teden zelo zgodaj zjutraj odpravila od doma za svojim zaslužkom. Vsak ponedeljek in torek
so doma pripravili vse za prodajo v sredo, od srede naprej pa

za v petek in soboto. Prodajala je pridelke, značilne za vsak
letni čas, od zgodnje solate, vseh vrst začimbnic, zelenjavo,
mlečne izdelke, vseh vrst sadja, žganje, ki so ga kuhali v domači žganjarni, še danes jo imajo, kis, krhlje, ki so jih posušili
v peči po peki kruha. V njej še speče tudi po petnajst hlebov
kruha. S prodajo na tržnici se je preživljala vsa, devetčlanska,
družina.
Tudi Minka se spominja branjevk iz Bitenj in Žabnice, ki so na
staro tržnico v Tržič vozile zeljnate glave naprodaj. Na njivo
ob cesti, kjer je že zgodaj plela, je slišala škripanje zeljnatih
glav na vozovih, ki so peljali mimo.
Spominja se mladih mamic, ki so bile zaposlene ali v Peku ali
v Bombažni predilnici in tkalnici Tržič, redno so po končanem šihtu, ob pol enajstih, delale so nekaj časa po štiri ure,
prišle na tržnico po svežo zelenjavo.
V mladih letih je prihajala na tržnico s kolesom. Dokler je še
vozil vlak, tudi z vlakom. Pridelke je zložila v dva velika mesarska cekarja in v nahrbtnik. Potem pa peš najprej na postajo
v Dupljah, s tržiške železniške postaje pa spet peš na tržnico.
Za prevoz nazaj se ji je škoda zdelo denarja, kar peš jo je po
štreki s tržiške železniške postaje ubrala do Dupelj.
Rada ima svoje delo, več let zdaj hodi le vsako soboto. Sama
vozi avto. Ob vsakem vremenu je že ob šestih zjutraj za stojnico. »Bo kej za vas?« prijazno ogovarja stranke. Rada ima in
spoštuje svoje stranke. Veliko jih je že odšlo. Za vsako ji je
hudo in za vsako ima lepo misel.
»Prav dolgo z Micko ne bova več mogli hoditi na pvac, obe sva
že v letih. Pa tudi takih pridelkov ne bo, ki bi zrasli in dozoreli v
prsti, pognojeni s hlevskim gnojem. Zaenkrat pa še vztrajava, ker
na pvac doživiva veliko dobre volje. Pa tudi sami jo imava.«
Obema, Vampričevi Micki iz Seničnega in Petrovi Minki iz Zadrage, najlepša hvala za pogovor.
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koledar prireditev

September 2018
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si,
podrobnosti so objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

Razstave
od 30. 8. do 3. 9.
Galerija Paviljon

Razstava Šuštarska nedelja

od ponedeljka, 24. 9. do petka, 28. 9.

četrtek, 6. 9.

Plesni Studio Špela

9.30 Predavalnica Zdravstvenega doma Tržič

Teden odprtih vrat v Plesnem Studiu
Špela – športne vadbe

Zdrava telesna vadba

Plesni Studio Špela

Zdravstveni dom Tržič

petek, 7. 9.

Tržiški muzej in Obrtna zbornica

torek, 25. 9.

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

do 15. 9.

19.00 telovadnica društva na Balosu 1
(pod trgovino Melom)

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Dom Petra Uzarja

Razstava Bistrica pri Tržiču v očeh
slikarjev
Društvo tržiških likovnikov

četrtek, 6. 9.
Galerija Paviljon

Odprtje razstave Vena Dolenca

Začetni tečaj taijija – vpis novih članov
Društvo Chen Taijiquan

September
sobota, 1. 9.

Zabavna angleščina
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Srečanje pogovorne skupine
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 8. 9.
8.00 Atrij Občine Tržič

Tržni dan

Tržiški muzej

7.30 Križe

Conventio d.o.o.

petek, 7. 9.

Dekanijsko romanje na Višarje
Župnija Križe

18.00 Gorenjska plaža

Kulturni center Tržič

Odprtje likovne razstave Cenzurirano
KUD Načeta paleta

Ostale aktivnosti
do 11. 9.
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

9.00 Žiganja vas

Vaški sejem, tek po Poti treh zvonov in
odprtje Zadraškega mostu
Krajevna skupnost Sebenje, Občina Tržič
12.30 Prelaz Ljubelj

Evropafest
Renner Institut
19.00 Dom krajanov Brezje pri Tržiču

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

7. spominjarije na Poldeta Bibiča s
Krajevno skupnostjo Brezje pri Tržiču

do torka, 4. 9.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Krajevna
skupnost Brezje

Poletavci

Prijave na izlet društva invalidov v
Italijo
Društvo invalidov Tržič

od ponedeljka, 3. 9. do nedelje, 9. 9.
Balos 4

Vpisi novih članov v KUD Leyli
Leyli Orient

od ponedeljka, 3. 9. do petka, 28. 9.
Plesni Studio Špela

Vpisi v novo sezono v Plesnem studiu
Špela
Plesni studio Špela

petek, 7. 9.
18.00 Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

Alteršola za mlade – vpis novih članov
Alteršola

od sobote, 8. 9. do ponedeljka, 8. 10.
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Nacionalni mesec skupnega branja
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

od ponedeljka, 10. 9. do petka, 14. 9.
Plesni Studio Špela

Teden odprtih vrat v Plesnem Studiu
Špela – plesni tečaji
Plesni Studio Špela

123 Raps Klemen Klemen - Drill - Joe Joe
Glasbeno društvo Fankadelik

sobota, 8. 9. in nedelja, 9. 9.
15.00 Dirt park Divjina pri Sebenjah

Podivjani vikendi: Šola gorskega
kolesarjenja
Dirt park Divjina

nedelja, 9. 9.
10.00 Prelaz Ljubelj

Hrastov memorial – mednarodni gorski
preizkus starodobnikov
Avto moto društvo Tržič

21.00 Atrij Občine Tržič

ponedeljek 10. 9.

Kino pod zvezdami

18.00 Predavalnica Zdravstvenega doma Tržič

Občina Tržič, Conventio d.o.o.
iz Tržiča

Planinski izlet: Slemenova špica
Planinsko društvo Tržič

sobota, 1. 9. in nedelja, 2. 9.
15.00 Dirt park Divjina pri Sebenjah

Podivjani vikendi: Šola gorskega
kolesarjenja
Dirt park Divjina

nedelja, 2. 9.
Tržič

Šola za starše
Zdravstveni dom Tržič

ponedeljek, 10. 9. in torek, 11. 9.
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Beremo s tačkami pomagačkami
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 11. 9.
15.30 Zdravstveni dom Tržič

Srečanje onkoloških bolnikov
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za
samopomoč Tržič

Šuštarska nedelja 2018

sreda 12. 9.

Občina Tržič

11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

ponedeljek, 3. 9.

Individualna pomoč za uporabnike
računalnika

15.00 Dom Petra Uzarja

Branje – kramljanje: Bralni krožek v
Domu Petra Uzarja
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 4. 9.
18.00 Predavalnica Zdravstvenega doma Tržič

Zdrava telesna vadba
Zdravstveni dom Tržič

sreda, 5. 9.

Trgatev v Vipavski dolini
Društvo upokojencev Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Izlet na Primorsko in Italijo
Društvo invalidov Tržič

četrtek, 13. 9.
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 15. 9.

Planinski pohod na Cellon, Italija
Planinsko društvo Križe

koledar prireditev
ponedeljek, 17. 9.

petek 21. 9.

torek, 25. 9.

15.00 Dom Petra Uzarja

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

iz Tržiča

Branje – kramljanje: Bralni krožek v
Domu Petra Uzarja

Poletavci - zaključek

Prek Alzacije s Smehom v Pariz

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Mladinsko gledališče Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 18. 9.

Srečanje pogovorne skupine
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 RIS Dolina

Predavanje Miro Dovžan, Lovska
družina Tržič: Človek v naravi in v
odnosu do prostoživečih živali
Občina Tržič
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Besedarije, srečanje tržiških literatov
seniorjev
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 22. 9.

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Potopisno predavanje: Borneo
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 20. 9.
15.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Srečanje članov društva slepih in
slabovidnih

Individualna pomoč za uporabnike
računalnika
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Svečano odprtje spominske plošče
pr’ Javornik

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

iz Tržiča

Planinski izlet: Krk - Baška

sreda, 19. 9.

sreda, 26. 9.
11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

11.00 pr Javornik, Podljubelj 120

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo
– Tržič

četrtek, 27. 9.

Ura pravljic
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 28. 9.

Planinsko društvo Tržič

Osnovna šola Bistrica

26. Območna otroška likovna kolonija
Lom 2018 s Krajevnim društvom Zali
rovt in Podružnično šolo Lom

Društvo upokojencev Tržič

Prireditev ob 70. letnici društva
sobota, 29. 9.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

9.00 pred Dvorano tržiških olimpijcev

nedelja, 23. 9.

Life, d.o.o.

10.00 Cerkev svetega Jerneja v Seničnem

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Blagoslov obnovljenih oltarjev in
prižnice

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Župnija Križe

Ura pravljic

10.00 Zavetišče v Gozdu

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Palačinkin živ-žav 2018
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Vikend tržiških poti - Enduro Bike Days
9.00 Cerkev Marijinega oznanjenja Tržič

Dan odprtih vrat Župnije Tržič
Župnija Tržič

nedelja, 30. 9.
9.00 pred Dvorano tržiških olimpijcev

Vikend tržiških poti - Tržič trail days
Life, d.o.o.

Zanimivi dogodki v članicah združenja zgodovinskih mest Slovenije
DATUM in URA

PRIREDITEV

KRAJ

DODATNE INFORMACIJE

Do 2. 9. od 9.00 do 18.00

Festivalska razstava: Vologda:
Ruska prestolnica čipk

Idrija

Mestni muzej Idrija
tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si

Do 2. 9. od 9.00 do 18.00

Festivalska razstava: Poti usod:
Jasna Kralj Pavlovec

Mestni muzej Idrija, grad Gewerkenegg, Mala galerija, Prelovčeva
9 - Idrija

Mestni muzej Idrija
tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si

1. 9. od 14.00 do 18.00

Ogled modulne makete Jesenice –
največja maketa vlakov v Sloveniji

Prostori MMJ, Kurilniška 10, Jesenice

Modulna maketa Jesenice
stojanlunder@gmail.com

Vsak torek v septembru
ob 16.00

Ustvarjalne delavnice v društvu
Žarek

Prostori društva Žarek

Društvo Žarek
T: 030 625 298

Vsak petek v septembru
ob 16.00

Sladki september – kuharske delavnice v društvu Žarek

Prostori društva Žarek

Društvo Žarek
T: 030 625 298

Vsak dan od 9.00 do 18.00

Stalna razstava: Idrijska čipka, z
nitjo pisana zgodovina

Mestni muzej Idrija, grad Gewerkenegg, Prelovčeva 9 - Idrija

Mestni muzej Idrija
tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si

8. 9. od 10.00 do 16.00

4. športne igre zaposlenih Slovenije

Športni park Podmežakla

Športna zveza Jesenice in Zavod za šport
Jesenice T: 041 676 554,
zsj.koordinator@siol.net I: www.olympic.si

8. 9., ob 11.00

Srečanje na Rožci 2018

Sedlo Rožca, pastirska koča na Jeseniški planini

Turistično društvo Golica T: 041 566 847,
info@tdgolica.com

8. 9., ob 11.00

Naznanitev trgatve

Vinorodno območje Škalce, Slovenske Konjice

TIC Slovenske Konjice T: 03 759 31 10,
info@tickonjice.si I: http://tic.konjice.si

8. 9. od 16.00 do 22.00

Karavana domačih pivovarjev v
Idriji

Idrija, Park Mejca

MC Idrija T: 051 231 049,
info@mcidrija.si

19. 9., ob 9.30

Mini olimpijada 2018

Športni park Podmežakla

Športna zveza Jesenice in Zavod za šport
Jesenice T: 041 676 554,
zsj.koordinator@siol.net I: www.olympic.si

Od 23. do 30. 9.

Evropski teden športa

Športni park Podmežakla, objekti
društev v občini, Čufarjev trg, Stara
Sava

Različna društva in Zavodi, koordinacija
za Gorenjsko Regijska pisarna OKS- ZŠZ
Jesenice T: 041 676 554,
zsj.koordinator@siol.net I: www.olympic.si

27. 9. od 10.00 do 18.00

Svetovni dan turizma odpira vrata
v Žičko kartuzijo

Žička kartuzija

TIC Slovenske Konjice T: 03 759 31 10,
info@tickonjice.si I: http://tic.konjice.si

30. 9.

6. KONJIŠKI MARATON: maraton
z dušo

Slovenske Konjice

Športno društvo Konjiški maraton
T: 051 655 900, teci@konjiskimaraton.si
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obvestila
Poziv k posredovanju
predlogov za podelitev
priznanj Občine Tržič za
leto 2018
Tudi letos bo Občina Tržič na proslavi ob občinskem
prazniku v mesecu decembru 2018 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 posamez
niku, 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.

Evropski teden mobilnosti
2018 – ETM 2018 »Združuj
in učinkovito potuj«
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in
promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja
za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti
potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22.
septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z
Dnevom brez avtomobila.

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. 2018 posredujete svoje popolne predloge za prejemnike priznanj Občine Tržič za leto
2018 na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volit
ve in imenovanja, Trg svobode 18, 4290 Tržič s pripisom »Predlog za podelitev priznanja Občine Tržič 2018
– ne odpiraj!« Če je predlog poslan po pošti, se šteje, da
je pravočasen, če je oddan na pošto priporočeno najkas
neje zadnji dan roka za prijavo.
Številka: 032-3/2014
Datum: 10. 8. 2018
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Andreja Potočnik, l.r.

Vabilo in razpis odprtega
občinskega prvenstva v
krosu za odrasle za leto
2018
Vabilo in razpis odprtega občinskega prvenstva v krosu
za odrasle za leto 2018
1. Kraj prireditve: Osnovna šola Križe
2. Datum tekmovanja: torek, 25 .9. 2018 od 15. ure dalje
3. Organizator: ŠZ Tržič Komisija za športno rekreacijo
in šport mladih
4. Izvajalec: OŠ Križe
5. Prijave: od 16. do 16.30 ure, start teka za odrasle ob 16.45 uri
Več na: WWW.TRZIC.SI/TRZICAN

obvestila
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Društvo invalidov
Tržič vabi na izlet
JOŽI LAHARNAR

V sredo, 12. septembra 2018, vse
invalide prisrčno vabimo na celodnevni izlet na Primorsko in v
Italijo.

Podrobne informacije o ceni izleta
dobite v društveni pisarni. Prijave
zbiramo do vključno 4. septembra
2018.

Poleg teoretičnega dela (novosti s
področja cestno-prometnih predpisov, pasivna in aktivna varnost, infrastruktura, sodobna tehnologija in
fizikalne zakonitosti vožnje), se izvaja
tudi praktični program na suhi, mokri
in spolzki podlagi na varen, nazoren in
učinkovit način ponazori situacije, pogoste v vsakdanjem prometu.. Podrobnejše informacije dobite v društveni
pisarni, kjer tudi sprejemamo prijave.

brezplačni oglas

brezplačni oglas

V četrtek, 14. septembra 2017, bo ob
18.00 v veliki bo v sejni sobi Občine
Tržič zanimivo predavanje Starejši
v prometu. V petek, 29. septembra
2017, bo v Ljubečni pri Celju za naše
trening varne vožnje.

vabi na odprtje razstave
CENZURIRANO,
ki bo v petek, 7. 9. 2018, ob 19. uri
v Kulturnem centru Tržič.

brezplačni oglas

Vozniki, voznice, tole
je za vas!

Pot nas bo vodila proti Novi Gorici
in čez mejo do Ogleja, kjer si bomo
ogledali baziliko. Po kosilu si bomo v
Sredi polju ogledali kostnico iz prve
svetovne vojne in se odpeljali do
Kostanjevice ter si ogledali samostan in grobnico zadnjih francoskih
kraljev. Za konec se bomo sprehodili po Novi Gorici in se okrepčali za
vrnitev domov.

brezplačni oglas

brezplačni oglas

brezplačni oglas

Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred
Avtobusne postaje Tržič.

29. - 30. 9. 2018
sobota: kolesarsko druženje na planinah pod Košuto
osrednji dogodek na planini Šija
zaključek z žrebanjem nagrad v Tržiču
nedelja: vodene kolesarske ture

Košarkarska šola Tržič vabi k vpisu vse, ki bi radi spoznali čudovito
igro evropskih prvakov. K vpisu vabimo otroke letnika 2010 in starejše. Zbor bo na košarkarskem igri
šču OŠ Križe v torek, 4. septembra
2018, ob 17. 30. Vse informacije dobite na info@kstrzic.si in na tel. št.
040 542 243.
Rok Lipovec

brezplačni oglas

brezplačni oglas

Vabilo k vpisu v
Košarkarsko šolo
Tržič

Kulturni program in razstava (Atrij Občine Tržič)

Petek, 31. 8. 2018
Prostori Bombažne predilnice in tkalnice Tržič
Tekom dneva: Izdelovanje murala (stenska poslikava),
posvečenega tržiški industrijski dediščini

Galerija Paviljon
17.00: Odprtje razstave: Izdelki tržiških obrtnikov

Amfiteater Gorenjska plaža
21.00: Koncert pop rock skupine Tabu s predskupinama
Iskreni kreteni in The Unimogs Band

Parkirišče pred BPT
15.00–23.00: Zabaviščni park Müller

Sobota, 1. 9. 2018
Prostori Bombažne predilnice in tkalnice Tržič
Tekom dneva: Izdelovanje murala (stenska poslikava),
posvečenega tržiški industrijski dediščini

Atrij Občine Tržič
21.00: Kino pod zvezdami (Popolni tujci, 2016)

Parkirišče pred BPT

9.00–18.00: Razstava: S peto tolkel bom ob tla: Obutvena
kultura na Slovenskem v interpretacijah folklornih skupin;
vodenje ob spremstvu kustosa
11.30 in 15.00: Oživljena čevljarska dediščina: Zgodbe
iz čevljarske tradicije in modna revija »po starem«
(Frejšprehunga, šuštarske pesmi, U štero, šuštarski plesi,
animacija za obiskovalce)
13.30: Zgodba o priletnem šuštarju

Dediščina v sodobnosti (Kurnikova hiša z
okolico)
9:00–18:00: Ogled Kurnikove hiše: Bivanjska kultura 19.
stoletja in začetka 20.
9.00–18.00: Umetnost v industriji: Caravan tour – starodavne
obrti z belgijskima umetnikoma
8.00–19.00: Bolšji sejem

Tržiški muzej (Pollakova kajža)
9.00–18.00: Ogled stalnih zbirk, voden ogled po razstavi
Tržiški šuštarji v spremstvu kustosa
10.00–18.00: Pot radovednega čeveljčka
10.00–12.00: Ustvarjalna delavnica za otroke
15.00–16.00: Ustvarjalna delavnica za otroke
11.00: Odprtje razstave: Modrotisk za sodobno rabo
in prikaz modrotiska z Aljo Viryent
Po 11.00: Tržiška kulinarika z Aljo Viryent

Livarstvo Mebron (Za Mošenikom)

10.00–17.00: Galerija Livarna Mebron: razstava in ulivanje
svinca

Današnji rokodelci (pred Gorenjsko banko)
8.00–18.00: Prikaz različnih rokodelstev

15.00–23.00: Zabaviščni park Müller

Tržiški obrtniki in zabavni program (Galerija
Paviljon in pred njo)

Nedelja, 2. 9. 2018

9.00–18.00: Razstava: Izdelki tržiških obrtnikov
9.00–18.00: Prikaz dela tržiških obrtnikov
9.00–17.00: Zabavni program s Plesnim klubom Tržič in gosti

Sejem (mestno jedro z okolico)
8.00–19.00: Prodaja na stojnicah

Glavni oder (ob zmaju iz petelinjega jajca)
10.15: Nastop Pihalnega orkestra Tržič
10.30: Pozdrav Šuštarski nedelji
10.45: Odprtje interaktivnega obeležja, posvečenega
čevljarstvu
11.00: Odprtje lesenega soda s pivom
11.30: Nastop narodnozabavnega ansambla Lun’ca
13.00: Predstavitev starodobnikov AMD Tržič
14.00: Glasbeni nastop: Stiven Rahman & bend
9.00–18.00: KUD Ampus: Izdelovanje spominskih kovancev

Otroški program, kulinarika, umetnost,
razstava (ob stolpnici)
12.00 in 15.00: Otroška Šuštarska nedelja z Damjano
Golavšek in DKD Vagant
9.00–18.00: Delavnica Brainobrain
9.00–18.00: Katrx Sport – športno-zabavna animacija
9.00–18.00: Čeveljčkove igre – animacija
8.00–19.00: Tok’ okusn’ – kulinarična ponudba
8.00–19.00: Art tržnica
8.00–19.00: Razstava na mostu: Zlata doba tržiške industrije

Sodobna umetnost (prostori Bombažne
predilnice in tkalnice Tržič)
9.00: Odprtje murala (stenska poslikava), posvečenega tržiški
industrijski dediščini (na stavbi nekdanje tkalnice)
9.30: Predstavitev projekta začasne namestitve (»enonočni«
hostel) (v prostorih nekdanje opleminitilnice)

Za ljubitelje živali (parkirišče pri Občini Tržič)
9.00–17.00 (vsako polno uro): Kinološko društvo Storžič:
Prikaz treninga reševalnih psov in kinološke discipline Rally
Obedience

Zabaviščni park Müller (parkirišče pred BPT)
8.00–21.00: Lunapark za otroke in mladino

Posebna ponudba za skupine in posameznike
(Atrij Občine Tržič, TPIC)
1. paket: Zakladi Dovžanove soteske
2. paket: V šentanske globine
3. paket: Pustolovščina z Radetzkim

Informacije o zaporah in parkiriščih na
spletni strani www.sustarska-nedelja.si

