Tržiški glas je redna priloga časopisa Gorenjski glas

Odgovorna urednica: Marija Volčjak

Časopis izhaja občasno

www.gorenjskiglas.si

Prijateljstvo
za vse rodove

Ljubeljska dirka
je posebna

Tržičani so odločeni, da ohranijo
vezi s pobrateno občino Zaječar.
Ob 30-letnici pobratenja so
povabili srbske prijatelje in
skupaj proslavili častitljivi jubilej.

Tako menijo udeleženci 14.
Hrastovega memoriala, gorskega
preizkusa starodobnikov na
Ljubelju. Na njem je bilo več kot
80 voznikov starih motorjev iz
petih držav.
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tržiški glas
Časopis občine Tržič, September 2010, številka 3

Na letošnji Šuštarski nedelji v Tržiču bodo po cehovskem običaju ''frejšpreh'nge'' prvič sprejemali
obiskovalce med čevljarske pomočnike. Vrsta dogodkov kar tri dni.
Stojan Saje
Tržič - V gorenjskem mestu,
ki slovi po čevljarstvu, bodo
letos pripravili že 43. Šuštarsko nedeljo. Prireditev spet
obeta številne dogodke. Prvi
bo danes ob 17. uri, ko bo
Območna obrtno-podjetniška zbornica odprla v Paviljonu NOB razstavo izdelkov
tržiških čevljarjev. Glavni
organizator prireditve je Turistično društvo Tržič, pokrovitelja in sodelavca pri
organizaciji pa sta Občina
Tržič s Turistično promocijskim in informacijskim centrom ter tovarna obutve
Peko.
"Na angelsko nedeljo, 5.
septembra, bodo mestne
ulice v Tržiču spet polne
stojnic. Šuštarski sejem bo
od jutra do večera privabljal
številne obiskovalce, za katere bodo imeli prodajalci pestro izbiro blaga po ugodnih
cenah. Seveda je vedno največ zanimanja za obutev in
usnjeno galanterijo, zato
smo precej stojnic namenili
čevljarskim podjetjem in
obrtnikom. Obutev bodo
prodajali tudi v trgovskem
centru Deteljica v Bistrici in
ob tovarni Peko. Družba
Peko pripravlja vsako uro
med 10. in 14. uro ogled proizvodnje obutve. Čevljarsko
obarvana bodo tudi nedeljska dogajanja na odru pri
avtobusni postaji. Tam bodo

Na nedeljskem sejmu v Tržiču je vsako leto postavljenih okrog tristo stojnic z raznovrstnim
blagom. Večina obiskovalcev daje prednost ugodnemu nakupu obutve.
razglasili najboljše ustvarjalce 4. likovnega natečaja
Ustvari svoj lastni par za
mlade modne oblikovalce
obutve. Igralci KUD Lom
bodo spet uprizorili cehovski običaj ''frejšpreh'nga'',
ki bo prvič namenjen sprejemu obiskovalcev med čevljarske pomočnike. Potrudili
se bomo, da bo Šuštarska
nedelja nepozabno doživetje
za naše goste. Ponudili jim

bomo tudi domače dobrote
in veliko zabave," je povedala Marjana Zupan, predsednica Turističnega društva
Tržič.
Med pomembnejše spremljajoče dogodke sodi 18.
mednarodno tekmovanje na
tekaških rolkah, ki bo v soboto dopoldne na cesti od
Tržiča do Loma. Nedeljo bo
popestrilo 2. mednarodno
tekmovanje Strongman -

najmočnejši šuštar, prva
predstavitev vozil ferrari in
prikaz starodobnih vozil.
Tudi na veselice niso pozabili! V petek zvečer bo na
Letnem kopališču Tržič Slovo poletju s skupino
Rok'n'band, v soboto Šuštarski žur s skupino Yuhubanda na tržnici v Tržiču,
kjer bo v nedeljo še Velika
šuštarska veselica z ansamblom Slovenski pozdravi.

INTERVJU

LJUDJE

KULTURA

RAZVEDRILO

Gradnje moteče,
a so nujne

Zaslužen za tržiško
gasilstvo

Viktor je slikar in pevec

Zmagala dva,
pokal Tržiču

V Tržiču in okolici hitijo z obnovami komunalnih in drugih napeljav. Župan Borut
Sajovic se zaveda, da težave
krnijo njegovo priljubljenost.
Nujne naložbe je treba vseeno končati.

Gabriel Hladnik je letos prejel kipec gasilca, eno najvišjih gasilskih priznanj v državi. Še vedno je aktiven v
Prostovoljnem gasilskem
društvu Tržič in Gasilski zvezi Tržič.
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Z razstavo Biser med gorami se predstavlja s 27 deli tržiški slikar samouk Viktor
Klofutar v galeriji Atrij Občine Tržič. Ob odprtju je tudi
zapel v duetu s Francijem
Perkom.

Na dvanajstih Tržiških igrah
veselja in smeha sta si delili
zmago dve ekipi z enakim
številom točk. Leteča teleta
iz Kranja so pustila prehodni
pokal domači ekipi v Tržiču.

V Zvirčah veseli obnov
Občina Tržič je vložila v obnovo komunalnih
napeljav in cest v Zvirčah blizu dva milijona evrov.
Stojan Saje
Zvirče - V občini Tržič letos
končujejo projekt odvajanja
in čiščenja odpadnih voda ter
oskrbe s pitno vodo, ki ga sofinancira Evropska unija. Obsežna dela na posodobitvi komunalnih napeljav in cest so
skoraj poldrugo leto potekala
tudi v Zvirčah. Tam so zgradili skoraj 2,5 kilometra fekalne kanalizacije, več kot dva kilometra meteorne kanalizacije in blizu 1.800 metrov sekundarnega vodovoda. V vasi
so položili 1.300 metrov električnega kabla, 1.500 metrov
plinovoda in 500 metrov
optičnega kabla. Po končanju
del so na novo asfaltirali vse
ulice.
"Zvirče so postale ena najbolj
opremljenih vasi v občini, za
kar smo namenili skoraj dva
milijona evrov. Med gradnjo
je bilo veliko težav, a glavno
je, da je projekt uspel. Zahvala gre krajanom za potrpljenje, lastnikom zemljišč za ra-

zumevanje pri odkupih,
agrarni skupnosti in krajevni
skupnosti Kovor. Praznik KS
Kovor, 15. avgust, je tako še
bolj slovesen," je dejal tržiški
župan Borut Sajovic ob odprtju novih pridobitev dober teden prej. Domačine je razveselil z napovedjo, da bodo
kmalu začeli graditi še pločnik proti Kovorju, uredili pa
bodo tudi otroško igrišče in
spodnji del vasi. Njemu so se
pridružili pri rezanju traku
na cesti predsednik KS Kovor
Janez Šter, predsednik agrarne skupnosti Mihael Dolžan
in župnik Ivan Potrebuješ iz
Kovorja.
Prvi je ugotovil, da je sedaj
pogled na vas lepši. On se je
rešil pritožb zaradi ozkih cest
in slabega asfalta. Kot je priznal drugi, se je izplačalo potrpeti za napredek in čistejše
okolje. Kar so dobili oni, bo
služilo še dolga leta, je izrazil
zadovoljstvo Dolžan. Niti
močna ploha ni odplaknila
veselja obiskovalcev.

Od 3. do 5. septembra
bodo tržiške ulice spet oživele
in v Tržič privabile veliko obiskovalcev,
za katere organizatorji
TD Tržič, Občina Tržič in Peko, d. d.,
pripravljajo množico zanimivih dogodkov.

Vabljeni na Šuštarsko nedeljo 2010!
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Gostje čevljarski pomočniki
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Čevljarstvo
Obrt prehaja iz
roda v rod
Marko Brodar iz Tržiča je že kot šolar spoznaval
veščine izdelovanja obutve. Marsikaj ga je naučil
oče Bogdan.
Stojan Saje
Tržič - Mesto, kjer je Peter
Kozina pred stoletjem razvil
čevljarsko industrijo, danes
komaj premore podjetnika v
tej stroki. Marko Brodar iz
Tržiča je stopil na to pot leta
1993, ko je na Trgu svobode
odprl Čevljarstvo Brodi. Ker
je bilo v stari delavnici premalo prostora, je pred dvema letoma najel poslovno

opisal Marko Brodar razloge
za nadaljevanje čevljarske
tradicije v družini.
"Jaz sem bil modelir za podplate v Peku. Žena Cilka je
delala kot prešivalka, na
koncu pa kot inštruktor v šivalnici. Doma hranim več
priznanj za oblikovanje
vzorcev obutve in inovacije.
Izdelal sem tudi orodje za
oblikovanje opetja. V domači delavnici sva izdelovala

Marko Brodar nadaljuje čevljarsko tradicijo staršev; ob
njem oče Bogdan.
stavbo v ulici Za Mošenikom. Tam se mu je pred
dnevi pridružil v pogovoru
tudi oče Bogdan, ki je podedoval čevljarsko delavnico
po svoji mami.
"Stara mama Greta Brodar
je imela po drugi svetovni
vojni delavnico na Virju. Po
nekaj letih jo je preselila v
center mesta. Ded Franc je
bil krojač in gostilničar, babica pa je izdelovala copate.
Imela je do deset zaposlenih. Obutev je tudi izvažala,
zlasti v Avstrijo. Ko je opustila obrt, je bila delavnica
nekaj časa zaprta. Po letu
1980 sta tam začela popoldansko obrt moja starša. Od
petega razreda osnovne šole
sem jima pomagal pri delu.
Odločil sem se za študij usnjarsko predelovalne tehnologije na fakulteti za naravoslovje in tehnologijo. Ko
je oče zbolel, sem doma prijel za delo sredi študija," je

otroške copate in lahko obutev ter orodje za strojno navlačenje opetja," se je spomnil Bogdan svojih uspehov v
čevljarstvu. Kot je dodal sin,
mu je oče po okrevanju izdal skrivnost izdelave orodja. Dolgo so ga delali za partnerja v Nemčiji in domače
tovarne obutve.
"Naša osnovna dejavnost je
izdelava copat. S partnerico
Vesno sva se lotila oblikovanja modnih copat. Ona mi
svetuje pri oblikovanju unikatnih izdelkov iz usnja, kot
so torbice, denarnice, pasovi in zapestnice. Še vedno
izdelujemo tudi lahko obutev in popravimo kakšen
star par obutve," je povedal
tržiški podjetnik. Kot je zaupal, Brodarjevi vsako leto
sodelujejo na Šuštarski nedelji. Dve leti zapored so
prejeli priznanje Turističnega društva Tržič za najlepšo
stojnico.

Marku je v pomoč pri oblikovanju unikatnih izdelkov
njegova Vesna.

Ustvari si svoj lastni par
"Peko je veliko podjetje, s sedežem v Tržiču, tudi zaposluje domačine. Tako mora, kljub vse višjim
stroškom, tudi ostati, saj je to dobro tudi za Slovenijo," pravi Marta Gorjup Brejc, predsednica uprave
Peka, kjer nadaljujejo šuštarsko tradicijo.
juliju. Kupci letos kupujejo
manjše količine, ob dobri
prodaji pa naročijo nove količine. Naša prilagodljivost in
odzivnost je naša velika prednost pred drugimi evropskimi proizvajalci. Julija smo se
morali odzvati na večje povpraševanje, zato smo denar
za regres v mesecu juliju namenili za novo proizvodnjo.
Kot vedno, sem delavce vprašala, ali se strinjajo, da regres
zamaknemo v jesen, vendar
niso bili za to. Razumem jih,
saj so pričakovali in načrtovali izplačilo, ter najverjetneje
že tudi vedeli, kako bodo porabili denar. Regres smo tako
vseeno izplačali v mesecu juliju, v prihodnje pa bomo
bolj natančni pri sprejemanju delovnega koledarja."

Boštjan Bogataj
Tržič - Pogoj za nadaljevanje
tradicije je prenašanje čevljarskega znanja, odlične
ročne spretnost ter ambicioznost za uspeh v tej dejavnosti. "Čevljarski poklic je
lep, ob zadovoljnem kupcu
Pekovega čevlja pa ponosen
vsak, ki je vpet v proizvodni
proces. Naj tako tudi ostane," nam je v pogovoru pred
Šuštarsko nedeljo povedala
Marta Gorjup Brejc.
Pred vrati je Šuštarska nedelja. Jo tudi v Peku težko pričakujete?
"Zelo sem vesela, da se
kljub neugodnim okoliščinam, kot so povečevanje
brezposelnosti, padec kupne moči in rast življenjskih
stroškov, z nami ohranja
čevljarska tradicija Tržiča.
Peko zaposluje 170 sodelavcev v proizvodni obutve, še
nekaj časa pa bomo morali
zdržati, da proizvodnja in
prodaja prideta v normalne
okvire. V Peku tudi letos pripravljamo natečaj za mlade
z naslovom Ustvari si svoj
lastni par. Na ta način navdušujemo mlade h kreativnosti, predvsem pa želimo
mlade navdušiti za čevljarski poklic. Zanj ni nujno, da
le nanašaš kremo v proizvodnji, čevelj je izdelek z veliko vrednostjo in dušo, če
mu je vdihnjena na pravi
način."
Ali tudi v gospodarsko težkih časih zaposlujete?
"Peko po starosti zaposlenih
spada med starejše podjetje.
Zaradi tega želimo privabiti
mlade tudi s tovrstnimi natečaji. Te generacije so naša
prihodnost in mi jih za sodelovanje v natečaju tudi nagradimo. Lanski zmagovalec Robert si je lahko že spomladi ogledal več modelov z
njegovim imenom na policah naših prodajaln."
Koliko Šuštarska nedelja doprinese k vašim rezultatom?
Veliko prodate?
"Peko je ob mojem prihodu
(Gorjup Brejčeva podjetje
vodi zadnje desetletje, op.
a.) začel prehod iz nižjega v
višji cenovni razred. Še vedno izdelujemo obutev, ki
ima sprejemljive cene, ne
konkuriramo pa nizkocenovni obutvi iz Azije. Pekova obutev je usnjena in kakovostna, zato je tudi dražja
kot sintetična. Šuštarska nedelja je za nas prodajno pomembna, saj po ugodni ceni
ponujamo čevlje minulih
sezon, medtem ko za modele iz novih kolekcij ponujamo popuste. Opažamo, da
Šuštarsko nedeljo v veliki
meri obiščejo družine, ki
uživajo v izletu, zabavi in

Marta Gorjup Brejc: "Šuštarska nedelja je za nas prodajno
pomembna, saj ugodno ponudimo kak par, ki je ostal
na prodajni polici iz prejšnjih sezon, nove modele pa
z manjšim popustom." I Foto: Tina Dokl
ugodnem nakupu za vso
družino. Iz tega vidika je Šuštarska nedelja za nas zelo
pomembna."

četku recesije naša branža
ni bila takoj na prepihu, ob
dvigu osnovnih življenjskih
stroškov pa so kupci začeli
varčevati."

Ali vas v Peku motijo ceneni
izdelki, ceneni čevlji na Šuštarski nedelji?
"Ponudba obutve na trgu je
zelo raznolika, razlike v kakovosti in ceni pa so velike.
Kot sem že omenila, v Peku
cenovno ne moremo konkurirati obutvi, ki je izdelana v
Aziji, lahko pa poskrbimo,
da svojim kupcem ponujamo visokokakovostno obutev po sprejemljivih cenah.
Na koncu izbere potrošnik."

Ob koncu leta pričakujete
dobiček?
"Zelo težko bomo leto zaključili pozitivno. Na to ne
vpliva le upad prodaje, ampak tudi rast stroškov. Tudi
zakonska rast minimalne
plače nam je močno povečala stroške dela. Zakon je sicer določal, da bi lahko plačo
dvignili do konca leta, vendar smo se odločili za takojšnje povečanje."

Kako gospodarska kriza
vpliva na vašo prodajo? Kako
ste poslovali v prvih šestih
mesecih leta?
"Letošnja prodaja v maloprodaji in veleprodaji je tako
v Sloveniji kot tujini manjša
kot prejšnja leta. Iz statistike
vemo, da je povsod tako,
tudi pri konkurenci. Ob za-

Ste zaradi tega imeli težave
okoli izplačila regresa?
"Konec vsakega leta na svetu
delavcev sprejmemo delovni
koledar za prihodnje leto,
običajno smo načrtovali izplačilo regresa v poznih jesenskih mesecih, letos pa
smo prvič naredili izjemo in
načrtovali izplačilo v mesecu

Ob prihodu v Peko se zdi, da
se podjetje vse bolj krči, da
uporabljate vse manj proizvodnih površin?
"Zmotna predstava. Le pogled na Peko z glavne ceste
je nekoliko spremenjen. Delujemo na isti površini kot
že vrsto let, le stare upravne
stavbe že dolgo nismo uporabljali, na njenem mestu
pa odpira vrata Hofer. Prodali smo le del zemljišča za
parkirišče, sicer pa imamo
poleg glavnega objekta, ki ga
opazi vsak (s skladišči, šivalnico in režijo), še dva objekta za proizvodnjo za njim,
ob Tržiški Bistrici. Urejamo
pa tudi našo okolico. Tako
že imamo nov dovoz, zadaj
bodo tudi nova parkirišča,
vendar šele ob koncu leta."
Zakaj se v zadnjih dveh letih
v povezavi s Pekom pojavljajo vedno nove afere?
"Nisem pravi naslov za odgovor na to vprašanje. O
Peku kroži vrsta neresničnih informacij, marsikdo
mu želi škodovati, vendar
ne vem, zakaj. Želim, da se
to Peku v prihodnje ne bi
več dogajalo."

Vsak zadovoljen kupec Pekovih čevljev prinaša zadovoljstvo vsem v Peku. I Foto: Tina Dokl
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Intervju

Gradnje moteče,
a so nujne
V Tržiču in okolici hitijo z deli, ki so povezana z obnovami komunalnih in drugih napeljav. Župan
Borut Sajovic se zaveda, da težave krnijo njegovo priljubljenost med občani. Kot je povedal, je treba
nujne naložbe vseeno dokončati.

Pred poletjem ste napovedali, da bodo obnovili Trg svobode v Tržiču začetek septembra. Bo ta obljuba izpolnjena?
"Dela na Trgu svobode so potekala še ves avgust. Bilo jih
je več, kot smo na začetku
pričakovali. Ponosen sem, da
je uspela obnova dveh znamenitosti mesta. Prvi je most
čez Tržiško Bistrico pri avtobusni postaji. Ograja na
njem je narejena v skladu s
smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Enako so obnovili portal v podhodu občinske stavbe, ki je iz
peraškega tufa. Zagorele so
tudi nove ulične svetilke, ki
so varčne in ekološko ustrezne. Zadnje dni avgusta so
opravili kamnoseška dela in
položili asfalt na ulici. Do Šuštarske nedelje bo ves trg do
cerkve sv. Andreja urejen v
celoti. Takoj zatem bodo namestili klopi, pipo s pitno
vodo, cvetlična korita in ovire
za parkiranje. Nekaj del je še
ostalo na Koroški cesti, kjer
so avgusta urejali pločnik.
Odsek do križišča pod gradom bo urejen do konca septembra. Trg svobode bomo
svečano odprli 24. septembra, ko bo tam parada gasilcev, konjenikov, folklore in
pihalnega orkestra.
Nov videz daje mestu izvirno
tlakovanje, največja dragocenost pa je skrita pod zemljo.
Ponekod je kar enajst različnih napeljav, ki imajo razne
lastnike, zato so bile obnove
zamudne in moteče. Pomembno je, da je konec dober za vse. Za prihodnost načrtujemo obnovo Blejske ulice in naselja Virje. Projekt
bomo predstavili stanovalcem septembra, dela pa se
bodo začela prihodnje leto."
Veliko gradbišč je tudi v okolici mesta. Kako poteka uresničevanje kohezijskega projekta za obnovo komunalnih
napeljav, bo končano letos?
"Dela morajo končati v glavnem do konca septembra.
Do takrat morajo vgraditi vodovode, kanalizacijo in druge
napeljave. Ceste bodo asfaltirali in uredili okolico do začetka zime. Z delom ljubljanskega SCT na Kranjski cesti
nisem zadovoljen, ker poteka
prepočasi. Nekaj so krive
tudi težave s plazovitim terenom in težkim dostopom do
vodnega zbiralnika Hofnarca, kar so že rešili. Želim si
pospešitev del v Pristavi, kjer
delajo zadnje vodovodne priključke. Ceste v naseljih Ret-

Foto: Tina Dokl

Stojan Saje

nje, Breg in Žiganja vas že
asfaltirajo. V Žiganji vasi in
Sebenjah uspešno poteka
dveletni projekt gradnje komunalnih napeljav s podporo Strukturnega sklada EU.
Tam bodo vsa dela končali
prihodnje leto.
Vesel sem, da so končana vsa
dela v zaselku Podvasca v Pristavi, vasi Zvirče, Kovorju,
Bistrici pri Tržiču, na Loki in
v Podljubelju. Največje gradbišče je na Ravnah, kjer je
bila prvotno predvidena le
obnova vodovoda. Ugotovili
smo, da tudi to naselje potrebuje obnovo vseh napeljav.
Začeli smo z ureditvijo brežin Mošenika in obnovo mostu. Proti koncu gre obnova
komunalnih napeljav, dodatno pa smo naročili projekt za
ureditev ceste s pločnikom in
razsvetljavo. To bo narejeno
do konca oktobra. Letos bodo
položili grobi asfalt, prihodnje leto pa še finega. Zavedam se, da zaradi težav stanovalcev ob gradbiščih izgubljam priljubljenost med
občani. Sem pristaš kvalitetnih in trajnih rešitev. Zato
pri končanju del ne bomo lovili roka lokalnih volitev.
Tudi zmanjšanje prihodkov
v občinskem proračunu ne
bo preprečilo končne izvedbe
projekta. Vse obveznosti do
izvajalcev poravnavamo redno, če bo potrebno pa imamo
dovoljenje za najetje 1,9 milijona evrov kredita za končanje vseh del."

Križe. Ker prvič ponudbe izvajalcev niso bile popolne,
smo razpis ponovili. Dosegli
smo nižje cene, kar je za občino dobro. Rok za izvedbo je
kratek. Predvidevamo, da bo
prizidek v Križah za 28 otrok
prve starostne skupine vseljen konec novembra. Do takrat bodo en oddelek otrok od
enega do tretjega leta sprejeli
v učilnici Ljudske univerze
Tržič, štirinajst pa jih bo počakalo na sprejem v vrtec Križe. Dva oddelka predšolskih
otrok bosta v Osnovni šoli Tržič, en oddelek pa v Osnovni
šoli Bistrica. Vrtec je poln
tudi v Lomu. Otroci so naša
prva skrb, zato smo uredili
igrišča ob podružničnih šolah
v Podljubelju in Lomu, zgradili novo igrišče v Pristavi in
obnovili igrišča v Bistrici, Seničnem in na Ravnah.
Pri Osnovni šoli Križe bomo
obnovili atletsko stezo. Letos
bodo postavili tribuno, položili robnike in uredili odtoke za padavinsko vodo, prihodnje leto pa bodo položili
stezo iz umetnih mas. Vse
šole so pripravljene na začetek novega šolskega leta. V
Bistrici so zamenjali okna in
adaptirali učilnice. Pri podružnici Kovor smo odkupili
zemljišče in zgradili večnamensko ploščad. Zaenkrat je
makadamska, a je možno
parkiranje. Za varnost otrok
bo pomemben tudi pločnik
od Zvirč do Kovorja, ki ga
bomo začeli graditi že letos."

Ali je Občina Tržič uspela rešiti težave zaradi premajhnih
zmogljivosti vrtcev, in kaj bo
novega v osnovnih šolah?
"Občina bo te težave gotovo
rešila. Objavili smo razpis za
izbiro izvajalca, ki bo postavil
dve modularni enoti pri vrtcu

Po delu je potrebna zabava.
Menite, da je bilo dovolj priložnosti za razvedrilo na Tržiških poletnih prireditvah?
"Obdržali smo tradicionalne
prireditve. Dodali smo nove,
kot je Festival tržiških bržol,
obudili stare, kot so Pastir-

ske igre v Podljubelju, pa
ohranili že uveljavljene, kot
sta Vaški semenj v Seničnem, Žetev in spravilo sena
v Lešah. Poletne prireditve
so letos popestrili prijatelji
iz Zaječarja s trubači, ki so
nastopili na več krajih. Posebej živahno je bilo na Igrah
veselja in smeha po tekmovanju na bazenu. Uspešne
so bile matineje za otroke in
gostovanja priznanih umetnikov. Avto-moto društvo
Tržič je spet pripravilo dirko
starodobnikov na Ljubelju.
Veliko zanimivih dogodkov
bo tudi septembra."
Pred vrati je Šuštarska nedelja. Kako pričakujete čevljarski praznik?
"Šuštarski nedelji je treba dodati nove vsebine, kar že počnemo. Ureditve mestnega
jedra omogočajo, da še bolj
poudarimo etnološko plat.
Mislim, da bi bila lahko Šuštarska nedelja v manjšem
obsegu vsak vikend, za kar so
dane vse možnosti. Prireditev gotovo daje zaslužek in
kruh več kot sto domačinom.
Pomeni promocijo za tržiške
obrtnike, gostince in druge
podjetnike. V paviljonu NOB
bo spet na ogled razstava izdelkov obrtnikov. Domačini,
ki se ukvarjajo s čevljarstvom, so kar uspešni. Zaradi majhnosti se bolj prilagajajo razmeram kot večja tovarna. Veseli smo, da podjetje Peko še vedno sodeluje na
prireditvi. Turističnemu društvu je v pomoč tudi Občina
Tržič. Skupaj smo poskrbeli
za veselice vse tri dni in dodatne prireditve ob nedeljskem sejmu. Mednje sodi
tudi mednarodna tekma na
tekaških rolkah do Loma v
soboto."

Rušijo stavbe na meji
Nekdanji mejni prehod Ljubelj bodo uredili po
evropskih predpisih. Stavbe policije in carine so
že začeli rušiti.
Stojan Saje
Ljubelj - Ob vstopu Slovenije
v Evropsko unijo so tudi pri
nas ukinili nekdaj strogo zastražene prehode na meji s
sosednjimi državami. Stavbe, v katerih so delali obmejni uslužbenci, so že dolgo
prazne. Mimo njih poteka
promet iz tujih držav in v
obratni smeri brez nadležnega preverjanja in čakanja. Na osnovi zakonika o
šengenskih mejah je evropski parlament že leta 2006
zahteval, da morajo države
preurediti opuščene mejne
prehode na notranjih mejah
Evropske unije. Prilagoditi
jih morajo drugačnim razmeram na teh območjih in
jih usposobiti za potrebe novih nalog. Pri tem je pomemben zlasti nemoten
pretok prometa, ki bo po odstranitvi starih stavb in ureditvi ploščadi bolj varen.
Po podatkih Direkcije za ceste Republike Slovenije,
bodo letos preuredili štiri nekdanje mejne prehode. Prvi
je na vrsti mejni prehod Ljubelj v občini Tržič. Za rušenje stavb in ureditev ploščadi
so poleti objavili javni razpis
in izbrali izvajalca del. Pogodbo so podpisali s podjet-

jem Slemenšek, ki mora v 75
dneh od podpisa odstraniti
nekdanje objekte carine in
policije, nadstrešnice, otoke
in kontrolne kabine. S projektom so predvideli novo
prometno ureditev območja,
obnovitev dotrajanega vozišča, ureditev odvajanja padavinskih voda in postavitev
javne razsvetljave. Izdelali
bodo dodatni vozni pas, ki bo
zagotovil povezavo med staro
ljubeljsko cesto in novim
parkiriščem. Na parkirišču
bo dovolj prostora za osebna
vozila in avtobuse. Vse preureditve na ploščadi Ljubelj
naj bi stale državo več kot
366 tisoč evrov, so pojasnili
na direkciji.
V podjetju Slemenšek smo
se zanimali, kdaj se bodo lotili načrtovanih del na Ljubelju. Kot je povedal Jože Tominc, so po podpisu pogodbe morali čakati na soglasje
države Avstrije glede režima
prometa med deli. V predoru bo namreč veljala začasna
enosmerna zapora prometa.
Na stavbah so že odstranili
okna in vrata ter začeli odkrivati streho. Po izdaji dovoljenja za zaporo prometa bodo
v dveh do treh tednih porušili stavbe in začeli urejati
ploščad z okolico.

Meja na Ljubelju bo pozabljena, ko bodo porušili stavbe na
nekdanjem prehodu.
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Srečanja

Pod Storžičem so se spomnili partizank in
partizanov, ki so padli 5. avgusta 1941.
Na slovesnosti govoril minister Aleš Zalar.
Stojan Saje
Grahovše - Sončna nedelja,
8. avgusta, je bila kot nalašč
za izlet v hribe. Številni so
se ta dan odpravili do Doma
pod Storžičem tudi z drugačnim namenom. Pri bližnjem spomeniku padlim
borcem so organizirali slovesnost ob dnevu spomina,
5. avgustu. Za to so poskrbe-

dopolnila Polde Narat s harmoniko in Peter Gladek z
baritonom.
Na bližnji jasi spomenik priča, da so 4. avgusta 1941 tam
ustanovili Storžiški bataljon,
prvi na Slovenskem. Žal je
bila v napadu Nemcev že naslednji dan prelita kri prvih
žrtev v tržiški občini. Padli
so Marija Bečan, Marija Štefe, Marija Solnar, Jože Jane-

Od Doma pod Storžičem so prvi krenili k spomeniku
pohodniki in praporščaki.
li Občina Tržič, KS Lom pod
Storžičem, Združenje borcev za vrednote NOB Tržič,
Občinsko združenje slovenskih častnikov, Območno
združenje veteranov vojne
za Slovenijo, Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska in Planinsko društvo Tržič.
Že dopoldne so se pri domu
zbrali udeleženci proslave,
ki so se iz doline pripeljali,
ali prišli peš. Po treh urah
hoje je tam sklenilo pohod
od Grahovš do pobočja Tolstega vrha in doma dvajset
veteranov vojne za Slovenijo, slovenskih častnikov in
vojaških gornikov. Krajšo
pot je prehodil tudi tržiški
župan Borut Sajovic s soprogo Janjo in minister za pravosodje RS Aleš Zalar.
Vsem je zaigral za dobrodošlico Pihalni orkester Tržič, slovesno vzdušje pa sta

žič, Peter Ahačič, Andrej
Kmet, Anton Guček in Jože
Gradišar. Njim v čast so se
ob spomenik postavili gardisti Slovenske vojske, gostje
pa so položili vence. Zbrane
so pozdravili predsednik tržiških borcev Anton Kramarič, predsednik KS Lom Matej Slapar in župan Borut
Sajovic. Slednji je poudaril,
da Tržič ceni vse žrtve vojn.
Kot je dejal v govoru Aleš
Zalar, so tudi prebivalci občine Tržič doživeli v drugi
svetovni vojni vse grozote.
Bili so med prvimi v boju
proti okupatorju, čeprav so
vedeli, koliko tvegajo. Med
žrtvami pod Storžičem je
bilo pet Tržičanov, ki so primer izjemno srčnega in zagrizenega upora. Na njihov
zadnji boj je z recitacijo
spomnila igralka Marina
Bohinc, tržiški godbeniki pa
so zaigrali več skladb.

Vence so položili k spomeniku predstavniki tržiških borcev,
desno minister Aleš Zalar.

Prijateljstvo za vse rodove
Tržičani so odločeni, da ohranijo vezi s pobrateno občino Zaječar. Ob tridesetletnici pobratenja so
povabili srbske prijatelje in skupaj proslavili častitljivi jubilej.
Stojan Saje
Tržič - Z razstavo fotografij
Podobe pobratenja, ki jo je
Jože Klofutar pripravil v
Kulturnem centru Tržič, so
prikazali kronologijo vezi
med Tržičem in Zaječarjem. Začela se je v letih
1941-1945, ko so naše izseljence sprejeli v Srbiji. Sledili so medsebojni obiski
znancev in potovanja z vlakom bratstva in enotnosti. V
Tržiču sta Milan Ogris in
Miodrag Kostić 5. avgusta
1980 podpisala listino o pobratenju. Kljub razpadu
skupne države so prebivalci
ohranili stike in jih ponovno
krepijo. Leta 2006 je spremljal Pihalni orkester Tržič v
Zaječar tržiški župan Pavel
Rupar. Župan Borut Sajovic
je z delegacijo prvič obiskal
prijateljsko mesto maja letos. Gostje iz Srbije so vrnili
obisk 20. avgusta, ko so skupaj s Tržičani proslavili 30letnico pobratenja.
Po sprejemu v atriju občinske stavbe, kjer je v vodnjak
prijateljstva odslej vklesano
ime mesta Zaječar, so gostje
in domačini krenili prek
Trga svobode do kulturnega
centra. Spremljali so jih zvoki trubačev, ki so navdušili
zbrane že na ulici. Svečano
je bilo v dvorani, kjer je igralec David Ahačič vodil nastopajoče na akademiji. Po

Folklorna skupina iz Zaječarja je predstavila del izročila njihovega kraja. I Foto: Matic Zorman
himnah obeh držav je povedal zgodbo o deklici Momo.
Ona je ugotovila, da je smisel življenja prijateljstvo. To
sta v govorih potrdila župana Tržiča in Zaječarja, Borut
Sajovic in Boško Ničić, ki sta
obnovila podpisa na listini o
pobratenju. Ničić je zaželel,
da bi prihodnje generacije
ostale zveste ideji te listine.
Kot je dejal župan francoskega mesta Ste Marie aux
Mines Claude Abel, bodo

prihodnje leto praznovali
45-letnico prijateljstva s Tržičem.
Program je izrazil raznolikost kultur, vseeno pa so se
plesi, glasba in etnografsko
izročilo zlili v celoto. Odrasla in otroška plesna skupina, mladinska pevska skupina FS Karavanke ter glasbenica na opreklju so pričarali
del folklore izpod Alp. Folklorna skupina iz Zaječarja
je predstavila Gradske igre

in đurđevanske običaje, publiko so očarale manekenke
v ročno tkanih oblačilih, še
bolj pa so jo ogreli srbski
trubači. Povezovalec je bral
zapis Helene Jelovčan v Gorenjskem glasu s spomini
na obisk Tržičanov v Zaječarju ob pobratenju. Tudi
tokrat se je večer končal s
kolom in družabnim srečanjem. Dan zatem so druženje nadaljevali na Ljubelju
in kopališču v Tržiču.

Osmi EU ples brez meja in semenj
Ob lepem vremenu se je na starem Ljubelju na 8. EU plesu brez meja zbrala pisana druščina
ljubiteljev gora, domače glasbe in dobrih jedi.
Mateja Dolžan
Že osmo leto zapored živi
prireditev v soorganizaciji
Občine Tržič in Občine Borovlje ter pod pokroviteljstvom obeh županov, na kateri se srečajo prijatelji z
obeh strani Karavank. Letos
je avgustovsko sonce poskrbelo za boljši obisk kot lani,
vseh obiskovalcev je bilo kar
blizu petsto, večina pa je
tudi letos prišla z avstrijske
strani. Občina Tržič je za
občane Tržiča in okolice
organizirala brezplačen avtobusni prevoz iz Tržiča do
Ljubelja.
Prireditev se je začela s kratko gorsko mašo, ki sta jo vodila lomski župnik Silvester
Novak in župnik dr. Jakob
Ibounig, nagovorom županov, mag. Boruta Sajovica in
gospoda Inga Appeja, nastopili so pevci iz Podna in Borovelj, vse do večera pa so za
vzdušje skrbeli muzikanti
ansambla Veseli Begunjčani.
Podljubeljski gostinci iz
koče na starem Ljubelju, gostišča Karavla Koren in Bist-

Foto: Katjuša Stanek

Spomin na
prve žrtve vojne

roja Školjka so se letos še
posebej potrudili in s skupnimi močmi obiskovalcem
ponujali izbrane jedi. Letos

ni dišalo po čevapčičih, temveč so obiskovalci lahko izbirali med kranjsko klobaso
s krompirjevo solato, jeleno-

vim golažem, gobovo juho
in žganci ter carskim pražencem z borovničevim prelivom, jabolčnim zavitkom
ali kremšnito. Lično opremljene stojnice so kar vabile k
pokušini domačih jedi. Na
eni izmed stojnic so kmečke
žene iz pobratenega mesta
Zaječar, s katerim Tržič letos praznuje že 30-letnico
pobratenja, predstavile sladke dobrote vzhodnega dela
Srbije. Posebno pozornost
so pritegnili tudi njihovi vezeni prti in ročno izdelane
narodne noše.
Pravi planinski podvig na
stari Ljubelj pa je uspel šestindvajsetim folkloristom iz
Zaječarja, katerih trud je bil
na vrhu poplačan z nepozabnim razgledom na okoliške vrhove.
V kombinaciji z odlično gostinsko ponudbo Ples brez
meja resnično postaja lepa
tradicija, ki jo je vredno
ohranjati. V prihodnje si želimo le, da se tako prijetnega
druženja na starem prelazu
Ljubelj udeleži še več Tržičanov in Tržičank.
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Kraji, oglas

V Lešah ohranjajo stare običaje
V sklopu Praznika na vasi so v Lešah prikazali Jakobovo žetev in pripravo 'bremena'.
Ana Hartman
Leše - Na predzadnjo julijsko soboto, dan pred godom
farnega zavetnika sv. Jakoba, je v Lešah potekal tradicionalni Praznik na vasi, ki
so ga priredili krajevna
skupnost (KS) in organizacije v Lešah. Prireditev so zaznamovali Jakobova žetev,
priprava 'bremena', domače
kulinarične dobrote in odprtje razstave Vleka bremena 2008.
Praznik na vasi se je začel z
žetvijo na Grabnovi njivi, kjer
je okoli trideset žanjic pridno
želo pšenico, ki so jo zvezali v
snope in dali v kozolec. Dogajanje se je nato preselilo na
igrišče pred vaškim domom,
kjer so lešanski možje pripravili 'breme' - na smrekove vrhače naloženo in povezano
seno. Gre za staro kmečko
opravilo: včasih so se v Lešah
zvečine preživljali s kmetijstvom in je bilo v vasi premalo krme za vso živino, zato so
kosili tudi strma pobočja Dobrče in pripravljali 'breme', ki
so ga nato zvlekli v dolino. To

Žanjice so se po opravljenem delu na vozu s konjsko
vprego popeljale pred vaški dom, kjer so lešanski možje
pripravili 'breme'.
težaško opravilo je zamrlo že
pred več kot štiridesetimi leti,
obudili so ga leta 2004.
"Z ohranjanjem starih običajev želimo izkazati spoštovanje prednikom in mlajšim
rodovom približati njihovo
življenje," je pojasnila predsednica KS Metka Kokalj in
dodala, da bodo kljub slabšemu obisku, ki je predvsem

posledica slabega vremena,
prireditev še organizirali. Gosta večera sta bila slavistka in
etnologinja Marija Cvetek, ki
je prireditev obogatila s humorističnimi pripovedkami
iz Bohinja, in Naško Križnar,
etnolog na Inštitutu za slovensko narodopisje, ki je
ugotavljal, da ohranjanje starih vaških običajev dokazuje,

da ljudje v času globalizacije
potrebujejo ožjo identiteto in
da se ne morejo kar tako poistovetiti s širokim planetarnim prostorom. Zbrane je
nagovoril še tržiški župan
Borut Sajovic.
Organizatorji so poskrbeli
tudi za domače kulinarične
dobrote: ajdove žgance z
ocvirki, kislo mleko, skuto,
klobase, kumarično solato s
krompirjem, flancate, kompot iz suhih krhljev ...
Ob Prazniku na vasi so v vaškem domu odprli razstavo
Vleka bremena 2008, ki jo
je pripravil Tržiški muzej.
Na ogled je bila do konca avgusta, prikazovala pa je trideset fotografij in stare sani
iz Kokre, naložene s senom,
zavitim v rjuho.
"Praznik se je nadaljeval
tudi v prihodnjih dneh. Naslednje jutro je bil po nedeljski maši ob godu farnega zavetnika sv. Jakoba blagoslov
obnovljene kapelice sv. Ane,
dan kasneje pa smo ob 90letnici čestitali najstarejši
krajanki Anici Bohinjec," je
še povedala Kokaljeva.

Veselo za krajevni praznik
Stojan Saje
Kovor - Prebivalci krajevne
skupnosti Kovor, ki leži na
jugozahodu tržiške občine,
imajo svoj praznik 15. avgusta. Letos so ga praznovali že
dober teden prej. Dan zatem,
ko so v Zvirčah slovesno odprli obnovljene komunalne
napeljave in ceste, je bila v
Kovorju tradicionalna gasilska veselica. Okrog šestdeset
članov Prostovoljnega gasilskega društva je sodelovalo
pri pripravi prireditve, ki je
privabila številne domačine
in obiskovalce od drugod. V

goste so povabili ansambel
Igor in zlati zvoki, ki je s poskočnimi melodijami marsikoga ogrel za ples. Za smeh
je skrbel humorist z vzdevkom Peška. Nekateri so se
razvedrili ob kegljanju za
odojka, pršut in sodček piva.
Še bogatejše so bile nagrade
v srečelovu; izmed tisoč nagrad so opolnoči izžrebali deset glavnih, tudi lažji motor.
Mladina je našla svojo zabavo na otroškem igrišču, zlasti
starejši pa so uživali v ognjemetu. Gostitelji so seveda poskrbeli, da ni nihče odšel domov niti lačen niti žejen.

Letošnji praznik krajevne skupnosti Kovor je popestrila
tradicionalna veselica, ki so jo pripravili domači gasilci.

ABANKA - Z VAMI V TRŽIČU
MINEVA ČETRTO LETO DELOVANJA POSLOVALNICE ABANKE V TRŽIČU V NOVIH POSLOVNIH PROSTORIH.
prihodnost. Da smo na
pravi poti, nam potrjujejo
dobri rezultati poslovanja
Abanke in prejete
mednarodne nagrade:
● nagrada revije Euromoney

za najboljšo banko v
Sloveniji. Abanka je bila
ocenjena kot najbolj uspešna
in stroškovno učinkovita
banka v Sloveniji v preteklem
obdobju,

nagrada revije The Banker
za banko leta 2009 v Sloveniji.
Abanka je v težkih časih
zahtevnega finančnega trga
dosegla odlične poslovne
rezultate in tehnološki
razvoj na področju
elektronskega poslovanja.

in investicijskimi skladi
Abančne DZU.

Za vaše zadovoljstvo si bomo
prizadevali tudi v prihodnje.
Za vas smo oblikovali
paketne ugodnosti za
obstoječe in nove imetnike
osebnih ter poslovnih
računov.
Poleg vsakodnevnega
poslovanja - varčevanja,
kreditiranja in plačilnega
prometa, lahko v naši
poslovalnici opravite tudi
storitve, vezane na trgovanje
z vrednostnimi papirji

Strokovno usposobljeni
bančni svetovalci so vam v
naši poslovalnici na voljo
vsak dan od ponedeljka do
petka od 9. do 12. ure ter od
14. do 17. ure.

●

Zamenjava banke še nikoli
ni bila tako enostavna, saj
vse postopke, z vašim
pooblastilom uredimo v
Abanki.

Ekspozitura Tržič
Cankarjeva 1 a, Tržič
T: (04) 59-81-700
Natalija Švab, vodja
Cankarjeva 1 a, Tržič
T: (04) 59-81-712

ABANKA VIPA d. d., Slovenska 58, LJUBLJANA

V tem času se je še močneje
utrdila s svojo prisotnostjo
med občani in podjetniki
Občine Tržič.
S prilagodljivostjo potrebam
strank gradimo tudi
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Kraji
Tržič

Nova fasada in ogrevanje
Stavba na Balosu 4 ima v mestnemu jedru poseben pomen,
saj povezuje kulturo in društvene dejavnosti. Največ prostora zaseda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja. Tam deluje Radio
Gorenc, svoje prostore pa imajo tudi Klub tržiških študentov, Planinsko društvo Tržič in Folklorna skupina Karavanke. Občina Tržič je lani poskrbela za zamenjavo kritine
na strehi. Letos se je lotila obsežne obnove zunanjosti
stavbe. Avgusta so začeli izdelovati novo fasado. Obenem
bodo objekt priključili na kanalizacijo in tlakovali pločnik ob
cesti. Obnovili bodo tudi kotlovnico, kjer bodo namestili
novo peč na plin. Vrednost del so ocenili na 130 tisoč evrov.
Naložbo sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v
okviru sodelovanja s sosednjo Avstrijo. Projekt z naslovom
Brezmejna doživetja kulturne dediščine avstrijske Koroške Gorenjske je namenjen revitalizaciji nepremične kulturne
dediščine. S. S.

Srečni ob trinajstem sejmu
V Seničnem so imeli letos trinajsti Vaški semenj, ki ni bil nesrečen. Gregorčevi so se veselili ob krstu
malega Mateja.
Stojan Saje
Senično - Ena redkih vasi v
tržiški občini, ki ohranja
skupno praznovanje goda
cerkvenega zavetnika, je Senično. Zavetnik njihove
cerkve je sv. Jernej, ki ima
god 24. avgusta. Letos so se
začele prireditve že štiri dni
prej, ko so pripravili Veseli
večer pod vaško lipo z ansamblom Maj. Slovenski
glasbi so dodali še malo
srbske, saj so prišli iz Tržiča v goste trubači iz Zaječarja.
Pod cerkvijo so v nedeljo
pripravili trinajsti Vaški semenj. Kljub manj stojnicam je bila ponudba raznolika. Tatjana Švab z Zgornjega Vetrnega je ročno napletla izdelke iz domače
volne. S pletenjem, kvačkanjem, vezenjem in ročnim

tkanjem se petnajst let
ukvarja Lucija Tičar iz
Hrastja, ki se je temu resneje posvetila po upokojitvi.
Kot je povedala, je prvič prišla v Senično, kjer je sejemski utrip bolj živahen kot v
mestu. Pokazala je, kako
nastaja tkan izdelek na ročnih statvah. Iz bližine Ribnice je Janez Bojc pripeljal
lončene posode, za katere
so se Gorenjci zanimali že
lani. Družina Ropret iz
Podljubelja je pripravila naravna mazila. Za okrasje
domov sta poskrbeli Mojca
Zaplotnik s Spodnje Bele in
Veronika Rozman iz Hrastja. Prva je razstavila kvačkane izdelke, izdelke domače
obrti, ročno izdelane voščilnice, nakit in dekorativne
predmete, druga pa nakit iz
lesa. Slednjega sta občudovali tudi šolarka Patricija iz

Seničnega in njena sestrična Nika s Štefanje gore.
Brata Nejc in Matic, še en
Matic iz Pristave in domačin Klemen so si krajšali
čas v delavnici, kjer so z
Damjano Škantar ustvarjali
modele obutve za natečaj
43. Šuštarske nedelje.

Veselo na ulici in
pri Jurčnek
Številni so se ustavljali pri
stojnici Društva podeželskih žena Svit, kjer so Marija, Anica in Katarina ponujale pecivo, rezance, domač
kruh in likerje. Ob točilnici
s pijačo so postregli tudi s
krofi. Za zabavo je skrbel
harmonikar Alojz Ličar s
Posavca. Predsednik KS Senično Primož Studen je zadovoljen ugotovil, da imajo
semenj, kakor so bili včasih.

Za to je zaslužna domačinka Marjana Zupan, ki je
tudi predsednica Turističnega društva Tržič.
Ta dan so imeli svoj praznik
na domačiji pri Jurčnek. Kot
je povedala Silva Gregorec,
se je v hiši Senično 16 zbralo okrog 30 gostov. Domačin Tomaž in njegova Mirjam iz Slovenj Gradca sta se
veselila, da bo na krajevni
praznik krščen štirimesečni
sinček Matej. Z botrom in
botro so se skupaj odpravili
na obred med dopoldansko
mašo v cerkvi tik nad Gregorčevo hišo.
V Seničnem so 24. avgusta
blagoslovili obnovljeno kapelico sv. Križa nad vasjo, za
kar so namenili okrog 10 tisoč evrov. Obnovili so tudi
športno in otroško igrišče,
pri čemer jim je pomagala
Občina Tržič.

Križe

Spomenik padlim preselili
V preteklosti smo poročali, da se je Občina Tržič odločila za
obnovo spomenika padlim partizanom v Križah. Sprva je
stal v središču vasi, nato so ga preselili na travnik ob teniškem igrišču pri Osnovni šoli Križe, sedaj pa so ga postavili na drugo stran dovozne šolske ceste ob učilnici na prostem in igrišču za otroke. Prestavitev spomenika je predlagalo podjetje Učila, ki je pokazalo interes za odkup sosednjega zemljišča zaradi možne širitve poslovne dejavnosti.
Občina je prisluhnila tej zamisli in dobila tudi soglasje borčevske organizacije. Po dolgotrajnem postopku za uskladitev z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine in zagotovitvi denarja so spomenik poleti prestavili. Delo pokojnega kiparja Toneta Svetine so tudi obnovili. Kot so napovedali v vodstvu Občine Tržič, bodo pripravili tudi slovesnost
ob odkritju obnovljenega spomenika. S. S.

Obiskovalce sejma je pozdravil tudi predsednik KS Senično
Primož Studen.

Gregorčevi so bili veseli, da je njihov Matej doživel krst ob
vaškem prazniku.

Gasilski dom so povečali
Gasilci in krajani v Križah so po dveh letih končali gradnjo prizidkov h
gasilskem domu. Slovesnost bo 26. septembra.
Stojan Saje
Križe - Prostovoljno gasilsko
društvo Križe skrbi za požarno varnost največjega

območja v tržiški občini, ki
zajema vasi na levem bregu
Tržiške Bistrice. Te naloge
opravlja več kot petdeset
operativnih članov, kar je

skoraj polovica vsega članstva. Zasluga Gasilske zveze
Tržič je, da je društvo s 86letno tradicijo dobro opremljeno. Manjka mu le novo

Tržič

Obnova otroških igrišč
Naselje Pristava doslej še ni imelo otroškega igrišča. V vodstvu Občine Tržič so se odločili, da bodo za ureditev igrišča
ob blokih namenili več kot 30 tisoč evrov. Avgusta so tam
postavili različna igrala, ki so namenjena otrokom vseh starosti. Igrišče bodo tudi ogradili. Ureditev otroškega igrišča v
vasi Senično bo stala občino okrog 6.500 evrov. Tam so že
izravnali prostor in ga zasejali s travo, kamor bodo namestili obnovljena igrala. Lepše bo igrišče v naselju Ravne, kjer
bodo za manj kot tisoč evrov montirali novo gugalnico in
uredili okolico. Nova igrala bodo kmalu v uporabi tudi ob
podružnični šoli Lom. Nad njo bo še prostor za igre z žogo,
kar bo skupaj vredno okrog 12 tisoč evrov. Mateja Hafner
Malovrh je povedala, da bodo okrog štiri tisoč evrov odšteli
še za ureditev dveh igrišč v Bistrici. Na igrišču Deteljica
bodo dodali nove klopi. S. S.

Predsednik Dušan Bodlaj pred obnovljenim gasilskim domom v Križah

gasilsko vozilo, ker je staro
dotrajano.
"V gasilskem domu nismo
imeli garaže za veliko vozilo. Tudi dostop na cesto
ni bil primeren. Zato smo
že leta 2006 pripravili idejno zasnovo, kako povečati
dom. Gradnja prizidkov na
severni in južni strani se je
začela julija predlani. Takrat
je dom dobil novo streho.
Lani smo vgradili stavbno
pohištvo in napeljave ter
opravili druga notranja dela.
Letos smo naredili novo
fasado in delno uredili dvorišče. Za 270 tisoč evrov
vredno naložbo je prispevala sto tisočakov Občina
Tržič. Drugo smo z materialom in delom zagotovili gasilci in krajani. Prostovoljno
smo opravili več kot 3.200
ur dela. Spodaj smo pridobili dve novi garaži in prostor za orodje, zgoraj pa predavalnico in sejno sobo.
Dom je dograjen, manjka le
še oprema v zgornjih prostorih in asfalt na dvorišču.
To bo počakalo za prihodnje
leto. Povečani dom bomo
slovesno odprli 26. septembra," je povedal predsednik
društva Dušan Bodlaj, ki je
gasilec že štiri desetletja.
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Ljudje, oglas

Zaslužen za gasilstvo
Gabriel Hladnik je letos prejel kipec gasilca, eno najvišjih gasilskih priznanj v državi. Še vedno je
aktiven v tržiškem društvu in Gasilski zvezi Tržič.
Stojan Saje

P.S. MERCATOR D. D., DUNAJSKA C. 107, LJUBLJANA

Senično - Upokojeni elektrotehnik že tretje desetletje
živi v Seničnem, po rodu pa
je Tržičan. Hladnikovi so
nekdaj bivali v Cerkveni ulici v Tržiču. Oče Franc je postal leta 1946 poveljnik gasilske čete v Tržiču. Dvanajstletni Gabriel - klicali so
ga Jelko - je pogosto hodil z
njim med gasilce.
"Na Florjanov praznik me je
oče odel v gasilsko obleko.
Leta 1947 so me vzeli med
pionirje in nato k mladincem. Opravil sem tečaj za
strojnika in prvo pomoč. Po
vrnitvi od vojakov sem mesec dni obiskoval gasilsko
šolo v Medvodah za podčastnika. Tam smo se usposabljali predvsem za praktično delo. Ko sem pridobil
čin, sem napredoval v podpoveljnika. To dolžnost sem
opravljal v letih 1959-1962.
Od leta 1963 do 1984 sem
bil poveljnik Prostovoljnega
gasilskega društva Tržič. V

"Na Florjanov praznik
me je oče odel v
gasilsko obleko. Leta
1947 so me vzeli med
pionirje in nato k
mladincem.”
letih 1969-1993 sem bil
tudi poveljnik Občinske gasilske zveze v Tržiču," je naštel Gabriel Hladnik svoje
zadolžitve v gasilski organizaciji. Dodal je, da je bilo takrat v zvezi trinajst društev
s številnim članstvom. Veliko časa so žrtvovali za vaje,
tekmovanja in akcije. Največkrat so gasili gozdne požare na Kamneku. Uspešno
so ukrotili tudi večja požara
v tovarnah Zlit in Tokos.
Najbolj se spominja vodenja
večdnevne akcije na Kriški
gori, kjer so gasili obsežen
travniški in gozdni požar.
Le pri gašenju cerkve sv. Jožefa nad Tržičem ni bil zra-

ven, ker je bil tedaj bolan.
"V Tržiču sem doživel dve
širitvi gasilskega doma. Ob
prvi sem gradil svojo hišo,
zato nisem pomagal pri
vseh delih. Tudi obdobje
1997-2005, ko sem bil predsednik društva, ni bilo lahko. Manjkalo je članstva,
upadla je volja za delo in
tekmovanja. Danes je precej
bolje, saj je ob 38 aktivnih
članih in mladini več kot sto
podpornih članov. Društvo
je dobro opremljeno, saj je
zadnja leta občina bolj naklonjena potrebam gasilstva," je ocenil Jelko, ki je v
društvu predsednik nadzornega odbora, v Gasilski zvezi pa član predsedstva in
vodja veteranov.
Sogovornik je priznal, da
mu ni bilo nikoli žal časa in
truda za gasilstvo. Poleg
očeta in njega sta bila gasilca tudi brata Leon in Niko.
Mama Bronislava je imela
veliko razumevanja za njihovo dejavnost. Tudi Jelkova žena Marija je naklonje-

na gasilstvu. Za vse opravljeno delo so bile edina nagrada številne pohvale in
priznanja, ki jih Jelko hrani
doma. "Imam dve priznanji
GZ Tržič za poveljniško
delo, odlikovanje in dve plamenici GZS, priznanje
GZS za posebne zasluge in
od leta 1998 tudi plaketo veterana. Priznanja so mi podelile gasilske organizacije
v bivši Jugoslaviji, Avstriji
in Franciji. Za delo v gasilstvu mi je Občina Tržič podelila srebrno plaketo. Od
leta 1993 sem častni poveljnik GZ Tržič, letos pa so mi
na plenumu Gasilske zveze
Slovenije v Semiču podelili
kipec gasilca, drugo najvišje
gasilsko odlikovanje v državi. Nisem delal zaradi priznanj, ampak vseeno mi veliko pomenijo. Še bolj sem
zadovoljen, da sem toliko
časa v gasilskih vrstah. Tam
nisem stal v ozadju, na kar
sem lahko ponosen," je
sklenil svojo pripoved tržiški gasilski veteran.

Gabriel Hladnik s priznanji za delo v gasilstvu;
desno kipec gasilca GZS.

Gasilski veteran je ponosen, da je društvo z dolgo tradicijo
spet v vzponu.
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Društva

Člani društva diabetikov se vsako poletje srečajo
na pikniku. Tradicionalna sta postala tudi kopalna
izleta na morje in v toplice.
Ana Marija Hafner
Društva običajno čez poletje
zaprejo svoja vrata vsaj za
uradne ure in tiste redne dejavnosti, ki jih izvajajo po
urnikih. Ker pa je poletje
čas, ko nam vreme, temperature, pa še dolgi dnevi
omogočajo različne dejavnosti, na katerih se srečujemo in se družimo, smo v
našem društvu letos imeli
nekaj prav zanimivih dejavnosti. Že tradicionalna sta
postala kopalna izleta v juliju in avgustu. Tako smo odšli najprej v Laško, kjer je
bilo zelo prijetno in osvežitev se je v julijski vročini še
kako prilegla. Avgusta pa
smo jo mahnili na morje. V
Strunjanu smo preživeli
zelo lep dan in se naužili

morja, ki je poleti vsekakor
na prvem mestu.
Prvi teden v avgustu pa imamo člani našega društva
vsako leto piknik. Za vse takrat poskrbimo sami, tako
pripravimo jedi na žaru, poleg tega pa še vrsto zelenjave na različne načine. Na
pikniku se nas je zbralo kar
52, pridružili pa se nam je
letos tudi župan Borut Sajovic in predsednik Društva
upokojencev Tržič Karel
Štucin s soprogo. V veselem
vzdušju smo se naklepetali.
Da pa je bilo še malce bolj
zabavno, smo organizirali
šaljivi ribolov, kjer "ribiči"
niso vedeli, kaj bodo ulovili.
Proti večeru smo naše druženje zaključili, jesen pa
nam bo prinesla še več možnosti za srečanja.

Posnetek s poletnega piknika v Podljubelju

Lom pod Storžičem

Obnove planinskega doma
Dom pod Storžičem, ki je v lasti Planinskega društva Tržič,
ima tretje leto v najemu Marko Markič iz Tržiča. Kot je povedal, so mu v pomoč pri delu domači, predvsem žena Karmen. Obisk v domu, ki je poleti stalno odprt, se je letos nekoliko povečal. V sobi za goste lahko sprejmejo do 50 ljudi,
v sobah je 30 postelj, posebej pa še 20 skupnih ležišč.
Doma doslej niso veliko obnavljali, zato načrtujejo več posodobitev. Letos bodo popravili le greznico in uredili dvorišče. Tam bodo prihodnje leto postavili streho in 50 sedežev.
Več dela bo v notranjosti, kjer bodo obnovili sanitarije in namestili dva tuša v nadstropju. Kuhinjo bodo na novo opremili ter zamenjali okna v gostinskem delu in lovski sobi.
Slednjo bodo tudi povečali; 25 sedežem jih bodo dodali še
petnajst. Vrednost naložbe ocenjujejo na 65 tisoč evrov, zanjo pa pričakujejo 65-odstotni delež denarja iz ministrstva
za gospodarstvo RS. Drugi del, ki ga bo zagotovil najemnik,
bodo poračunali z najemnino. S. S.

Pri planinskem domu pod Storžičem bodo letos popravili
greznico in uredili dvorišče.

Planinsko društvo Tržič
na Slovaškem
Ni boljšega načina, da spoznaš neko deželo, da si nadeneš nahrbtnik, obuješ "gojzerje" in v prijetni
družbi pohajkuješ.
Marinka Stanonik
Letos smo se za spremembo
odpravili v Tatre, pisana
družba, nekaj Hrvatic iz
Reke, Ljubljančani, Tržičani
in pa Križani. Prvi pravi postanek je bil v Nitri na Slovaškem, nato pa v Tatre.
Pod tem imenom se skrivajo Nizke Tatre, Visoke Tatre
in Belianske Tatre, po slednjih smo se potepali drugi
dan in zaradi slabšega vremena naredili le krožno pot
mimo Zelenega jezera in za
razliko od granitnih Visokih
Tater so le-te apnenčaste.
Popeljali smo se še malo na
Poljsko, si ogledali rudnik
soli Wieliczko, ki je najbolj
znana turistična znamenitost Poljske, vpisana na
Unescov seznam svetovne
naravne in kulturne dediščine. Danes je v rudniku muzej, ki obiskovalcu poleg čudovitih dvoran, polnih podob, kipov in predmetov iz
soli, pokaže tudi zgodovino
in razvoj rudarske tehnologije skozi čas. Dosega globino 400 metrov z devetimi
nadstropji (turistom so do-

stopna le tri) in 315 km hodnikov, sob, galerij in podzemnih jezer, uporabljajo
pa ga tudi v zdravstvene namene, ker ugodno vpliva na
dihala. Če je bil prejšnji dan
turistično obarvan, smo se
naslednji dan podali v Visoke Tatre; gorska veriga na
meji med Slovaško in Poljsko in velik del Visokih Tater spada v Tatranski narodni park, kjer so vse poti
označene, zgledno urejene,
medtem ko je za neoznačene poti treba najeti vodnika.
Izhodišče je bilo Štrbsko
pleso, pozimi znano smučišče (pleso pomeni jezero
in teh se v Tatrah res ne
manjka) in leži na južni
"slovaški" strani, osvojeni
vrh Rysy (2499 m) pa je najvišji vrh Poljske. Da bi spoznali še mesta, ki ležijo na
južni strani Visokih Tater,
kjer je bilo en teden tudi
naše domovanje, smo se iz
Tatranske Lomnice z žičnico povzpeli na Skalnate pleso, od tam pa peš po delu
Tatranske magistrale, ki poteka pod vznožjem Visokih
Tater z žičnico ali pa s skiro-

Foto: Stanko Koblar

Pestro poletje v Društvu
diabetikov Tržič

ji v Stari Smokovec in od Visokih Tater še 30 km oddaljeni Poprad, industrijsko
mesto, ki je že večkrat neuspešno kandidiralo za prireditev zimskih OI. Predzadnji dan še ogled mesta Levoča, kjer je znotraj mestnega
obzidja ohranjeno staro
mestno jedro. Prijetno pa so
nas presenetile stojnice s
svojimi pristnimi doma narejenimi izdelki, ki poudarjajo njihovo identiteto in
dejstvo, da sem res še ni pri-

spela komercializacija, nobenih reklam, trgovin z zvenečimi imeni in kričečimi
napisi. Za piko na i smo se s
splavi popeljali še po mejni
reki Dunajcu. Splav sestavlja 5 ozkih, med seboj povezanih čolnov, ki ga krmarita
dva čolnarja z dolgimi koli,
vse skupaj pa je čisto turistično obarvano. Teden je
prehitro minil, ostali so lepi
vtisi, vseh ni moč opisati,
drugo leto pa jih bomo dopolnili z novimi doživetji.

Križani v Karnijskih Alpah
Člani Planinskega društva Križe smo se v Karnijske Alpe odpravili 21. avgusta kar s svojimi avtomobili,
saj je bilo prijav malo, za kar so bili najbrž krivi dopusti. Kakorkoli že, trud se je zagotovo izplačal.
Franci Hrovat
Na moje zadovoljstvo se je
večina strinjala s tem načrtom in tako se nas je dvanajst v soboto zjutraj podalo
čez Korensko sedlo, mimo
Šmohorja v Ziljski dolini
(Hermagor) do naše izhodiščne točke Valentin Alm.
Naš prvi postanek je bil nad
planšarsko kočo na travnati
ravnici, od koder smo že
lahko opazovali okoliške
hribe, z vseh strani pa so se
oglašali svizci s svojimi piskajočimi žvižgi. Naslednji
postanek je bil na sedlu Valentin Torl, misli pa smo
usmerili na naš prvi cilj Rauchkofel, pozimi zelo
priljubljen cilj predvsem zaradi turnega smučanja. Na
vrhu kratka pavza z obveznim slikanjem in spust do
jezera Wolayer See, k italijanski koči Lambertenghi
Romanin na zasluženo
okrepčilo. Žal si je pri hoji
navzdol nekdo od udeležencev zvil nogo, k sreči pa je
sam lahko nadaljeval pot.
Pri koči smo sprejeli odločitev, da gre nazaj po isti poti
in tako smo žal izgubili tri

kandidate za vrh - z njim sta
se vračala tudi žena in vodnik Robi. Po počitku smo
začeli težavnejši del poti na
najvišji vrh Karnijskih Alp,
2780 m visoki M. Coglians.
Strma pot je naporna in zahteva veliko zbranosti, vendar pa čas hitreje mine čez
skobe, lestev in skale. Zadnji del poti vodi čez melišče,
kar nas je še dodatno utrudilo, zato pa je bilo zadovolj-

stvo na vrhu toliko večje.
Utrujenost je kar izpuhtela
in zvonili smo z zvoncem,
ki stoji na vrhu, malo za zanesljiv korak navzdol, še
bolj pa od veselja. Spust po
melišču ni bil tako zahteven, morda tudi zato, ker
smo se stalno šalili in se veselili piva v koči Marinelli.
Od tam sta nas čakali še dve
uri hoje do prelaza Plöckenpass. Rekli smo še besedo

ali dve, pa smo bili že pri avtomobilih, kjer nas je čakala
trojica, ki nas je morala zapustiti. Skupna misel je
bila: "Naporno, toda lepo."
Res je bilo naporno, saj smo
začeli hoditi ob pol osmih
zjutraj, k avtom pa smo se
vrnili ob 20. uri. Zame najlepše pa je bilo videti vesele
in zadovoljne obraze, misel
"še bomo šli" pa je lebdela v
zraku. In res bomo še šli.
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Zanimivosti

Fant, ki oživlja stara vozila

Zakaj na dirke

Boštjan Meglič je mlad opazoval, kako oče Jože obnavlja star avto. Danes ga prekaša, saj je sestavil
svojega lepotca. Je eden najhitrejših voznikov z motorji na ljubeljski dirki.
Stojan Saje
Bistrica pri Tržiču - Cesta do
Megličeve hiše na Begunjski 65 spominja na odsek
znamenite proge za ljubeljsko dirko. Pred samotnim
domom sta stala stara motorja in črn avto nenavadne
oblike. Po tem sem vedel,
da sem prišel prav. Lastnik
jih je postavil iz garaže za
slikanje, nato pa sva se zapletla v pogovor.
"Po poklicu sem diplomirani
inženir metalurgije. Od leta
2007 sem zaposlen kot konservator-restavrator v Tržiškem muzeju. Že kot študent
sem se lotil restavriranja gasilske zbirke, k čemur me je
povabila Melanija Primožič.
Sodeloval sem tudi pri obnovi
smučarske zbirke in drugih
starin. Doslej se je nabralo že
več kot štiristo različnih eksponatov. Vse izhaja iz otroš-

tva, saj je oče Jožko navdušen
zbiralec predmetov kulturne
dediščine in starih vozil. Sam
sem kot fantič brskal po bližnjem odpadu in občudoval
stvaritve strojništva. Ko mi je
oče podaril star moped TOMOS, sem ga razstavljal, popravljal in spravil v pogon. Pri
desetih letih sem mu pomagal pri obnovi ameriškega
avta DE SOTO ROYALL iz
leta 1931. Pozneje sem obnovil več mopedov, tudi poseben primerek motorja TOMOS iz leta 1963. Med očetovo starino sem opazil nemški
motor iz leta 1938. Dovolil je,
da sem ga restavriral. Danes
je vozen, uporabljam pa ga na
paradah in srečanjih lastnikov starih vozil. Leta 2000
sem začel obnavljati motor
NSU, letnik 1961. Z njim
sem prvič dirkal na gorski
preizkušnji starodobnikov na
Ljubelju. Zasedel sem drugo

mesto, kar je bila spodbuda
za naprej. Vsakič dosegam s
tem motorjem rekordni čas v
kategoriji do 175 kubičnih
centimetrov," je razlagal Boštjan Meglič o svojem najljubšem konjičku. Z žarom v
očeh je dodal: "Pri enajstih letih mi je dirkač Mirko HrastGrča dovolil, da sem se slikal
na njegovem motorju s prikolico. Od takrat so ljubeljske
dirke zame praznik. Odkar
dirkam, pomagam tudi drugim, če jim zatajijo vozila.
Lani sem Čehu odpravil napako na 500-kubičnem angleškem motorju. Ko je pripeljal na vrh Ljubelja, sva bila
oba vesela uspeha."
Boštjan je nato opisal, kako
je nastal njegov posebnež
med avti. Podvozje in motor
je sestavil iz avtov VW-hrošč
in porsche ter lastnih konstrukcij. Karoserijo je izdelal
sam iz pločevine in armira-

nega poliestra. Oblikoval jo
je po vzoru ameriških HOTROAD vozil in jo pobarval
motno črno. Po štiri tisoč
urah dela je avto registriral
in se prvič peljal avgusta
lani. Z njim gre na izlet le
poredko, najraje do Bohinja.
Ima tudi sodobne motorje, a
bolj uživa ob pogledu na stara vozila. Sedaj obnavlja dve
pravi dragocenosti. Prva je
redek kabriolet kupe iz leta
1926, katerega lastnik je bil
francoski predsednik Charles de Gaulle. Druga je evropska motorna kočija iz leta
1886. Samo oživljanje motorja je trajalo več kot dva tisoč ur. Restavriranje lesene
karoserije bo še bolj zamudno. "Dobro je, da mi je v pomoč tudi moja Maja," je zaupal 26-letni mladenič, ki bo
gotovo rešil pred propadom
še marsikatero starino in dodal kak svoj izum.

Jože Kavar, Tržič: "Od začetka dirk sem redni
gost na Ljubelju. Najbolj me zanimajo stari
motorji. Okrog leta 1950 sem vozil za AMD Tržič
na hitrostnih dirkah. Sedaj sem častni gost na
prireditvi, ki je krasna poživitev za domačine."

Franc Nemec (levo) in Anton Kališnik,
Podljubelj: "Spremljala sva prve dirke na Ljubelj,
tekme v motokrosu in Hrastov memorial. Lepo
je, da tradicija ostaja, pa da se pri nas kaj dogaja.
Oba sva navdušena motorista, a Anton ne vozi več."

Boštjan Meglič ob obnovljenih starih motorjih ter lastnem
modelu avta.

Jože Meglič (levo) je sinu zgodaj dovolil, da je spoznal
skrivnosti tehnike.

Ljubeljska dirka je posebna
Tako menijo udeleženci 14. Hrastovega memoriala. Na njem je bilo letos
več kot 80 voznikov starih motorjev iz petih držav.
Stojan Saje
Ljubelj - Organizatorji iz
Avto-moto društva Tržič so
28. avgusta uspešno izvedli
14. Hrastov memorial, med-

narodni gorski preizkus starodobnikov na Ljubelju.
Zanj se je prijavilo 85 tekmovalcev iz Češke, Italije,
Avstrije, Nemčije in Slovenije. Na start ob ljubeljskem

predoru jih je prišlo nekaj
manj.
Prva vožnja na 2.300 metrov dolgi progi, kjer so
morali premagati 33-odstotni klanec in 330 metrov vi-

Peter Ribnikar in Gabrijel Smolej (AMD Tržič) - drugo mesto v kategoriji F

šinske razlike do prelaza
Ljubelj, je potekala v soncu. Tudi drugo vožnjo so
začeli, a so jo prekinili zaradi dežja. Obveljali so rezultati prve dirke. V kategoriji šibkejših predvojnih
motorjev je zmagal Dante
Zilli iz Italije, na močnejšem motorju pa Matej Maček iz Slovenije. Član AMD
Tržič Matic Zupan je bil
najhitrejši od vseh in prvi
med povojnimi motorji do
250 ccm. S tretjim mestom
je razveselil Tržičan Boštjan Meglič. Med močnejšimi motorji sta zmago in
tretje mesto priborila Tržiču Valentin Novak iz Avstrije in Matic Zupan iz Komende. Na najmočnejših
motorjih je bil najboljši
Hans Leitner iz Avstrije.
Med motorji s prikolico do
500 ccm sta zmagala Niko
Sodnikar in Milan Špendal
iz Kranja; druga sta bila
Peter Ribnikar in Gabrijel
Smolej, tretja pa Cveto Bohinjec in Jože Zupanc (vsi
AMD Tržič). Med motorji
si prikolico sta odvzela
zmago domačinom Bogdan Jerič in Lado Špur. Tržičana Miro in Anka Hrast
sta bila znova druga.

Teo Blaži (levo) in Žiga Mlinarič, Retnje in
Bistrica: "Pomagava na tekmi. Jaz sem starter,
Žiga pa podlaga zagozdo pod kolo. Mene je ded
Marjan Romih od malega jemal na dirke. Letos
se mi je pridružil še prijatelj," je povedal Teo.

Špela Bohinjec, Leše: "Oče Cveto je kriv za
ljubezen do starih motorjev. Dirkam okrog deset
let. Sedaj imam motor jawa letnik 1960, s katerim
sem lani zmagala. S prijateljico Mijo bova na
prihodnji dirki spet na motorju s prikolico."
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Mladi
Poletno druženje
Maja Kurnik
Počitnice so še prehitro minile, zato se radi spominjamo poletnih vragolij in dogodivščin. V vročih dneh
smo se hladili na bazenu, se
odpravili na potep v Strunjan ter izpeljali tridnevni
tabor na Kolpi. Na ustvarjal-

predstavil svojo spretnost izdelovanja pletenih izdelkov.
Ob prijetnem druženju smo
se pod njegovim vodenjem
tudi sami preizkusili v izdelovanju košare, kar je bila
lepa priložnost za medsebojno povezovanje ter krepitev medgeneracijskih vezi,
prav tako pa so se mladi

Izdelovali smo cofke
in zapestnice
V preddverju Kulturnega centra Tržič je prijetno tudi ustvarjati. O tem smo se prepričali na otroški
ustvarjalni delavnici v sodelovanju s Tržiškim muzejem.
ustvarjanju z volno uživalo
tudi nekaj fantov in punce
smo priznale, da so pravi
strokovnjaki.
Pohvala pa gre tudi staršem
in starim staršem, da tako z
veseljem pridejo in ustvarjajo s svojimi malčki, saj jih s
tem vzgajajo v potrpežljive
in iznajdljive ustvarjalce.
Metka Žumer, ena izmed
ustvarjalnih mamic, je povedala: "Tukaj sem s petletnikom in enajstletnico in

prav oba zelo uživata v današnji delavnici. Jakobov
cof bo krasil njegov vrtčevski nahrbtnik, Nina pa se za
svojega še ni odločila. Sicer
pa vse pohvale organizatorjem letošnjih poletnih prireditev, nad otroškimi smo
več kot navdušeni, za vsakogar se je našlo kaj. Tako
starši kot otroci si želimo
podobnih delavnic in lutkovnih igric tudi v prihodnje."

Vornk Summer Fest 2010

en Vornk pozdrav in se vidimo, ko bo spet poletje."
Tudi Paraziti P13 imajo na
svojem repertoarju predvsem lastne skladbe, njihova besedila so začinjena z
ironičnim in ciničnim pogledom na vsakodnevne življenjske situacije. Kot tretji
so nastopili fantje iz punk
rock skupine Špilfrderbr,
prepoznavni po uporniški
drži in jeznih besedilih, za
katere pa je bil to njihov zadnji koncert, saj se zaradi
drugih obveznosti razhajajo. Zaključek koncerta je
pripadel rock skupini Get
late iz Kranja, ki se nam je
na Vornk Summer Festu
predstavila že drugič in popolnoma obnorela občinstvo. Za zabavo sta med menjavo skupin s šaljivo napovedjo nastopajočih poskrbela mlada stand-up komika
Sašo Stare in Rok Bohinc.
Vornk Summer Fest je dokaz, da se iz preproste ideje
na papirju lahko razvije
marsikaj. Občina Tržič pa je
pokazala, da je pripravljena
podpirati take dogodke, ki
združujejo stare in mlade.
Ker v naših krajih ni veliko
tovrstnih prireditev, upamo,
da postane Vornk Summer
Fest tradicionalni dogodek.

Kristina Kavčič

Sožitje generacij na ustvarjalni delavnici
nih delavnicah smo v različne materiale ujeli poletne
utrinke, na kulinaričnih uricah smo si pripravljali osvežilne posladke ... Igrali smo
igre na prostem, odšli v kino
in v živalski vrt. Tudi v poletnem času nismo pozabili
na naša redna medgeneracijska druženja, ko se na
mladinskem centru zberemo različne generacije. V
goste smo povabili gospoda
Josipa Horvata iz Doma Petra Uzarja Tržič, ki nam je

spoznali z običajem, ki ga
neguje gospod Josip Horvat.
Polni energije in vtisov lepih poletnih doživetij smo z
našimi otroki in mladostniki vstopili v novo šolsko leto
novim izzivom naproti. V
mladinskem centru pa se
bomo srečevali še naprej,
vsak dan med 12. in 16. uro.
Vabimo vse otroke in mladostnike, ki morda ne veste
kaj početi ob popoldnevih,
da se nam pridružite, kajti
pri nas nikoli ni dolgčas.

Rokodelstvo in številne obrti
so doma v Tržiču in morda
so ravno zato tržiški otroci
tako spretni in navdušeni
pri kakršnihkoli ustvarjalnih
dejavnostih. Tokrat smo se
na delavnici v sklopu Tržiških poletnih prireditev preizkusili v izdelovanju cofov
in zapestnic sreče. Gospa
Zvonka Stanič, ki se ukvarja
s pletenjem in kvačkanjem
in je sploh doma v vseh vrstah ustvarjanja z volno in
bombažno prejo, je otroke
razveselila z dvema polnima
vrečama volne različnih barv
in debelin, tako da so začeli
nastajati čudoviti barviti
cofi. Potrebovali smo dva

kartonasta obroča, ki sta se s
pridnim ovijanjem z volno
odebelila in ko smo obrezali
zunanji rob, smo spet našli
kartonasta obroča. Še na
trdo smo zavezali volno med
njima, ju odstranili in že je
nastala igračka ali pa lep dodatek kapi ali šalu.
Obstaja pa tudi veliko načinov izdelovanja zapestnic,
ki jih sploh deklice tako
rade nosijo. Gospa Zvonka
je pripravila nekakšne
majhne statve, na katerih
smo s pomočjo čolničkov
tkali zapestnice. To je šlo
odlično od rok sploh tistim
malo večjim ustvarjalkam
in ustvarjalcem z mirno
roko in veliko potrpljenja.
Zanimivo je, da je v tem

Zvezdica Zaspanka
je spet na nebu
Družinsko gledališče Kolenc je v Tržiču gostovalo
tako v juniju kot avgustu in z lutkovno-igranima
predstavama navdušilo staro in mlado.
Kristina Kavčič
Kako lepo je, ko Kulturni
center Tržič skoraj čisto do
konca zapolnijo otroci in
starši, ki junijske in avgustovske sobotne dopoldneve preživljajo v Tržiču. Malih gledalcev je junija naj-

več privabila radovedna in
nagajiva čebelica Maja, v
avgustu pa zvezdica Zaspanka, obe v prisrčni izvedbi Družinskega gledališča Kolenc. Glede na to,
da sta bili predstavi všeč
tako otrokom kot staršem,
se v Tržiču še oglasijo.

Prvo avgustovsko soboto nas je obiskala zvezdica Zaspanka,
ki je spet zamujala na štetje botra Meseca in je za kazen
morala na Zemljo. Na srečo ji je uspelo narediti dobro delo
in se je lahko vrnila domov na nebo.

V petek, 27. avgusta, so predvsem mladi upajoče gledali v nebo in upali, da
dež ne bo preprečil koncerta tržiških rock in punk skupin.
Petra Hladnik,
Klemen Bohinc
Vornk Summer Fest, ki je
pod tem imenom letos potekal drugič, je svoje mesto
našel v programu Tržiških
poletnih prireditvah, tudi letos pa so ga gostile Križe.
Kljub ne preveč prijaznemu
vremenu se je na košarkarskem igrišču pred Osnovno
šolo Križe zbralo kar nekaj
dobro razpoloženih obiskovalcev. Na letošnjem koncertu so nastopile štiri skupine, kot prvi so se nam
predstavili štirje fantje, ki
ustvarjajo pod imenom Defekt z razlogom. Skupaj so
od leta 2005, prav posebna
pa je njihova zgodba z iskanjem pravega bobnarja. Naslednji so oder zavzeli Paraziti P13, ska, punk, rock skupina iz Križev, ki jo sestavljajo trije bratje in bobnar
Klemen Bohinc, tudi pobudnik Vornk Summer Fe-

sta. Klemen je po uspešno
izvedenem koncertu povedal: "Čeprav nam jo je zagodlo vreme, smo vseeno tvegali in prireditev izpeljali do
konca. Ob tej priložnosti bi
se rad zahvalil vsem prostovoljcem za pomoč, OŠ Križe, VVZ Tržič in seveda nenazadnje Občini Tržič, ki

nam že drugo leto vse skupaj omogoča. Trudili se
bomo še vnaprej in če bo šlo
vse po sreči, se vidimo tudi
prihodnje leto. Organizatorji smo bili zadovoljni z obiskom glede na dež in veter, a
nič nas ni ustavilo. Vse skupaj nam daje še večji zagon
in nove izzive. Za konec še

Get let na odru Vornk Summer Festa 2010 / Foto: Kristina Kavčič
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Viktor je slikar in pevec

Dixieland band na
domačem odru
Petra Hladnik

Z razstavo Biser med gorami se predstavlja tržiški slikar samouk Viktor Klofutar. Ob odprtju
je tudi zapel v duetu s Francijem Perkom.
Stojan Saje
Tržič - Viktor se je rodil leta
1949 v Tržiču. Ko je obiskoval osnovno šolo na Zalem
rovtu, ga je likovni pedagog
Vinko Ribnikar spodbujal:
"Fant, imaš talent za risanje,
izkoristi ga!". Takrat ni bil
navdušen za učenje. Šel je
delat v Peko in se priučil za
sekalca usnja. Pozneje je
služil kruh tudi pri zasebnih
čevljarjih. Vseeno mu umetniška žilica ni dala miru.
"Po vrnitvi od vojakov sem
prijel za čopič. Drago Šorn
me je učil, kako mešati barve in vse drugo. Prvi motivi

so bile hiše Za jezom in
gore. Prevzele so me rože,
saj jih je gojila mama Micka
kot vrtnarka. Ko je Jaka Kepic ustanovil Društvo likovnih samorastnikov v Tržiču,
sem se pridružil drugim.
Udeleževal sem se likovnih
kolonij, kjer sem se veliko
naučil. Slike smo razstavljali po tovarnah, prvo skupinsko razstavo pa smo imeli v
Kurnikovi hiši," se je Viktor
Klofutar spomnil svojih
ustvarjalnih začetkov. Dodal
je, da se je v Kurnikovi hiši
sam predstavil tudi z grafikami in kipi iz lesa. V Tržiču je imel samostojne raz-

stave v letih 1982, 1986,
1990, 1998 in 2007, v Kranju in na Jesenicah pa leta
1990. Takrat je prejel Kurnikovo plaketo so likovne dosežke.
"Za letošnjo razstavo v galeriji Atrij Občine Tržič sem
izbral 23 slik, ki so nastale
zadnje dve leti. Gre za ciklus akrilnih slik z motivi
domačega kraja. Ob krajini
je še nekaj cvetja in tihožitij. V izložbi so tudi štirje
kipi iz lesa. Vse to razstavljam v želji, da bi ljudje videli lepote Tržiča, jih vzljubili ter živeli v sožitju," je
dejal 61-letni umetnik, ki

ima rad tudi glasbo. Pel je v
zboru Društva upokojencev
Tržič in v mešanem pevskem zboru Kulturnega
društva Ljubno. Slednji
zbor je pod vodstvom Petra
Novaka popestril odprtje
razstave. Viktor Klofutar in
Franci Perko, znana kot
Duo Jump, sta navdušila
obiskovalce s tržiškimi napevi. Klofutarjeva dela, ki
bodo na ogled do 5. oktobra,
je predstavil umetnostni
zgodovinar Aljaž Pogačnik,
župan Borut Sajovic pa je
odprl razstavo in se zahvalil
avtorju, da ohranja del spomina na tržiško okolje.

Da se v Glasbeni šoli Tržič
razvijajo mnogi talenti, je
dobro znano, saj iz nje izhajajo odlične zasedbe, med
katere sodi tudi Dixieland
band pod mentorstvom Mar-

ta), Robert Bone (klarinet,
saksofon), Eva Aljančič (saksofon), Jaša Veselinovič (pozavna), Andrej Werber (bobni), Martin Pernuš (klavir),
Nejc Peharc (kitara) in Matej
Meglič (bas kitara) so dali
vse od sebe v dobro uro traja-

Skupino sestavlja osem članov, vsi so študenti ali dijaki in
vsi prihajajo iz Tržiča. I Foto: Žan Dolinar

Viktor Klofutar postaja s svojimi slikami del duše mesta,
meni Aljaž Pogačnik.

Duo Jump - Viktor Klofutar in Franci Perko - je navdušil
s tržiškimi napevi.

jočem koncertu, ki se je zaključil z znano skladbo Proud
Mary, pri kateri se jim je z
mikrofonom pridružila Kristina Kavčič. Nedvomno je
tržiška publika vesela takšnih koncertov, saj je bila dvorana polna tudi prihodnji
večer, ko je navdušila skupina After 7, in sicer z glasbo
legendarne skupine ABBA
in uspešnicami 70. in 80.
let prejšnjega stoletja.

Večer stand-up komedije

Uspeh igralcev iz Loma

Petra Hladnik

Ano Peharc, ki v Kulturnem društvu Lom pod Storžičem opravlja funkcijo režiserke, smo ob letošnjem
posebnem dosežku, uvrstitvi na festival slovenskih komedijantov ujeli za kratek intervju.
Kristina Kavčič

Kot zadnji so se nam na 12.
Tržiških poletnih prireditvah
predstavili stand-up komiki z
Vidom Valičem na čelu. Vid
Valič je s seboj pripeljal še
tri stand-up komike, vsi pa
so se občinstvu predstavili s
humornim pogledom na
svet in banalne situacije, s
katerimi se posamezniki
srečujemo iz dneva v dan.
Prvi se nam je predstavil
Mirza Tvrdković, in čeprav
se s stand up-om ukvarja
šele dobro leto, je dodobra
ogrel in nasmejal občinstvo,
ki ga je prepustil domislicam Dušana Tomića. Dušan
je svoj nastop začinil z imitiranjem nekaterih slovenskih in tujih glasbenikov.
Eden najbolj izkušenih
stand-up komikov pri nas,
Perica Jerković, je slovenskim ljubiteljem stand-up

komedije že dobro znan.
Obiskovalcem nedeljske prireditve pa se je v spomin
vtisnil z avtobiografsko točko o odraščanju v bivši
skupni državi in svojem prihodu v Slovenijo leta 1992.
Kot zadnji je na oder stopil
še Vid Valič. Vid se s standup komedijo ukvarja zadnja
tri leta, večjo prepoznavnost
pa mu je prineslo sovoditeljstvo šova Slovenija ima talent, ki jo, kot pravi sam, izkorišča predvsem za popularizacijo stand-up komedije v
Sloveniji, in čeprav mu je voditeljstvo všeč, njegovi veliki
ljubezni še vedno ostajata
stand-up in igra. Zadovoljstvo nad večerom je bilo obojestransko, gledalci so kulturni center zapuščali nasmejani, nastopajoči pa so bili prijetno presenečeni nad odzivom občinstva. Takih večerov si želimo še več.

Igralska skupina KUD Lom z režiserko Ano Peharc I Foto: Mihael Starbek
"Pravijo, da je kultura ženskega spola, zato je v njej veliko garanja in malo plačila.
Je odrekanje, je garanje, plačila v denarju res ni, zagotovo pa je duhovna hrana in
občutek, da si osrečil občinstvo, dobra zamenjava za
slednje."
Kako pa ste zadovoljni s sezono 2009/2010?

"Zelo. Z delom Marjana Marinca "Poročil se bom s svojo
ženo" smo uspešno gostovali, selektorja pa očarali do te
mere, da nas je kot redke izbrance poslal na 13. festival
gorenjskih komedijantov, ki se
vsako leto odvija na Dobu pri
Domžalah. Na zaključnem
večeru smo se predstavili državnemu selektorju in res
hvaležni občinstvu."

Načrti, želje za naprej?
"Največja želja je vsekakor, da
igralci dramske sekcije KUD
Lom ostanemo velika odprta
družina, ki uživa v druženju
in delu. Scenarij za novo komedijo je pripravljen, igralci
po opravljeni avdiciji tudi. Oktobra se bo začelo zares. Premiera bo v prvi polovici januarja in računamo na vas, cenjeno občinstvo."

Foto: Kristina Kavčič

Kako bi lahko na kratko opisali projekte, ki ste se jih v
dramski sekciji KUD Lom
lotevali?
"Začeli smo v podobni ali
rahlo spremenjeni zasedbi z
otroškimi dramatizacijami,
se pravi, da smo odrasli
ustvarjali za otroke. Prišla je
potreba in želja, da naredimo korak naprej. Decembra
2007 smo debitirali z romantično komedijo "Randez Vous" (zmenek). To
delo sta odlikovala tako bogata kostumografija kot
glasbeni vložki. V septembru naslednjega leta smo se
na pobudo TD Tržič občinstvu v pristnem tržiškem
narečju predstavili s Frajšprehungo. Igro smo posneli tudi z RTV Slovenija in je
bila uvrščena v oddajo "To
bo moj poklic", je pa tudi
osrednji dogodek v času Šuštarske nedelje. V decembru
2008 smo se pod okriljem
KD Ignacij Hladnik predstavili z ganljivo božično igro
"Luč božične noči"."
Iz naštetega je razvidno, da
ste polni elana. Tri igre v
enem letu so kar velik zalogaj.

tine Puhar. V sklopu Tržiških poletnih prireditev je
zasedba nastopila v petek, 13.
avgusta.
Kakorkoli že, srečen ali nesrečen datum, ta večer je bil
Kulturni center Tržič poln
ljubiteljev dobre glasbe. Uživali smo tako v ritmih tradicionalnega neworleanskega
dixidelanda kot tudi bluesa,
modernejšega jazza, funka
in popa. Žiga Krese (troben-

Stand-up komiki na odru Kulturnega centra Tržič
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Šport
Športne aktivnosti v okviru
Športne zveze Tržič

Dvajsetič po
Dovžanovi soteski

Foto: Martina Šmitek

Tek po Dovžanovi soteski je štel za gorenjski pokal v rekreativnih tekih, na startu pa je bilo več
kot dvesto tekmovalcev.
Maja Bertoncelj

Veseli smo, da se nam vsako leto pridruži več otrok, ki so
spoznali, da posedanje doma ni zdravo in se nam raje
pridružijo in skupaj kakšno ušpičimo. Aktivni teden športa je
potekal od 16. do 20. avgusta. Odšli smo na planinski izlet v
jamo pod Babji zob, kjer se nismo mogli načuditi, da je tudi
v naši bližini jama s kapniki. Z nami sta bila planinska vodnica Olga Rener in jamar Franci. Kako je treba držati lok, da
puščice letijo v rumeno piko, nam je pokazal lokostrelec
Marjan Radosavac, o plesnih veščinah akrobatskega
rock&rolla nas je poučil Jure Markič. Ves teden sta bila z

nami še Mitja Žnidaršič in Mateja Šmejic, ki sta se z nami
peljala s kolesom do Križev, kjer nam je Teniški klub brezplačno odstopil dve teniški igrišči. Tisti, ki so želeli še dlje, so
se s kolesom odpravili na sladoled v Kranj. Mitja in Mateja
sta poskrbela, da smo varno rolali, plavali in se igrali z žogo.
Piko na i pa smo dodali, ko nam je Denis z Društva za podvodne dejavnosti omogočil, da smo se potopili s pravo jeklenko in to kar v tržiškem bazenu. Skratka, imeli smo se
odlično. Pri vseh aktivnostih nam pomaga lokalna skupnost
ter dodatno pridobljena sredstva Fundacije za šport. B. D.

Foto: Gorazd Kavčič

Hitri Rok Perko blesti v Čilu

Tržičan Rok Perko je obetavno začel novo sezono.
Slovenska moška smučarska reprezentanca je trenutno na
pripravah v Čilu, kjer se je ob treningih udeležila tudi tekme
južnoameriškega pokala v Vallle Nevadu. Naši specialisti za
hitre discipline so nastopili na superveleslalomski tekmi in
se odlično odrezali. Najboljšo formo med vsemi je pokazal
25-letni Tržičan Rok Perko (SK Tržič), ki je premagal vso
konkurenco, na zmagovalnem odru pa sta mu družbo delala
Nemca Stephan Keppler in Andreas Strodl. Od drugih naših
smučarjev je peto mesto osvojil Boštjan Kline, Andrej Šporn
je osvojil šesto mesto, član SK Tržič Andrej Križaj pa je bil
enajsti. Varovanci glavnega trenerja naše reprezentance za
hitre discipline Burkharda Shafferja sicer te dni trenirajo v
La Pavi. V. S.

Jelendol - V organizaciji ŠD
Jelendol-Dolina je 22. avgusta
potekal že dvajseti Tek po Dovžanovi soteski. Štel je za gorenjski pokal v rekreativnih tekih, pa tudi za pokal mladine.
Na startu sta bila 202 tekača,
od tega jih je 148 teklo na najdaljši, 8,5 kilometra dolgi progi. Na krajših razdaljah (500,
1000 in 1500 m) so nastopili
tekači v mlajših kategorijah.
Najdaljšo progo je s časom 26
minut in 49 sekund prvi pretekel Peter Oblak (ŠD Poljane).
Marko Pintar (ŠD Sorica) je na
drugem mestu za njim zaostal
za 58 sekund, tretji, Uroš Bertoncelj (Kondor - Koloka), pa še
deset sekund več. "To je bil
šele moj prvi letošnji tek za Gorenjski pokal v rekreativnih tekih. Posvetil sem se predvsem
stadionski atletiki in uličnim
tekom," je pojasnil Peter Oblak
iz Gorenje vasi. Letos je med
mlajšimi člani postal državni
prvak v krosu, na stezi državni
prvak na 10 km in članski podprvak na 5 km. Njegov najhitrejši čas na 5 km je 15:15, na 3
km 8:49, cilja do konca sezone
pa Ljubljanski maraton, kjer
bo tekel na 21 kilometrov, in

Na 8,5 km dolgi progi je teklo 148 tekačev. Na sliki s št. 83 Blaž Bajželj iz vrst Tržiških
strel, ob njem Ema Sajovic, tretja v kategoriji do 29 let. Tokrat je bila hitrejša od očeta
Boruta, tržiškega župana.
evropsko prvenstvo v krosu decembra na Portugalskem. Pri
ženskah je zmagala Valerija
Mrak (AD Posočje), prav tako
doma v Gorenji vasi. Po Dovžanovi soteski je tekla prvič in s
časom 31:24 postavila ženski
rekord proge. Druga je bila Erika Melihen (ŠD Kranjska
Gora), tretja pa Petra Race (AD
Bled).

Na teku po Dovžanovi soteski
so bili uspešni tudi tekači iz
tržiške občine, največji aplavz
pa je bil na podelitvi namenjen Janezu Ambrožu, ki je
bil v dresu Tržiških strel najhitrejši v kategoriji tekačev
starih 70 let in več. Njegov
čas 36 minut in 47 sekund je
za 71-letnega gospoda več kot
odličen. "Lepo je zmagati na

tekmi v domači občini. Tečem že več kot tri desetletja in
nastopil sem že na več kot
dvajsetih maratonih. Moj rekord je tri ure in osem minut.
Nov maratonski nastop
imam v načrtu še za letos.
Upam, da bom tekel na Ljubljanskem maratonu," pa je
povedal Janez Ambrož iz Križev.

Občinsko prvenstvo v plavanju
Biserka Drinovec
Pred začetkom tekmovanja
v plavanju smo za otroke
organizirali športno popoldne na bazenu. Mitja in Mateja sta poskrbela, da so se
otroci zabavali v različnih
vodnih igrah, tisti, ki jim
plavanje ni tuje, pa so se
udeležili tudi tekmovanja.
Člani Društva za podvodne
dejavnosti so predstavili potapljaško opremo in vsakomur, ki je želel, omogočili
potop z jeklenko v tržiškem
bazenu. Glede na vreme, ki
nam je letos kar nekajkrat
ponagajalo, smo bili z udeležbo na tekmovanju zelo
zadovoljni. Tekmovalo se je
v disciplini 33 m prosto, tekmovalci pa so bili razdeljeni
v različne starostne kategorije. Ker se je lani družinske
tekme udeležilo kar precej
družin, smo se odločili, da
jo pripravimo tudi letos. Vsi
tekmovalci so prejeli nagrade, za katere se zahvaljujemo vsem sponzorjem, prvi
trije v vsaki kategoriji so prejeli medalje, zmagovalna
družina pa pokal. Hvala
vsem, ki ste se tekmovanja
udeležili, pa tudi zvestim
navijačem, ki so napolnili
tribune ob bazenu.

Zmagovalci pri članih Matej Pajntar, Jaka Zadnikar, Primož Meglič, Anže Habjan, Blaž
Erjavec, Mitja Žnidaršič, podeljevalec g. Drago Zadnikar
Med mlajšimi deklicami je
1. mesto osvojila Adriana
Mediževec, 2. je bila Jerneja
Košir, obe PK Triglav Kranj,
3. mesto je osvojila mlada
skakalka Jerneja Repinc Zupančič, članica NSK Tržič
Trifix. Med mlajšimi dečki
je bil zmagovalec Miha
Finžgar, AVK Triglav Kranj,
2. mesto si je priplaval Juš
Sušnik, član NSK Tržič Trifix, 3. mesto je osvojil Urban
Beg, KS Bistrica. Pri starejših deklicah je zmagala
Nina Stegu, PK Ljubljana, 2.
je bila Jerca Kralj, PK Triglav Kranj. Med starejšimi
dečki ni bilo dvoma o zma-

govalcu. Absolutno najboljši
čas tekmovanja je dosegel
Blaž Kralj, 2. je bil njegov
klubski kolega Anže Mediževec, oba PK Merit Triglav
Kranj, 3. mesto je osvojil
Aleš Finžgar, AVK Triglav
Kranj. Med članicami je
zmagala Biserka Drinovec,
ŠZ Tržič, 2. je bila Mojca
Zupan, ŠD Jelendol Dolina,
3. pa Katja Gradišar iz Dupelj. Pri veterankah je zmagala Mojca Sedminek, 2. je
bila Breda Nemec, obe članici DU Tržič. Med mlajšimi
člani si je zmago priboril
Matej Pajntar iz Dupelj, 2.
je bil Jaka Zadnikar, Tržič, 3.

pa Primož Meglič iz OŠ Križe. Med starejšimi člani je 1.
mesto osvojil Marko Marin
TK Tržiške strele, drugi je
bil Marjan Marin, DU Tržič,
tretje mesto je osvojil Boris
Zagmeister z Raven. Med
veterani si je zmago priplaval Lado Sedej, DU Tržič, 2.
je bil Henrik Marin, TK tržiške strele, tretji pa Drago
Uzar, DU Tržič. Med družinami je zmagala družina
Zadnikar, nastopila sta Jaka
in Drago, 2. mesto sta osvojila Marko in Henrik Marin,
3. mesto si je priplavala družina Potočnik, za katero sta
nastopila Jan in Milan.

Tržiški glas, petek, 3. septembra 2010

13

Šport, oglasi

Najboljši na stari celini

Tržič

Tržičanki na osem tisočak

Jadralni padalec Jaka Gorenc iz Tržiča je v Turčiji postal evropski prvak v natančnem pristajanju,
v boju za sam vrh pa je pred zadnjo tekmo tudi v svetovnem pokalu.
Maja Bertoncelj
Tržič - Slovenski jadralni padalci so v natančnem pristajanju v samem svetovnem
vrhu, kar so dokazali tudi na
letošnjem evropskem prvenstvu, drugem v zgodovini.
Konec julija je potekalo v
Inonu v Turčiji, največji uspeh pa je dosegel Jaka Gorenc iz Tržiča, sicer član kluba Kanja Dolenjske Toplice.
Postal je evropski prvak, poleg tega je z ekipo osvojil še
srebrno medaljo.
Prvič ste postali evropski prvak. Pričakovano?
"Ta medalja je moja peta
zlata z največjih tekmovanj,
z evropskega prvenstva pa
prva posamična. Zaradi pomanjkanja treninga je nisem pričakoval. Na prvenstvo sem prišel s precej
manj skoki kot konkurenca.
Čeh, ki je bil na koncu drugi, je dejal, da je v zadnjih
dveh mesecih pred prvenstvom naredil petsto skokov,
jaz pa sem jih vsega okrog

Jadralni padalec Jaka Gorenc se je z evropskega prvenstva
vrnil z dvema medaljama. Najbolj se je seveda razveselil
čestitk domačih. I Foto: Matic Zorman
trideset. Res si nisem predstavljal, da sem sposoben
tako dobro leteti."
Kako vam je uspelo?
"Veliko so pomenile moje
izkušnje in dobra psihološka pripravljenost. Kar se
tega tiče, nisem imel nobenih težav."

Po prvenstvu ste nastopili še
na dveh tekmah svetovnega
pokala. Kako vam kaže v
skupnem seštevku?
"Po Turčiji sta za mano že
tudi druga in tretja letošnja
tekma za svetovni pokal. V
hrvaškem Trakoščanu smo
leteli z Ravne gore. Slovenci
smo dominirali in v malo

manj številni konkurenci
osvojili prva tri mesta. Bil
sem drugi. Pogoji za letenje
so bili zelo lepi, regularni.
Povsem druga zgodba pa je
bila na tekmi na Bjelašnici
nad Sarajevom. Pristajališče
je bilo postavljeno v ciljno
areno, kjer so dekleta na
olimpijskih igrah leta 1984
vozila smuk. Pristajali smo
tako rekoč v termični kotel,
saj je bil pristajalni prostor s
treh strani obkrožen z gozdom in vzpetino, z ene strani pa so bili hoteli in pečina,
pod katero se teren spušča
proti Sarajevu. Veter je stalno spreminjal smer in jakost in temu primerno je
bilo tudi veliko padcev.
Znova sem osvojil drugo
mesto in trenutno sem drugi tudi v skupnem seštevku
svetovnega pokala. Pred
mano je le reprezentančni
kolega Matjaž Ferarič. Na
zadnji tekmi v začetku oktobra v Avstriji bo zelo tesno,
saj lahko že ena sama napaka pomeni izgubljen boj za
prvo mesto."

Septembra odhaja v Tibet alpinistična odprava na 8012
metrov visoko goro Šišapangma. Vodi jo Irena Mrak iz
Tržiča; člani so Mojca Švajger iz Tržiča, zdravnik Tomaž
Goslar iz Ljubljane in Bogdan Ambrožič iz Vipave. Ireni in
Mojci je leta 2007 že uspel vzpon prek 8000 metrov, ko sta
stopili na predvrh Broadpeaka (8035 m) v pakistanskem
pogorju Karakorum. Takrat jima je zmanjkalo le dvanajst
višinskih metrov do pravega vrha. Tržičanki plezata skupaj
zadnjih šest let. V prihodnosti načrtujeta še nekaj vzponov
na osem tisočake. Kot je zaupala Irena, ju sicer vedno bolj
vlečejo nižje, a še nepoznane gore. Lani sta preplezali novo
smer na pet tisočak v pakistanskem Karakorumu. Ob
morebitnem uspehu odprave bo Šišapangma drugi osem tisočak za Ireno. Ključno mesto pri vzponu bo nevaren
greben med predvrhom in glavnim vrhom gore. Mrakova, ki
je raziskovalka na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete
v Ljubljani, bo del časa na odpravi namenila proučevanju
okoljskih učinkov alpinizma na gori. Na sliki: Mojca in Irena
pod vrhovi visokih gora. S. S.

Podjetje A2U skuša z novo akcijo vsem ljudem, ki uživajo v svoji zasluženi penziji,
približati kolesarjenje kot eno najbolj zdravih rekreacij.
Ponujamo vam modele kole, ki spadajo med "nekomplicirane" in so zelo uporabni za
mestno vožnjo kot tudi kolesarske izlete. Kolesa Torpado prihajajo iz legendarne
italijanske delavnice, ki je že praznovala svojih prvih sto let delovanja.

180 €

A2U d.o.o., poslovna cona A53, Šenčur
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Vse cene so v EUR s pripadajočim DDV.
Slike so simbolične. količine so omejene,
ponudba velja do razprodaje zalog.

Dragi upokojenci, izkoristite enkratno priložnost in ohranjujte
svojo vitalnost z odličnimi kolesi za super ceno!

Adriatic Slovenica d.d., Ljubljana, Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria

260 €
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Zvesti dobri glasbi

Na XII. Tržiških igrah veselja in smeha sta si
delili zmago dve ekipi. Leteča teleta iz Kranja so
pustila pokal v Tržiču.

Podobno kot Romana in Lojze Krajnčan se je tudi njun 24-letni sin Kristijan zapisal glasbi,
njegov deset let mlajši brat Žigan pa uživa v plesu in igranju.

Tržič - Poletni utrip že dvanajst let dviguje športno zabavna prireditev na kopališču Tržič. Tržiške igre veselja
in smeha, ki jih organizira
ob pomoči Občine Tržič

Senično - V družinski hiši
Krajnčanovih v Seničnem so
trenutki čiste tišine precej
redki. "Lojze ustvarja, komponira vsak dan, tudi sama
vadim, sin Žigan v glavnem
pleše, najglasnejši pa je bil
vedno njegov starejši brat
Kristijan z bobni, ko je bil še
doma seveda ... Včasih pa se
nam prileže oddih, tudi tišina je glasba," je vsakodnevni utrip v glasbeni družini
Krajnčan opisala Romana.
Glasba jo spremlja že vse
življenje, prav tako tudi njenega moža, skladatelja in dirigenta Lojzeta, ki je tudi
njen najtesnejši glasbeni sodelavec in avtor večine pesmi.
Tudi Romana piše pesmi,
najprej jih zapoje možu. "Če
se zmrduje, seveda takoj pozabim nanjo. Za novo, tretjo
ploščo šansonov, ki jo pripravljamo, je skozi domače
strokovno sito prišla celo
ena moja skladba," v smehu
pove pevka. Poleg priprave
albuma ji dneve ta čas zapolnjujejo vaje za novi muzikal,
posnela je tudi nov CD pesmi Ferija Lainščka za otroke, medtem ko Lojze med
drugim pripravlja vrhunski
koncert z velikim simfoničnim orkestrom na festivalu
Carniola, ki bo 26. septembra na Brdu pri Kranju. Nastopili bodo odlični solisti,
glasbena gostja bo tudi Romana. Na vprašanje, na kaj
sta v dolgoletni uspešni
glasbeni karieri najbolj ponosna, Lojze odvrne: "Na to,
da sva ostala iskrena in zvesta dobri glasbi in dobrim
ljudem."
Glasbeno nadarjena sta tudi
njuna sinova. Kot pravi Romana, ju z možem nista nikoli silila v igranje inštrumentov: "Otrok bo vztrajal
samo pri tistem, kar sam za-

varno, pri čemer so jih ovirali nasprotniki. Popotni voz
na poti čez Ljubelj so zamenjali čolni; fantje so pobirali
dele zaklada iz vode in jih v
mreži vlekli dekletom. V igri
Grb, simbol Tržiča, so vse
ekipe iskale dele grba in ga

Leteča teleta iz Kranja je vodil Tržičan Luka Rozman;
športno so odstopili prehodni pokal domačinom.
sestavljale na obali. Vmes je
potekala rdeča nit V zmajevem gnezdu; fantje so kradli
zmajeva jajca in jih metali
dekletom, one pa so jih v
čolnu vozile domov. O uvrstitvi ekipe sta odločala pravilno opravljena naloga in
čas, uporabljen JOLY pa je
zbrane točke v eni od iger
podvojil.
Letos je bilo tekmovanje napeto. Na polovici je vodila
ekipa Zaječarja, tik za njo je
bil Tržič, tretji pa Preddvorski hudički. A je zmaj mahnil z repom in do konca vse
premešal. Zmago sta si priborila s 47 točkami ekipi Leteča teleta iz Kranja in Tržič. Tretje mesto je zasedel
Zaječar (44 točk), četrto
Preddvorski hudički (37),
peto Poskočni krompirčki
iz Naklega (26), šesto pa tržiška ekipa As (20). Pokale
so dobili vsi, prehodni pokal
pa so Kranjčani pustili v Tržiču.

Ekipa Tržiča: Katjuša Pernuš, Ema Sajovic, Jerca Meglič,
Mateja Šmejic, Neža Blaži, Urban in Jaka Sušnik, Nejc
Križnar, Klemen Brovč, Marko Tadl (vodja) I Foto: Gorazd Kavčič

PELIKAN, D.O.O., KRANJ, VODOPIVČEVA UL. 12, KRANJ

okrepčevalnica Bazenček, so
posebnost na Gorenjskem.
Vsakič privabijo tekmovalce
iz raznih krajev. Letos so se
pridružili dvema domačima
ekipa gostje iz Naklega, Kranja, Preddvora in celo iz oddaljenega Zaječarja.
Športni pedagog Silvo Japelj, ki je avtor iger, je letošnje tekmovanje obarval
pravljično. Pripovedka o nastanku Tržiča je zaživela v
domiselnih tekmah na vodi
in ob bazenu. V igri Nahranimo petelina so fantje ob
bazenu nosili hrano živali,
dokler sta dekleti kikirikali.
Igra Izvalil se je zmaj je bila
zahtevna za oboje; dekleta
so se s čolni prebijala v zavetje, fantje pa so jih v vodi
ovirali z žogami. Z igro
Zmaj bruha ogenj so se selili na suho, kjer so metali žogice v smreke. Med igro Bežimo, kamenje pada, se je
razklala gora; člani ekip so
se reševali s plavanjem na

čuti. Potrebna je tudi spodbuda, ko imajo krizo. Kristijan je na primer igral violončelo, zmagoval na mednarodnih tekmovanjih, bil večkratni državni prvak, a je
imel vseeno v osmem razredu krizo. Rekla sva mu, da
ga bova imela rada tudi, če
odneha. Odločil se je, da bo
z violončelom nadaljeval, je
pa začel igrati še bobne. Iz
obojega je maturiral, za študij pa je kot prvi inštrument
izbral bobne." Danes 24-letnega Kristijana je študij džeza popeljal na Nizozemsko,
lani je diplomiral. "Domov
prihaja redko, ker igra po celem svetu. Pravkar je izšla
njegova prva samostojna
plošča, z njegovo avtorsko
glasbo in glasbeniki iz Amerike, Nizozemske in Libanona. Imeli so tudi koncertno
turnejo. Oktobra gre nazaj v
Amsterdam, čaka ga kar nekaj turnej, saj sodeluje v veliko skupinah in ansamblih," je razložila Romana.
Kadar je doma, ga oče večkrat angažira na koncertih.
"Dolgo sva vlagala vanj, in
zdaj se nama že obrestuje.
Na kvadrat," se pošali Lojze.
Za Romano so najlepši nastopi, ko jo na odru spremljata mož in sin. "Take trenutke
bi kar podaljšala. Že od nekdaj se podpiramo, verjamemo drug v drugega. Oba se
zavedava, da so mladi blagoslov, saj te ohranjajo mladostnega. Od njih se lahko veliko naučiš," ugotavlja Romana.
Zakonca Krajnčan pa se učita tudi od mlajšega sina, štirinajstletnega Žigana. Ta je pet
let igral violino, štiri leta pozavno, nato se je odločil za
ples, letos je državni prvak v
elektrik boogieju. Ob plesu
razvija tudi svoj igralski talent: trenutno nastopa v glasbeni komediji Do nazga. "To
je enkratna izkušnja, saj v

Romana in Lojze Krajnčan s sinom Kristijanom (levo) po
junijskem koncertu v tržiškem kulturnem centru

Foto: Marko Ocepek

Stojan Saje

Ana Hartman

Foto: Matic Zorman

Zmagala dva,
pokal Tržiču

Žigan (desno) s soigralcem Urošem Smolejem iz
predstave Do nazga
njem sodelujejo odlični slovenski igralci, med drugimi
Uroš Smolej, Sabina Kogovšek Zrnec, Vesna Slapar, Daniel Malalan ...," pove mladi
igralec. Jeseni ga bomo videli tudi v eni od glavnih vlog v
novem slovenskem mladinskem filmu Gremo mi po svoje, katerega glavna zvezda je
Jurij Zrnec. Žigan je pono-

sen tudi, da je dve leti sodeloval v uspešnem muzikalu
Moje pesmi moje sanje. Njegova velika želja je, da bi šel
študirat muzikal v London
ali New York. Še pred tem pa
bo moral uspešno zaključiti
umetniško gimnazijo v Ljubljani, smer sodobni ples, ki
jo je začel obiskovati s tem
šolskim letom.
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Koledar, oglas
Koledar prireditev september 2010
Petek, 3. septembra, iz Tržiča
Planinski pohod na Korošico; Društvo upokojencev Tržič
Petek, 3. septembra, ob 20. uri na Letnem
kopališču Tržič
Slovo poletju s skupino Rok'n'bend; Klub tržiških študentov
Petek, 3. septembra, od 15. ure dalje na parkirišču BPT
Zabaviščni park Müller
Petek, 3. septembra, ob 17. uri v Paviljonu NOB
Odprtje razstave tržiških čevljarjev;
Območna obrtniško-podjetniška zbornica Tržič

Sobota, 11. septembra, ob 15. uri v kampu Tominčev slap
Šentanski vikend 2010: Pastirski dan; TD Podljubelj
Sobota, 11. septembra, ob 20. uri pred Kulturnim
domom Križe
4. Vikend smeha: Marriot in Grant: Oprostite, napačna
soba; Gledališče Balansko KD Bohinjska bela

Petek, 1. oktober, ob 17. uri na balinišču na Ravnah
Odprtje balinišča na Ravnah in koncert Ansambla Saša
Avsenika; Občina Tržič
RAZSTAVE
Galerija Atrij Občine Tržič
Razstava del tržiškega slikarja Viktorja Klofutarja; do 5. oktobra 2010.
Informacije: Tržiški muzej

Nedelja, 12. septembra, ob 14. uri v kampu Tominčev slap
Šentanski vikend 2010: Športni dan; TD Tržič
Nedelja, 12. septembra, ob 20. uri pred Kulturnim
domom Križe
4. Vikend smeha: Dostojevski: Prvi žganjekuh ali kako je
vragec zaslužil krajec kruha; KD Kruh Križe

Od 8. do 19. ure

●
●

Sobota, 4. septembra, ob 6.30 iz Tržiča
Planinski izlet: Žrd in Bela peč; Planinsko društvo Tržič

Nedelja, 12. septembra, v Križah
Farni dan Župnije Križe

●
●
●

Sobota, 4. septembra, ob 7. uri iz Tržiča
Ekskurzija na Primorsko; Društvo diabetikov Tržič

Torek, 14. septembra, ob 17. uri v Zdravstvenem domu Tržič
Srečanje onkoloških bolnikov; Društvo onkoloških
bolnikov Tržič

Sobota, 4. septembra, med 9. in 18. uro
v Paviljonu NOB
Razstava tržiških čevljarjev; Območna obrtno-podjetniška
zbornica Tržič

Četrtek, 16. septembra, ob 15. uri v sejni sobi Knjižnice
dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov društva slepih in slabovidnih, Knjižnica dr.
Toneta Pretnarja

●

Sobota, 4. septembra, od 12. ure dalje na parkirišču BPT
Zabaviščni park Müller

Četrtek, 16., 23. in 30. septembra, ob 17. uri v Knjižnici
dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Sobota, 4. septembra, ob 20. uri na parkirišču tržnice
pri Občini Tržič
Šuštarski žur s srečelovom in skupino Yuhubanda;
TD Tržič in Gostinstvo CITRUS
Sobota, 4. septembra, ob 9.30 izpred tovarne Peko
18. Mednarodno tekmovanje na tekaških rolkah
Nedelja, 5. septembra, od 8. do 19. ure v Tržiču
43. Šuštarska nedelja; TD Tržič, Peko, tovarna obutve, d. d.,
Tržič in Občina Tržič

Sobota, 18. septembra, na teniških igriščih v Križah
Dan Bono športa; Bono šport

Torek, 7. septembra, ob 19. uri v OŠ Križe
Nadaljevalni tečaj - Taiji; Društvo Taiji Zlati Petelin
Četrtek, 9. septembra (do 12. septembra), iz Tržiča
Letovanje za člane Društva upokojencev Tržič v Izoli;
DU Tržič

Sreda, 22. septembra, ob 14. uri v Domu Petra Uzarja
Osrednja prireditev v počastitev 30-letnice
Doma Petra Uzarja

Četrtek, 9. septembra, ob 20. uri v Kulturni
dvorani Križe
4. Vikend smeha: Odprtje prenovljene dvorane s kulturnim
programom v izvedbi KD Kruh Križe

Petek, 24. septembra, ob 16. uri na Trgu svobode
Slavnostna otvoritev prenovljenih mestnih ulic s povorko in
koncertom ansambla Modrijani; Občina Tržič

Mednarodno tekmovanje Alpe Adria 2010
Nordijski smučarski klub Tržič Trifix bo 19. septembra 2010
organizator 3. tekme tekmovanja za X. pokal ALPE ADRIA v
smučarskih skokih za tekmovalce letnik 1998 in mlajše, ki
tekmujejo v petih starostnih kategorijah. Program je
zasnovan na osnovi projekta štirih skakalnic, kjer sta dve
tekmi v Sloveniji, ena v Italiji in ena v Avstriji. Naši tekmovalci so bili že šestkrat zapored skupni zmagovalci
turneje Alpe Adria. V tekmovanju za Pokal Slovenije in v
absolutni uvrstitvi klubov z mednarodnimi tekmovanji je
tudi letos naš klub zasedel tretje mesto. Kontaktna oseba:
Biserka DRINOVEC - 051/354-064

●
●
●
●

●

●

●

Za ogled celotnega programa 43. Šuštarske nedelje in za dodatne informacije kliknite na http://www.e-sustarskanedelja.si!

Nedelja, 19. septembra, iz Tržiča
Planinski izlet: Cjajnik; Planinsko društvo Tržič

Torek, 21. septembra, ob 17. uri pred Domom
Petra Uzarja
Podoknica Pihalnega orkestra Tržič

Sobota, 11. septembra, ob 7. uri iz Tržiča
Planinski izlet: Lubnik in jama Kevderc; Odsek za varstvo
naravne PD Tržič

●

Vabljeni na Šuštarsko nedeljo v Tržič!

Sobota, 18. septembra, v Dvorani tržiških olimpijcev
Mednarodni dan gluhih

Nedelja, 19. septembra, v Skakalnem centru Sebenje
3. tekma Mednarodnega tekmovanja Alpe Adria 2010;
NSK Tržič Trifix

Petek, 10. septembra, ob 19. uri v kampu Tominčev slap
Šentanski vikend 2010: Koncert Kon'c poletja; TD Podljubelj

●

●

Sobota, 18. septembra, ob 9. uri iz Čadovelj
Pohod po Dovžanovi soteski; Društvo diabetikov Tržič

Nedelja, 5. septembra, ob 11. uri na parkirišču
tržnice pri Občini Tržič
Velika šuštarska veselica s srečelovom in narodnozabavnim
ansamblom Slovenski pozdravi; TD Tržič in Gostinstvo
CITRUS

Petek, 10. septembra, ob 20. uri pred Kulturnim
domom Križe
4. Vikend smeha: A. T. Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se
ženi; KUD Ivan Cankar Sv. Duh

●

Šuštarski sejem
Prodaja na stojnicah in v trgovinah v Tržiču ter trgovskem
centru Deteljica
Rokodelski sejem in sejem starin
Pestra gostinska ponudba s kulinariko slovenskih pokrajin
Degustacije in pokušine
Razstava tržiških čevljarjev v Paviljonu NOB
Športni in kulturni dogodki v atriju Občine Tržič, na glavnem odru pri
avtobusni postaji in drugod
KUD Lom: Frejšpreh'nga - sprejem obiskovalcev med čevljarske pomočnike pri glavnem odru
Peko, d. d.: Šuštarska delavnica pri glavnem odru
Tržiški muzej: Ogled zbirke Učilna zidana in stalnih muzejskih zbirk
Ustvarjalne delavnice za odrasle in otroke
Zabaviščni park Müller na parkirišču BPT
IKSIV, d. o. o. Ljubljana: Vseživljenjsko učenje - mobilna
multimedijska učilnica na parkirišču Peko
Ferrari klub: Predstavitev vozil znamke Ferrari na parkirišču Peko
Peko, d. d.: Dan odprtih vrat z ogledom proizvodnje vsako
polno uro
Malin, d. o. o., Križe: Zabava na štirih kolesih - gokart na pedala pri supermarketu Mercator
Športno društvo silna moč: 2. Mednarodno tekmovanje
strongman - najmočnejši šuštar 2010 na parkirišču Palček

Sobota, 25. septembra, iz Tržiča
Planinski izlet: Jerebica; Planinsko društvo Tržič
Sobota, 25. septembra, ob 9. uri izpred gostilne Pr' Krvin'
Duatlon GRS Tržič 2010
Sobota, 25. septembra, ob 20. uri v Kulturnem centru Tržič
Večer stand-up komedije - Tin Vodopivec
Nedelja, 26. septembra, na igrišču vrtca Deteljica
Ciciban, dober dan; VVZ Tržič

Vrnimo gorenjski nagelj na gorenjske balkone
in okna 2010
Gorenjska turistična zveza tudi letos vabi k sodelovanju vse
gojitelje, pridelovalce in ljubitelje gorenjskih nageljnov v
projektu "Vrnimo gorenjski nagelj na gorenjske balkone in
okna v letu 2010". Vsi, ki želijo sodelovati na izboru najlepših nageljnov na naslov Gorenjska turistična zveza, Koroška c. 27, Kranj, pošljite fotografijo cvetočih nageljnov.
Priporočajo, da fotografijo pošljete tudi prek elektronske
pošte. Ne pozabite pripisati svojega naslova in telefonske
številke. Vaše prijave pričakujejo do 3. decembra 2010.

Sejem bil je živ - odprtje prenovljenih ulic
v mestnem jedru Tržiča
Dela na Trgu svobode se počasi zaključujejo in vsi se
veselimo nove podobe mestnega jedra. Slovesno
odprtje ulic bo 24. septembra 2010 z začetkom ob 16.
uri. Program bo pester, saj bo na glavnem prizorišču
na Trgu svobode po slovesni paradi nastopilo mnogo
zvenečih tržiških in slovenskih imen, med njimi tudi
ansambel Modrijani. Velja pa posebno povabilo vsem,
ki se radi oblečete v narodne noše: oblecite svojo nošo
in se pridružite paradi. Dodatne informacije: Turistično
promocijski in informacijski center Tržič.

PRODAMO/ ODDAMO POSLOVNI PROSTOR
V poslovni stavbi Trgovskega centra Spar Tržič prodamo/
oddamo poslovni prostor, primeren za skladiščno dejavnost.
Prostor je zagrajen z mrežo in zajema skupno 849,30 m2. Letnik stavbe je 2006. Prostor ima možnost lastnega dostopa po
klančini, speljani na levi strani ob stavbi trgovskega centra
Spar. Prostoru pripada dodatno še 9 parkirnih mest na parkirišču pred objektom trgovskega centa Spar.
Cena: prodaja 330 EUR/m2 oz. najem 245 EUR/mesec.
Več informacij na www.imos.si, prodajna služba
IMOS, d. d., 01/47-33-359 ali 040/829-749
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Splet srbske in naše kulture
Tridesetletnico pobratenja Tržiča in Zaječarja je popestrila akademija z nastopi kulturnih skupin iz obeh mest. Nekaj utrinkov pred in med
njo prikazujejo spodnje fotografije.

Gostje iz Zaječarja in domačini so krenili v sprevodu po starih ulicah Tržiča do
dvorane v kulturnem centru.

Folklorno skupino Zaječar, ki deluje od leta 1977 in uspešno nastopa tudi v tujini,
vodi Nadica Gojković.

Polno dvorano občinstva so posebej navdušili zaječarski trubači; ob moških igra
na bobnu Miljana Milenović.

Združenje tkalk Srbije je predstavilo novo kolekcijo ročno izdelanih oblačil
v tradicionalni tehniki tkanja.

Naše kulturno izročilo je predstavila tudi odrasla folklorna skupina Karavanke,
ki jo vodi Saša Meglič.

Na staro ljudsko glasbilo oprekelj je igrala članica FS Karavanke Vivien Isabel Herak
Hadaš iz Bistrice. I Stojan Saje, foto: Stojan Saje, Matic Zorman

