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"Angelsko nedeljo, ko postane
Tržič eden od centrov Slovenije,
bomo skušali čim bolje izkoristiti
za promocijo mesta in okolice.
Želimo si, da bi se udeleženci
Šuštarske nedelje vračali k nam
čim večkrat tudi med letom," je
dejal tržiški župan Borut Sajovic
v intervjuju za Tržiški glas.

"Pred skoraj 51 leti sem bila na
Dunaju na očetovem pogrebu.
Takrat je bilo žalostno. Danes
nismo prišli na pogreb. Le
prinesli smo pepel očeta tja,
kjer je bil doma," je povedala
83-letna baronica Elizabeta
Ortner Born na avgustovski
prireditvi v Jelendolu.
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Tržičani pripravljajo letos že 41. Šuštarsko nedeljo. V petek bodo odprli razstavo tržiških čevljarjev, po
dolgih letih pa bodo spet uprizorili "frejšpreh'ngo".

Hram kulture
odpira vrata
V petek, 12. septembra, bodo slovesno odprli
novi Kulturni center Tržič. Dvorana ima večji
oder, prek dvesto sedežev in sodobno opremo.
Stojan Saje
Tržič - Nekdanji tržiški kino
Na skali - imenovali so ga
tudi Cankarjev dom - je po
temeljitih obnovah spremenil notranjo podobo. Občina
Tržič je prijavila na projekt
Sejem bil je živ ureditev novega kulturnega centra v
mestu, kar poteka že dobro
leto dni. Obnovljeno dvorano bodo odprli 12. septembra, ko bodo na dveh predstavah nastopili tržiški kulturni ustvarjalci.
"Nova dvorana ima podaljšan oder, ki meri 86 kvadratnih metrov. Na njem bo
dovolj prostora za nastope
godbenikov, pevcev in folklornih plesalcev. V parterju
je 171 udobnih sedežev in 47
na balkonu, ob katerih je 36

Stojan Saje
Tržič - Na angelsko nedeljo,
prvo nedeljo septembra, so
čevljarski mojstri v Tržiču
sprejemali vajence med pomočnike. Vajeniška doba je
trajala tri ali štiri leta, v izjemnih primerih pa celo pet
let. Vajenci so potrjevali svoje
znanje praktično. V delavnici
so morali izdelati par čevljev,
s katerim so dokazali svojo
zrelost za pomočniški stan.
Pred izdajo učnega spričevala so morali stopiti še pred
komisijo mojstrov, pred katerimi so opravili ustni izpit.
Ta običaj so domačini poimenovali "frejšpreh'nga".
Obujali so ga vrsto let tudi na
Šuštarski nedelji, a je ob krizi čevljarske industrije zamrl. Letos ga bodo uprizorili
člani Dramske skupine KUD
Lom. Prvi nastop bo že ta
petek ob 18.30 po odprtju
razstave tržiških čevljarjev v
Paviljonu NOB. Predstavi
bodo ponovili v nedeljo ob 11.
in 14. uri na odru v atriju občinske stavbe.
"V Tržiču že 41 let ohranjamo tradicijo čevljarjev. Na
angelsko nedeljo bodo ulice
v mestu tudi letos oživele.
Sejem in druge prireditve
bodo povezale preteklost, se-

danjost in prihodnost. Šuštarska nedelja ni več samo
semenj. Tržič postane mesto obrti, nakupov, športa,
zabave, nagradnih iger,
izobraževanja in veselja.
Ohranili smo tematsko razporeditev stojnic, ki jih bo
obogatila kulinarična ponudba slovenskih pokrajin.
Ponavljamo tradicionalne

dogodke, dodali pa smo tudi
nekaj novosti. Tako bo lahko
vsak obiskovalec našel nekaj
zase. Trudili se bomo, da bo
angelska nedelja nepozabno
doživetje za naše goste.
Sprejeli jih bomo prijazno
in jim ponudili tudi domače
dobrote," je dejala Marjana
Zupan, predsednica Turističnega društva Tržič.

Tržičani potrjujejo svojo gostoljubnost tudi na drugih
prireditvah. Zadnjo avgustovsko soboto so organizirali srečanje prebivalcev občin Tržič
in Borovlje na prelazu Ljubelj. Tam bo 13. in 14. septembra gorski preizkus starih
vozil. Že to soboto pa bodo
gostili 16. mednarodno tekmovanje na tekaških rolkah.

KRAJI

DRUŠTVA

EKSTREMNI ŠPORTI

KULTURA

Semenj v Seničnem

Slavje upokojencev

Gore so njegov dom

Nadarjeni glasbeniki

Krajani Seničnega vsako leto
avgusta sprejmejo goste na
Vaškem semnju. Letos so
pripravili že enajsto prireditev, na katero so povabili
tudi čebelarje iz soseščine.
Domačin Peter Gregorc je
predstavil žganjekuho.

Društvo upokojencev Tržič
deluje že šest desetletij. Jubilej bodo proslavili na prireditvi 19. septembra v Osnovni šoli Križe. Kot je povedal
predsednik Karel Štucin,
bodo tam razglasili tudi tri
nove častne člane društva.

Tako pravi Filip Bence iz Doline, ki se že štiri desetletja
ukvarja z alpinizmom. Doslej je preplezal številne
smeri in se udeležil enajst
odprav v tuje gore. Tudi po
nesreči na Storžiču ni odnehal s plezanjem.

Harmonikar Jan Učnik in klarinetist Robert Bone iz Tržiča sta se avgusta predstavila
na koncertu klasične glasbe
v tržiški cerkvi. Tam se jima
je pridružil še harmonikar
Gašper Primožič z Bleda.
Navdušili so poslušalce.
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prenosljivih stolov. Sedeži
so modre barve, ki je značilna za simbole naše občine.
Dobila je tudi filmsko platno, sodobno tehnično opremo, urejene garderobe in
preddverje. Zaradi dodatnih
del nas bo stala gradnja z
obrtniškimi deli prek 768 tisoč evrov, oprema skoraj
120 tisoč evrov, drugih stroškov pa bo še blizu 50 tisoč
evrov. Občini Tržič bo prispevala 240 tisoč evrov za to
naložbo Norveška. Večino
denarja moramo zagotoviti
sami, zato bo urejanje dvorane v prvi etaži na vrsti prihodnje leto," je dejala Mateja Hafner Malovrh iz urada
za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič.
Povedala je, da se bo tja preselil Pihalni orkester Tržič.

Drago Zadnikar, Mateja Hafner Malovrh, Vid Meglič in
Metka Knific v novi dvorani

Vabimo vas na 41. Šuštarsko nedeljo
v Tržiču 7. septembra.
Pričakujemo vas tudi na slovesnosti ob odprtju
Kulturnega centra Tržič 12. septembra.
Občinska uprava in župan Borut Sajovic

OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, 4290 TRŽIČ

Tradicijo tržiških
čevljarjev spet oživljajo
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Čevljarstvo
Sinova po poti
svojih staršev

Peko včeraj, danes, jutri

Družina Gros iz Bistrice pri Tržiču ima že dve
desetletji podjetje za izdelavo otroške obutve.
Delo mame Mihaele nadaljujeta sinova Miha in
Jože. Gradijo novo stavbo.

Štefan Žargi

Stojan Saje
Bistrica - Priimek Gros je
dobro znan v tržiškem in
gorenjskem čevljarstvu. Anton je nekdaj vodil kranjsko
Planiko, Jože Gros pa je bil
tehnični direktor v tržiškem
Peku. Tudi njegova žena
Mihaela je delala v tej tovarni. Kljub službi in skrbi za
sinova je našla čas za popoldansko obrt. Slednja je leta
1988 prerasla v podjetje
MIGI, kjer so izdelovali
otroške copate od številke 16
do 18. Podjetnica je vedela,
kaj potrebuje trg bivše države. Leta 1992 se je povezala
s Pekovo prodajno mrežo.
Uspešno sodelovanje je pretrgala kriza v tej tovarni. To
je zamajalo tudi Grosovo
družbo. A so vseeno našli
rešitev zanjo.
"Mama se je lani upokojila.
Tako kot ona sem tudi jaz
po poklicu čevljarski tehnik.
Šest let sem bil tehnični direktor nemškega podjetja za
obutev na Slovaškem, kjer
sem vodil podružnico s šeststo zaposlenimi. Želel sem
ohraniti domače podjetje,
zato sem se vrnil domov.
Zavedal sem se, da bi bilo
škoda zavreči sadove dela
staršev. Zaslužna sta za prvi
program zdrave otroške
obutve za pravilno učenje
hoje. Po povezavi z zdravniki specialisti leta 1996 je nastal program obutve po meri

Mihaela Gros v delavnici
Gros, 31-letni direktor podjetja na Kovorski cesti.
Sogovornik je pojasnil, da so
si delo razdelili. Oče je zaradi znanja o čevljarstvu dragocen svetovalec pri pomembnih odločitvah. Mama
je odgovorna za proizvodnjo
obutve. Miha se ukvarja z
nabavo materialov, logistiko
in marketingom. Mlajši brat
Jože je še študent na Fakulteti za organizacijske vede,
doma pa skrbi za razvoj in
obutev po meri. Kot sta zaupala, sta se oba zgodaj spoznala z delom v čevljarski
delavnici. Čeprav sta ga jemala kot igro, sta v rosni
mladosti naredila prave izdelke; Miha prvi čevelj pri
osmih letih, Jože pa modele
za prve pare obutve pri tri-

Grosovi: Mihaela, Jože, Miha in Jože mlajši ter delavki
Liljana in Sonja
kupca. Gre za obutev, ki jo
potrebujejo ljudje z večjimi
obremenitvami nog pri delu
ali zdravstvenimi težavami.
Posebnost te obutve so različne širine in naravni materiali. Izdelujemo tudi ortopedske vložke, ki so uporabni v vsaki obutvi. Zaenkrat
smo skupaj s štirimi delavci
prisiljeni vse narediti v tesnih prostorih stanovanjske
hiše. Bolje bo po dograditvi
nove poslovne stavbe z
okrog tisoč kvadratnimi metri površin," je povedal Miha

najstih letih. Zapomnila sta
si očetove in stričeve nauke,
da mora imeti čevelj dušo.
Obutev, v katero je vgrajeno
veliko ročnega dela in občutka za estetiko, jo zagotovo
ima.
Pa še nekaj nadaljuje mladi
rod Grosovih! Že drugo leto
se pojavlja na Šuštarski nedelji. Hvaležen je Občini Tržič za pomoč pri najemu
stojnice, saj marsikateri od
malih obrtnikov in podjetnikov ne bi zmogel visokih
stroškov.

V 105-letni zgodovini Peka so bili vzponi in padci. Danes je stabilizirano podjetje z ambicioznimi načrti.

Tržič - Čevljarstvo je dejavnost, ki že stoletja zaznamuje Tržič, in z okrevanjem največjega podjetja v tem mestecu bo tako tudi v prihodnje.
Pred tradicionalno Šuštarsko
nedeljo smo k pogovoru povabili predsednico uprave
Peka Marto Gorjup Brejc.

Žal mnogo pomembnih podatkov o zgodovini Peka ni
zbranih, obdelanih, jemljemo predvsem tiste, ki so pomembni za našo prihodnost."

nanje pravočasno pripraviti.
Tudi ko sem prevzela vodstvo, so bile razmere izredno zahtevne in ni bilo jasno,
ali bo sploh mogoče ohraniti proizvodnjo. Vztrajala

Letos praznuje Peko 105. obletnico obstoja, kar je kar zavidljiva doba. Ste ponosni
na njegovo tradicijo?
"Sto pet let je resnično zavidljiva starost, višja, kot jo
lahko pričakuje človek. V veselje mi je, da sem med tistimi redkimi gospodarstveniki, ki vodijo podjetje s tolikšno tradicijo. Še vedno me
preseneča, da segajo naši začetki kar dve stoletji nazaj,
saj ob začetkih čevljarstva v
Tržiču omenjamo celo leto
1875. Človek se celo iz šolske zgodovine težko spomni, kaj se je tedaj dogajalo."
Napis na vašem vhodu omenja ustanovitelja Petra Kozino in letnico 1903?
"Za Petra Kozino, ustanovitelja Peka, jaz pravim, da je
bil predvsem podjetnik, saj
je naprej ustanovil trgovsko
firmo, kar kaže na to, da se
je zavedal, da lahko le trgovina omogoči ohranitev in
razvoj čevljarske dejavnosti.
Nekateri prejšnji poizkusi
organizirane tovrstne proizvodnje so bili namreč neuspešni. Šele nato je kupil,
danes bi rekli, firmo v težavah, firmo s stroji in ljudmi
in si s tem zagotovil tudi
znanje. Še danes je tak pristop tudi v sodobni ekonomiji in menedžmentu pomembna metoda."
V tako dolgem življenju je
Peko doživljal vzpone in
padce. Kdaj je dosegel svoj
višek?
"Pekova zgodovina je resnični zelo dinamična, preživel
je različna obdobja. Prva Pekova trgovina v Ljubljani je
bila odprta že leta 1921, že
pred drugo svetovno vojno je
imel Peko kar 51 trgovin na
območju stare Jugoslavije.
To je bil trgovski višek. Proizvodni višek pa je Peko dosegel po vojni, saj je v novi
Jugoslaviji začelo obdobje
industrializacije, obdobje
dokaj zaprtega trga. Peko je
tedaj zaposloval celo okoli
pet tisoč delavcev, seveda ne
le v Tržiču, pač pa tudi v svojih obratih po Jugoslaviji. Tedaj so izdelali več milijonov
parov obutve. Seveda so bili
to povsem drugačni časi,
časi, ko je obutev ljudem pomenila nekaj drugega kot
danes, časi, ko težko govorimo o modi, o trendih, o individualnem okusu, svobodi
oblačenja in obuvanja. Tega
modela proizvodnje seveda
danes ni mogoče ponoviti.

Marta Gorjup Brejc I Foto: Tina Dokl
Kaj pa prostorsko? Kje je začel Peko in kdaj so bili zgrajeni objekti, kjer delujete še
danes?
"Po zgodovinskih podatkih
je bilo tu v Tržiču tedaj precej drugače. V Tržič je segala železnica in železniška
postaja je bila praktično na
našem dvorišču. Del objektov iz tistega časa je sicer ostal, del so porušili, dozidali
ali prezidali. Od tedaj je
tudi, kot mi pravimo, stara
Kozinova stavba, ki ima
zame posebno vrednost, saj
je primer starega industrijskega objekta. V času povojne rasti se je seveda veliko
zidalo, zgradba, v kateri sedaj dela Peko, je iz leta 1971.
Nekaj let kasneje je bila postavljena tudi nova upravna
stavba, ki pa smo jo prodali.
S prodajo te zgradbe in še
nekaterih drugih smo poplačali nekaj obveznosti do države.
V sedmih letih, odkar vodim
Peko, smo na področju
prostorov napravili veliko
sprememb, preureditev in
menim, da bodo sedanji
prostori zadoščali tudi za
prihodnji razvoj."
Izguba trgov ob slovenski
osamosvojitvi je tudi Peku
grozila z zlomom. Kako vidite to obdobje?
"Podobno kot za druga podjetja, ki so bila usmerjena
predvsem na jugoslovanski
trg in imela tam tudi precejšnje premoženje, je bilo
to obdobje zelo težko. Tudi
Peko je bil prisiljen na občutno zmanjševanje in tak
prehod je zelo težak. Posebno še, ker je bilo zanemarjeno osnovno pravilo dobrega
vodenja, da je treba slediti
spremembam v okolju in se

sem, da je mogoče preživeti
le z odlično organizacijo
dela in prilagajanjem razmeram na trgu. Ne gre pozabiti, da se je zaradi pritiskov s poceni obutvijo z
Daljnega vzhoda pod vprašaj postavil obstoj celotne
evropske obutvene industrije, ki se je s povezovanjem
vsaj delno zaščitila."
Danes je večinski lastnik
Peka država, ki je v krizi nedvomno pomagala Peku,
vendar svoja vlaganja nato
spreminjala v lastninske deleže. Je bilo kaj nepovratne
pomoči?
"Danes je država naš 82odstotni lastnik, saj je večino svojih vložkov v Peko
konvertirala v kapital. Drugo
vprašanje je, koliko je danes
to vredno, to se bo ugotovilo
šele ob prodaji. Znaten delež vloženih sredstev smo v
Peku tudi vrnili, poplačali,
ne nazadnje smo še vedno
velika firma, ki plačuje davke. Pred mojim prihodom je
bilo tudi nekaj nepovratne
pomoči, v mojem obdobju
pa je bila tudi pomembna
pomoč podpora potrebnim
spremembam."
Spominjam se, kako ste ob
prihodu tri leta napovedovali
in tudi uresničevali zmanjšanje izgube za polovico, sedaj
pa že četrto leto Peko posluje
pozitivno. Kako kaže?
"Naši cilji so seveda v smeri
povečevanja dobička in pripravljeni smo na negativne
vplive, ki se vse bolj kažejo
pri nas in tudi širše. Letošnje
leto je že v znamenju inflacije, dražjih energentov in višjih stroškov dela in to bo
vplivalo na naše rezultate.
Peko je stabiliziran, grafična

ponazoritev našega položaja
je črta, ki se dviguje."
Ob omenjenih visokih stroških dela se je tudi Peko odločil za prenos dela proizvodnje v države z nižjimi
stroški. Kaj ohranjate?
"Za prenos dela proizvodnje
sta dva vzroka. Nižji stroški
dela lahko odločilno prispevajo h konkurenčnosti naših
izdelkov, po drugi strani pa
je v Sloveniji že težko dobiti
delavce za tovrstno proizvodnjo. Smo v fazi, ko želimo imeti tu, na sedežu podjetja, visoko usposobljene in
specializirane ljudi tudi za
šivanje, bolj množično proizvodnjo pa organiziramo
drugod. Ohraniti moramo
znanje, in ker tudi šole za
obutvene poklice ni več, je
ključnega pomena prenašanje znanja znotraj družbe z
internim izobraževanjem."
Kaj pa modernizacija proizvodnje?
"Skušali smo biti čim boljši
zdravniki, zato smo se zelo
poglobili v vzroke zaostankov. Skušali smo modernizirati tiste faze, kjer smo
ugotovili možnosti za modernizacijo. Ker nismo velikoserijski izdelovalec obutve, nismo kupovali modernejših, celo avtomatiziranih
novih šivalnih strojev, saj
sedanji s svojo dolgo življenjsko dobo dobro služijo
našim potrebam. Posodobili
smo faze od ideje do modeliranja, izdelovanja vzorcev,
prototipov, manjših serij, s
čimer smo postali bolj gibljivi, prilagodljivi, bolj aktualni. Ker je tudi obutev sestavljena iz množice delov, je izredno pomembno, da nam
je uspelo razviti učinkovit in
celovit poslovno-informacijski sistem. Njegovo uvajanje
zahteva postopnost, torej
čas, in prepričani smo, da
bomo tudi v prihodnje imeli
še več prednosti, ki jih prinaša."
Gospodarstveniki letos tarnajo nad zaostrenimi gospodarskimi razmerami. Kako
kaže Peku po dobri polovici
leta?
"Res so gospodarske razmere ob visoki inflaciji, spremenjenih valutnih razmerjih in drugih poslabšanih
makroekonomskih pogojih
bolj zaostrene, kar smo sicer
že predvidevali, vendar smo
si zastavili ambiciozen plan,
biti vsaj malo boljši kot leto
poprej. Ob polletju ne kaže,
da bi za temi plani zaostajali, treba pa je poudariti, da je
za prodajo najbolj pomembno zadnje četrtletje. Prodaja
v države, kjer nimamo svojih prodajaln, se je povečala,
v Sloveniji pa čutimo upad
kupne moči. Peko torej
ustvarja načrtovani dobiček
in upamo, da bo tako tudi ob
koncu leta."
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Županov pogled

Gradimo za nove rodove
Tržiški župan Borut Sajovic se tudi v poletnem pogovoru ni izognil resnim temam. V občini že
uresničujejo naložbe, ki bodo omogočile razvoj mesta in okolice. Razcvet turizma si obetajo od
znanih prireditev, kakršna je Šuštarska nedelja.
veljavno sprejet proračun.
Zdi se mi, da se splača zadolžiti za stvari, ki bodo služile namenu še vrsto desetletij, Tržič pa bodo uvrstile
med najbolje komunalno
urejene občine."

Stojan Saje

OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, TRŽIČ

Kmalu bo leto dni, odkar je
silovito neurje povzročilo
veliko škode v tržiški občini.
Kaj lahko poveste o sanacijskih delih, ki še potekajo?
"Lanski september nam je
pri vseh odpravljanjih posledic neurja še vedno v
spominu. Vesel sem, da
nam je uspelo zagotoviti
prevoznost cest in najnujnejše zavarovanje vodotokov s tridesetodstotnim sofinanciranjem države v prvih mesecih obnove. Rešili
smo težave v Dovžanovi soteski in Bistrici ter naselju
Ravne. Država je ugotovila
za pet milijonov evrov škode na vodotokih, ki jih letos
pospešeno urejamo. Do
zime bomo v ta dela vložili
1,2 milijona evrov. Na Mošeniku je na Ravnah že
zgrajen nov jez, odprto je
gradbišče na obrežjih Tržiške Bistrice nad Slapom,
uspešno pa potekajo tudi
dela v Spodnji Preski. Strokovnjaki so ugotovili, da je
tam kritičen in najožji profil že združene reke in potoka. V te ocene se politika ne
meša, saj stroki zaupamo."
Nekateri prebivalci Preske
so spraševali, zakaj toliko širijo strugo reke. Ali bodo
zato res izgubili nekaj zelenjavnih vrtov?
"Povedati moram, da so
zemljišča ob Tržiški Bistrici
v lasti občine in vodarjev
oziroma države. Ljudje so si
v preteklosti tam marsikaj
prilastili, za kar niso plačevali niti najemnine. Žal mi
je, da je bilo treba odstraniti
na črno postavljeno barako
in predčasno prekopati enega od vrtičkov. Pri dveh vrtovih še čakajo, da bodo domačini pobrali pridelke. Treba
je vedeti, da gre za velik javni interes. Sanacije brežin
bodo preprečile veliko škodo, ki bi lahko nastala ob poplavah. S tem je izguba pridelkov povsem neprimerljiva. Sam sem se že pogovoril
s stanovalci in jim pojasnil
nujnost skoraj polmilijonske naložbe.
Letos so planirane še obnove dveh jezov na Ravnah in
pritoku Mošenika v Podljubelju, dela v KS Leše na Lešanščici in nekaj tudi v
Lomu. Med naseljema Popovo in Vadiče že popravljajo poškodovano cesto. Do
zime bodo odpravili tudi poškodbe pri mostu čez Tržiško Bistrico v Kovorju. Problem je tudi zemeljski plaz
pod viaduktom ceste Bistrica-Ljubelj. Občina je podpisala pogodbo z državo za
dvesto tisoč evrov pomoči
pri sanaciji plazu, za kar je
že narejen projekt. Prvih del
se bodo lotili letos."

Maja ste predstavili načrte
za obnovo ulic v starem delu
mesta Tržič. Katera dela so
tam že opravili in kaj bo narejeno še letos?
"Porušili so dve najbolj dotrajani in zanemarjeni stavbi
v tržiškem jedru. Tam je bilo
tudi okrog 50 ton raznih odpadkov. Tam so že naredili
nov oporni zid, ob katerem
nastaja parkirišče za 41 vozil.
Avgusta poteka gradnja vseh
napeljav čez parkirišče in po
ulici Za Mošenikom. Žal
smo odkrili, da je tam del
zidu spodjeden, zato ga
bomo morali popraviti. Vesel sem, da smo usposobili
most čez Mošenik, obenem
pa naredili cesto za gradbišče bodoče obvoznice. Ko
bodo naredili vodovod, kanalizacijo in javno razsvetljavo,
bodo ulice asfaltirali. To bo
omogočilo obnovo stanovanj, za kar se investitorji že
zanimajo. Upam tudi, da bo
zrasel interes med podjetniki za nekdanje Pekove objekte v občinski lasti."
Začeli ste uresničevati tudi
projekt obnove vodovoda in
dograditve kanalizacije. Kaj
odgovarjate tistim, ki vam
očitajo nepotrebne spremembe načrtov in zadolževanje občine za njihovo
uresničitev?
"Delamo vse to, kar bi moralo biti opravljeno pred dve-

ma letoma ali več. Projekt za
sofinanciranje iz kohezijskega sklada je obstajal le v
idejnih zasnovah. Velika težava je, da so projekt za prijavo v Bruselj naredili brez
upoštevanja že zgrajenih objektov, ki niso vpisani v kataster. Denar, ki je bil vložen v
prejšnji projekt, je praktično
vržen stran. To še posebej
zato, ker je prejšnja občinska uprava objavila razpis
po načelu rumene knjige.
To pomeni, da izbrani izvajalec del sam projektira in
zgradi objekte ter naredi poskusno obratovanje. Vse
spremembe gredo torej na
račun tega, ker načrtovane
trase niso bile povsod izvedljive v praksi. V tem mandatu smo podpisali s skladom
in državo prvi dve pogodbi.
Odprt ostaja le razpis za
gradnjo čistilne naprave.
Avgusta 2008 lahko potrdim, da kot župan še nisem
najel niti evra kredita. Če
bomo hoteli zaključiti obsežen projekt do leta 2010, se
temu ne bo mogoče izogniti. Projekt je petkrat večji od
pet milijonov evrov vredne
gradnje osnovne šole in dvorane v Tržiču. Da bi dobili
dva evra denarja iz Evrope,
moramo za pravočasno izvedbo del najeti en evro posojila. To se bo zgodilo jeseni ali na zimo, za kar imamo
sklepe občinskega sveta in

Boljši časi se obetajo tudi za
tržiško kulturo. Kmalu bo
odprl vrata nov Kulturni
center Tržič. Kaj bo v obnovljeni dvorani in prostorih
nad njo?
"Za kulturni center pridobivamo uporabno dovoljenje.
Nekaj zapletov je bilo z vodarji zaradi prizidka k stavbi, a zaplet že rešujemo. V
obnovljeni dvorani bodo
dobili prostor vsi, ki v tržiški kulturi kaj pomenijo.
Odprta bo tudi za nastope
gostov iz tujine, druženja
ljudi in druge prireditve,
med drugim za likovne razstave. Cilj obnov v okviru
projekta Sejem bil je živ je
oživitev objektov v starih
mestnih jedrih. Norvežani
so za naš center prispevali
250 tisoč evrov, občina pa je
zanj namenila več kot šeststo tisoč evrov. Slednja vsota se je precej povečala zaradi že znanih težav. Obnova se je zato zavlekla. Prve
prireditve bodo v dvorani
septembra. V prvem nadstropju bo dobil dvorano Pihalni orkester Tržič, ki se
mora izseliti iz starih prostorov. Drugo nadstropje bi
bilo ob preureditvi ostrešja
primerno za folklorno skupino Karavanke, del prostorov pa bi lahko ponudili
Glasbeni šoli in Centru za
socialno delo Tržič."
Največji dogodek v Tržiču je
Šuštarska nedelja. Kaj menite o ohranjanju te tradicije
in priložnostih za razvoj turizma?
"Ta dogodek bo posebej
slavnosten, ker nam bodo za
Šuštarsko nedeljo vrnili
obisk gostje iz pobratenega
francoskega mesta Ste. Marie aux Mines. Pred tem bo
kopica zanimivih prireditev,
od srečanj tekmovalcev iz
Gorenjske na Igrah veselja
in smeha do izbora za najmočnejšega Slovenca. Obvestili so me, da je veliko zanimanja za stojnice na nedeljskem sejmu. Turistično
društvo Tržič se trudi, da bi
dogodku vrnilo pridih tradicionalne etnološke prireditve. Zopet bo možno videti
pri delu tržiške čevljarje in
druge mojstre domače obrti.
Angelsko nedeljo, ko postane Tržič eden od centrov
Slovenije, bomo skušali
čimbolj izkoristiti za promocijo mesta in okolice. Želimo si, da bi se udeleženci
Šuštarske nedelje vračali k
nam čim večkrat tudi med
letom."

Obvestilo
Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič, obvešča zainteresirane kupce, da bo na javni dražbi dne 30. septembra 2008
s pričetkom ob 12. uri prodala nezasedeno 3-sobno stanovanje v izmeri 76,94 m2, na naslovu Ravne 5, Tržič ter
nezasedeno 1-sobno stanovanje v izmeri 41,31 m2, na naslovu Koroška cesta 7, Tržič. Besedilo in pogoji javne
dražbe so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 85/08 z dne
29. avgusta 2008 ter na spletni strani www.trzic.si. Za podrobnejše informacije lahko pokličete Simono Seliškar na
tel. št. 04/5971 527. Občina Tržič

Lom pod Storžičem

Cenejše ogrevanje
Občina Tržič je sklenila pogodbo s podjetjem Elektro Gorenjska za gradnjo kotlovnice na lesno biomaso v Podružnični osnovni šoli Lom. Zamenjali so dotrajano peč na kurilno olje z novim kotlom. Naložba bo pocenila ogrevanje
stavbe, v kateri je tudi vrtec. V kleti so pridobili prostor za
garderobe, ki bodo občino stale okrog šest tisoč evrov. S. S.

Kovor

Nova okna in vrata
Med počitnicami so posodobili več kot stoletje staro stavbo
Podružnične osnovne šole Kovor. Lesena okna so zamenjali s sedemindvajsetimi novimi okni iz plastike. Vgradili so
dvokrilna vhodna vrata, nad katerimi so izdelali nov nadstrešek. Obenem so pobelili vse učilnice. Investicija je stala Občino Tržič prek 37 tisoč evrov. S. S.
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Kraji, oglasi

Hvaležni baronu
za razvoj vasi

www.adriatic-slovenica.si

NAGRAJUJE!
ČAKA VAS
352 zanimivih
nagrad

Prebivalci Jelendola so počaščeni, da so z Dunaja prenesli k njim posmrtne ostanke barona Karla Borna.
Kot sta dejali hčerki Marija in Elizabeta, je bil to za vse vesel dogodek.
Stojan Saje

Nezgodno
zavarovanje otrok,
šolske mladine,
študentov
2008/2009

Jelendol - Kraj Puterhof v
občini sveta Katarina je doletela sreča, ko je Julius Jakob baron Born leta 1891
odkupil tamkajšnjo posest
Kranjske industrijske družbe. Tam so mu postavili gradič, gospodarska poslopja in
stavbe za gozdne delavce.

vpliv na razvoj kraja je bil
velik, saj je naročil gradnjo
ozkotirne gozdne proge,
žage in sodarne v Jelendolu.
Še pomembnejša je bila njegova pomoč pri elektrifikaciji Tržiča in gradnji železnice
Kranj-Tržič. Barona in družino so leta 1941 Nemci izgnali na tuje in je leta 1957
umrl na Dunaju. Del pose-

in gostje. Za to so imeli poseben razlog, saj so v Jelendol pripeljali žaro s posmrtnimi ostanki barona Karla
Borna. Še preden jo je poklicni lovec Lojze Primožič
v spremstvu konjenikov ponesel proti obnovljeni grobnici Bornovih na hribu nad
gradičem, so spregovorili o
prispevku barona Karla za

"Pred skoraj 51 leti sem bila
na Dunaju na očetovem pogrebu. Takrat je bilo žalostno. Danes nismo prišli na
pogreb. Le prinesli smo pepel očeta tja, kjer je bil doma.
Tega smo veseli, zato po slovesnosti ne bomo žalovali,"
je povedala 83-letna baronica
Elizabeta Ortner Born. Dobro razpoložena je bila tudi

Več informacij na vseh
poslovnih enotah AS, na
www.adriatic-slovenica.si in
modrem telefonu 080 11 10.
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PMV, d.o.o., Strahinj 10, NAKLO

Tel.: 031/636 902
karami@lpkf.si
www.pmv.si
V odmaknjenem gorskem svetu Karavank nedaleč od Ljubelja se vam
ponuja center KARAMI, kjer lahko poskrbite za ravnovesje duha in telesa.
Čaka vas bogato in sproščujoče okolje, neokrnjena narava, obilica travnate
in gozdne površine z bližnjim izvirom vode, kjer lahko poiščete samega sebe
in zaživite svobodno.
Lokacija ponuja idealno okolje za izvedbo seminarjev, team buildingov, vseh
vrst srečanj, zabav in drugih oblik aktivnega preživljanja prostega časa.
Izvajamo vikend delavnice za dosego celovitega zdravja, ki temeljijo na
osnovnih holističnih, antistres tehnikah. Poslanstvo centra KARAMI vodi k
izvajanju dolgoročnih seminarjev oziroma alternativnih terapij, cilj je ustanoviti
terapevtsko skupino za alternativno zdravljenje.
Center sprejme do 30 oseb, vsi prostori so vsestransko, udobno in moderno
opremljeni. Na voljo so tri triposteljne in dve dvoposteljni sobi s pripadajočimi
kopalnicami, obiskovalci uporabljajo velik skupni prostor s tehnično opremo
(tudi brezžični internet), barom, srednje veliko kuhinjo za samooskrbo in
jedilnico. Možno se je dogovoriti za strežbo in organizacijo obrokov. Pozimi je
center normalno dostopen, za pluženje in parkirna mesta je poskrbljeno.

www.gorenjskiglas.si
dnevno sveže novice

kažipoti

pisma bralcev

priloge

šport

Za vas že 60 let beležimo čas

Sara Gruber je presenetila zbrane na slovesnosti s pesmijo
v slovenščini.

Marija (levo) in Elizabeta sta bili zadovoljni, da je očetov
pepel v Jelendolu.

Dal je zgraditi predor v Dovžanovi soteski in cesto do
današnje vasi Jelendol. Premoženje so po njegovi smrti podedovali sinova Friderik
in Carl ter hči Elfrida. Carl
Martin Ernst Alfred Willy
baron Born je po očetovi
smrti odkupil sestrin delež
in del bratovih gozdov. Posest Košuta je zajemala poleg gradiča in gozdov v Puterhofu opekarno v Pristavi
in žago v Tržiču. Karlov

razvoj vasi upravitelj Bornovih gozdov Martin Šetinc,
tržiški podžupan Jure Meglič in domačin Janez Meglič. Slednji je poudaril, da
je bil ob prihodu barona Puterhof neobljuden kraj,
kmalu pa je postal pravi raj
na zemlji. Ker je krajevna
skupnost Dolina-Jelendol
našla skupne interese z
Bornovimi, si obetajo dobro
sodelovanje z njimi še v prihodnje.

sti, ki jo je po vojni nacionalizirala Jugoslavija, je Slovenija vrnila Karlovim hčerkam. Renata Schlosser, Marija Pejič in Elizabeta Ortner
Born se rade vračajo v kraj
svoje mladosti, najbolj pa je
z Jelendolom povezana baronica Eli.
Na letošnji dan svetega
Roka, zavetnika gozdarjev,
so se članom družine Born
pridružili pod nekdanjim
gradom številni domačini

starejša sestra Marija, ki je
kljub 87 letom zmogla pot v
strmi breg. Vneto je fotografirala dogajanje, še posebej
nastop Elizabetine vnukinje
Sare Gruber. Slednja je v slovenščini zapela pesem Lisička je prav zvita zver. Nekaj
domačih pesmi so dodali
pevci zbora F. Prešeren iz Žirovnice ter domačinki Vesna
in Julija Štefe. Seveda je bilo
še bolj veselo popoldne na
družabnem srečanju.

Križe

Mlaka pri Tržiču

Povečan gasilski dom

Pločnik na Mlaki

Gasilci v Križah so se lotili obnove gasilskega doma, ki je
pretesen za vse potrebe. Prizidali bodo dve garaži in nad njima dvorano na eni strani ter pisarno in del stanovanja za
hišnika na drugi strani. Letos bosta prizidka pod streho,
dela pa bodo nadaljevali prihodnje leto. Tajnik Matjaž Potočnik (na sliki) je povedal, da pri dvesto tisoč evrov vredni
naložbi pričakujejo pomoč občine. Kot predsednik Gasilske
zveze Tržič je pohvalil tudi gasilce v Lešah, ki so že zgradili
prizidek k domu in obnovili hišniško stanovanje. S. S.

Ob regionalni cesti Tržič-Mlaka-Križe, kjer je promet zelo
ogrožal varnost pešcev, je Komunalno podjetje Tržič zgradilo pločnik pod naseljem blokov na Mlaki. Tam so najprej zamenjali salonitne vodovodne cevi in obnovili javno razsvetljavo. Obenem so napeljali optični kabel. Površino pločnikov na obeh straneh ceste so asfaltirali prejšnji teden, septembra pa bo Direkcija za ceste RS poskrbela za postavitev
varnostnih ograj ob cesti in ureditev osvetljenega prehoda
za pešce. S. S.
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Kraji

Enajstič semenj v Seničnem

Križe

Obnovljena streha
Poleti so končali obnovo strehe na Osnovni šoli Križe. Spremenili so naklon na ravnih delih strehe, kjer so bile težave z zamakanjem. Nova je streha nad vhodno avlo, naredili so nadstreška nad prizidkoma in zasteklili sleme strehe. Ta investicija je
vredna blizu 87 tisoč evrov, Občina Tržič pa je namenila dobrih
43 tisoč evrov za obnovo sanitarij v pritličju. Letos bodo postavili še novo ograjo na športnem igrišču. Za obnovo igrišča so
že pridobili 12.270 evrov na razpisu Ministrstva za šolstvo in
šport RS. Še večja pridobitev bo mala fotonapetostna elektrarna za pridobivanje elektrike iz sončne energije, ki jo bo postavilo na streho podjetje Gorenjske elektrarne. S. S.

Krajani Seničnega avgusta sprejmejo goste na Vaškem semnju. Letos so povabili čebelarje,
Peter Gregorc pa je povedal marsikaj o žganjekuhi.
Stojan Saje
Senično - Jedro vasi Senično
vsako leto oživi ob prazniku
sv. Jerneja. Tudi letos se je
pod obzidjem cerkve in
krošnjami starih lip zbrala
množica ljudi, ki jih je po

opravlja izbor najboljših čebel. Pri tem sodelujejo lastniki 70 čebeljih družin v tej
vasi. Skupaj z drugimi vzredijo do 150 matic, brez katerih ni živih panjev. Poudaril
je, da je slovenski med kvaliteten, čebelarji pa imajo še

šano sadje - rada zažge. Potlej žganje ni dobro," je povedal iz prakse. Že dolgo
skrbi za kotel šestih lastnikov v vasi, za katere vsako
pomlad kuha žganje. Ne
spominja se, koliko ga je
skuhal niti koliko ga je spil,

brote so ponudile članice
Društva podeželskih žena
Svit, ki ga vodi Marija Polajnar iz Podljubelja. Iz te vasi
je prišla še Marija Valjavec,
iz Gozda pa Katarina Tomc
in Tončka Šturm. V vasi
Zgornje Veterno živi Tatja-

Kovor

Urejajo športno igrišče

Obiskovalci sejma so izvedeli, da je slovenski med kvaliteten.

Peter Gregorc je rad pojasnil, kako se pravilno kuha žganje.

nedeljski maši čakal tradicionalni, enajsti Vaški semenj. Ne gre za navaden sejem, ampak prireditev z etnografsko vsebino. Med njo
predstavljajo kmečka dela in
običaje ljudi pod Kriško
goro. Tokrat so govorili o čebelarstvu in žganjekuhi ter
postavili na stojnice izdelke
domače obrti in rokodelcev.
Pri predstavitvi prve dejavnosti je pomagal čebelarski
strokovnjak Marjan Kokalj
iz Naklega. Povedal je, da
Kmetijski institut Slovenije
v Seničnem že od leta 1984

a doslej še ni obležal ob kotlu.
Obiskovalce je bolj kot žganje zamikalo pivo iz soda, ki
ga je opoldan odprl tržiški
župan Borut Sajovic. Ob
njem sta pozdravila zbrane
predsednik KS Senično Dragomir Ficko in organizatorka sejma Marjana Zupan.
Slednja je zastonj delila krofe. Povezovalka programa
Janja Budič in čebelar Marjan sta razveselila nekaj gostov z darili za odgovore na
vprašanja o temi sejma. Pecivo iz medu in druge do-

na Švab, ki redi okrog tristo
ovac. Iz ovčje volne ročno
plete razne izdelke, za katere je bilo precej zanimanja.
Kupci so segali tudi po naravnih zdravilnih mazilih, ki
jih delata Vera in Milan Ropret iz Podljubelja. Mateja
Škrjanc iz iste vasi je imela
rastlinska mila in dekorativne izdelke. Mnogi pa so občudovali, kaj zna iz lesa narediti Gabrijel Pagon iz Bistrice. Med njegovimi unikatnimi izdelki so tudi stare
posode in orodja kmetov in
obrtnikov.
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TRŽIŠKO PODJETJE
INDUSTRIJSKE
KOVINSKE
OPREME,
TIKO, d.o.o.,
Loka 121
4290 TRŽIČ

Tel.: 04/597 14 00

IZDELUJEMO:
garderobno opremo,
omare za orodje,
● omarice za ključe,
● gasilske omare.
Opremo izdelamo tudi
po ideji - želji kupca.
●
●

OMARE ZA
PREKAJEVANJE
MESA
TIPI OMAR
OPS - 80
OPS - 125
OPS - 250

VELIKOST v mm
Š
G
V
750 500 1500
900 500 1600
900 600 1800

Gostilna

Pr’ Krvin

Dora Jutovec, s.p.
Slap 12, 4290 Tržič
tel.: 04/59 22 060

Posebna ponudba:
❋ tržiške bržole
❋ svinjska ribica Krvin
❋ ajdova omleta
z borovnicami
Nudimo: malice, kosila,
nedeljska kosila, jedi po naročilu.
Sprejemamo naročila
za zaključene družbe do 30 oseb.

Odprto vsak dan, razen ponedeljka od 9. do 22. ure

BSC d.o.o., c. Staneta Žagarja 37, Kranj

EVA REMŠKAR s.p., POT NA ZALI ROVT 24, TRŽIČ

vrsto drugih pridelkov. Nekaj sta jih ponudila na stojnici z ženo Karmen, ki jo veseli priprava darilnih paketov. Med je prinesel tudi Janez Pivk s Cegelnice. Kot
predsednik Čebelarskega
društva Naklo je pohvalil zamisel organizatorjev.
Domačin Peter Gregorc,
Jurčnekov iz Seničnega, je
ob 120-litrskem kotlu razlagal, kako se kuha žganje.
"Nujna so suha smrekova
drva, ki morajo goreti počasi. Če je ognja preveč, se vsebina v kotlu - največkrat me-

Sredi vasi Kovor so imeli neurejeno igrišče, kjer so otroci
preživljali prosti čas ob igrah z žogo. Že dolgo so razmišljali, da bi ga posodobili. To jim bo letos končno uspelo. Novo
igrišče bo veliko 510 kvadratnih metrov, na asfaltni površini
pa bosta dva koša za košarko in gola za mali nogomet. Postavili bodo tudi novo ograjo in nekaj klopi ter uredili vsaj
pet parkirišč. Okrog 40 tisoč evrov vredno naložbo bo Krajevni skupnosti Kovor pomagala uresničiti Občina Tržič.
Igrišče bo mladina lahko uporabljala že septembra. S. S.
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Društva, oglas

Slavje tržiških upokojencev

Diabetiki
na srečanju
Stojan Saje
Društvo diabetikov Tržič, ki
povezuje okrog 320 članov
iz tržiške in kranjske občine,
je letos že drugič pripravilo
piknik v Podljubelju. Kot je
povedala predsednica Ana
Marija Hafner, je srečevanje
in druženje v vedrem razpoloženju pomembno za sladkorne bolnike. Kljub deževnemu poletnemu dnevu se
je približno petdeset udeležencev sprostilo ob družabnih igrah. Letošnje društvene aktivnosti so opisali v ju-

lijski številki glasila Sladke
novice. V njej so povabili člane tudi na ekskurzijo v Laško, ki jo bodo organizirali
6. septembra. V naslednji
številki glasila, ki bo izšla konec septembra, bodo predstavili program jesenskega
izobraževanja. Več prostora
bodo namenili pripravam na
tekmovanje učencev osnovnih šol o poznavanju sladkorne bolezni. Pisali bodo
tudi o prireditvah ob dnevu
sladkornih bolnikov novembra, ko bodo pripravili razstavo v Tržiču.

Društvo upokojencev Tržič deluje že šest desetletij. Jubilej bodo proslavili na prireditvi 19. septembra
v Križah. Tam bodo razglasili tudi tri nove častne člane.
Stojan Saje
Tržič - Društvo upokojencev
Tržič ni najstarejše, je pa
gotovo največje v tržiški občini. Povezuje 1620 članov
in članic, med katerimi so
slednje v prednosti. Vodstvo
ocenjuje za uspeh, da se
članstvo povečuje, kljub
umrljivosti starejših in izstopom posameznikov. Čeprav so pridobili več kot sto
novih članov in je v vrstah
društva več kot polovica
vseh upokojencev, želijo
vključiti čim več mlajših ljudi, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri delu društva.
"V upravnem odboru društva deluje osem članov.
Mnogi so vključeni v štirinajst komisij, ki skrbijo za
uresničevanje programa. Letos je bilo več dela zaradi
društvenega jubileja. Maja
smo organizirali gorenjsko
prvenstvo v kegljanju, kjer
so bili naši tekmovalci
uspešni. Z zmago ekip in
posameznikov so si priborili
vstopnico za državno prven-

12.90

cena za kilogram

7.99

morju se bo 11. septembra
odpeljala že četrta, zadnja
skupina. Na domovih redno
obiskujemo člane, ki so stari
90 let in več. Dvakrat letno
se srečamo s stanovalci
Doma Petra Uzarja, za katere pripravimo kulturni program in skromna darila. Jesenski obisk v domu bo oktobra. Takrat načrtujemo
tudi srečanje in pogostitev
članov, ki so stari 80 let in
več. Seveda bomo 60-letnico
društva proslavili tudi na
prireditvi," je povedal Karel

"V Mercatorju se vsako leto
pridružimo Šuštarski nedelji v
Tržiču. Za letošnjo, že 41. tradicionalno prireditev bomo
pripravili posebno ponudbo
sirov in domačih mesnin pred
samopostrežno prodajalno
Deteljica, Supermarketom Tržič in pred Blagovnico Tržič.
Naši vedno prijazni prodajalke in prodajalci bodo za to
posebno priložnost ponujali
dobrote po akcijskih cenah,"
je povedal Miha Kravanja,
direktor maloprodajnega področja v Poslovnem sistemu
Mercator. Kravanja je poudaril, da je sodelovanje Mercatorja na tako odmevni prireditvi tudi pristen način njihovega
vključevanja v lokalno skupnost. "Z našo trgovsko dejavnostjo lahko pripomoremo k
še bolj prepoznavnemu ugledu mesta Tržič. Po drugi strani je sodelovanje na Šuštarski nedelji lepa priložnost, da
z zvestimi kupci vzpostavimo
še bolj oseben stik, si izmenjamo mnenja in na ta način
poskušamo kar najbolj ugoditi njihovim željam oziroma potrebam," je povedal Kravanja.

EUR

Sir Ementalec hleb
Pomurske mlekarne

stvo oktobra v Celju. Pripravili smo tudi prvenstvo domačih upokojencev v tenisu.
Imeli smo že več kot dvajset
izletov po Sloveniji in zamejstvu. Dveh izletov z muzejskim vlakom se je udeležilo kar 150 upokojencev.
Dobro so obiskani tudi planinski pohodi, ki jih vodi
Janko Meglič, na njih pa po
novem skrbijo za varnost
gorski reševalci. Vsak četrtek so se izletniki odpeljali
na plavanje na Debeli rtič.
Na štiridnevno letovanje ob

Štucin, predsednik tržiških
upokojencev.
Praznovanje bo 19. septembra ob 15. uri v Osnovni šoli
Križe. V kulturnem programu se bodo pridružili Moškemu pevskemu zboru
upokojencev Ženski pevski
zbor KUD Bistrica, mladi
harmonikarji, ansambel kitar in plesni par. Na slovesnosti bodo razglasili tri nove
častne člane in podelili več
priznanj za uspešno delo.
Že prej bo izšel bilten o zgodovini društva.

V Mercatorjevih trgovinah v Tržiču bodo na dan tradicionalne prireditve
pripravili posebno akcijsko ponudbo sirov in domačih mesnin.

Sir Ementalec bohinjski hleb
cena za kilogram

Upokojenci na izletu z muzejskim vlakom.

Z Mercatorjem
na Šuštarsko nedeljo

Na Šuštarsko nedeljo 7.9.2008 v posebni
ponudbi:

Bohinjska mlekarna

Karel Štucin

EUR

Novo v Supermarketu Tržiè
EUR
Pizza Mercator
1.99
Cela, sveže peèena

PS MERCATOR d. d., Dunajska c. 107, Ljubljana

Slika je simbolna

V Supermarketu Tržič
po novem sveže pice
V Mercatorju resda dajejo velik poudarek Šuštarski nedelji, vendar pa se z novostmi
pripravljajo tudi na prihajajo-

čo jesen. "Za vstop v jesen
smo v Supermarketu Mercator pripravili dodatno ponudbo, ki je plod povpraševanja
naših kupcev. Začeli bomo
peči sveže pice, ta novost bo
nedvomno doprinesla k še
večjemu zadovoljstvu kupcev," je prepričan Kravanja.

Družini prijazno
podjetje
Poslovni sistem Mercator je
največje slovensko podjetje,
ki vsakodnevno skrbi za 22
tisoč zaposlenih tako v Sloveniji kot v tujini. S svojo razvojno strateško politiko vpliva
na večjo gospodarsko moč
Slovenije. "Našim zaposlenim se ni treba bati za izgubo
delovnega mesta. Zelo ponosni smo na nedavno prejeto priznanje, da smo družini
prijazno podjetje," je povedal
Miha Kravanja in dodal: "Veliko denarja vlagamo v posodobitev obstoječe maloprodajne mreže in v gradnjo novih trgovskih centrov kot tudi
manjših sosedskih prodajaln. Sledimo zahodnoevropskim trendom in tako ustvarjamo konkurenčno prednost.
Največji poudarek dajemo visoki kakovosti naših storitev,
širini ponudbe ter strokovnosti in prijaznosti zaposlenih.
Kupec in njegove potrebe pa
so vedno v ospredju!"

Miha Kravanja

Delovni čas:
Supermarket Tržič:
od ponedeljka do sobote
od 7. do 20. ure, nedelja
od 8. do 12. ure
Samopostrežna
Deteljica:
od ponedeljka do petka
od 7. do 19. ure, sobota
od 7. do 17. ure
Blagovnica Tržič:
od ponedeljka do petka
od 7. do 19. ure, sobota
od 7. do 13. ure
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Stojan Saje
Kovor - Gasilska parada po
vasi je drugo avgustovsko
soboto napovedala velik dogodek v Kovorju. Mnogo
ljudi se je zbralo ob gasilskem domu, pred katerim
je stal s pentljami okrašen
rdeč kombi. Kot je dejal
predsednik PGD Kovor
Aleš Rutar, je to poseben
dan za gasilce in krajane.
Ob 85-letnici društva so dobili tretje vozilo za prevoz
moštva, ki je zamenjalo
dotrajan kombi TAM iz
leta 1990. Prvi avto je bil
leta 1973 kombi IMV. Sedaj
imajo avto VW transporter, za katerega so z dodatno opremo plačali 38 tisoč
evrov. Hvaležni so krajanom in sponzorjem, ki
so jim pri tem pomagali,

gasilcem pa za vse prostovoljno delo.
Društvo, ki ima od lani že
nov avto za gašenje požarov, je pohvalil predsednik
Gasilske zveze Tržič Matjaž Potočnik. Še posebej
zato, ker je samo zbralo
večino denarja za kombi.
Obljubil je, da bo zveza plačala vsaj registracijo in zavarovanje avta. Mladim gasilcem iz Kovorja je zaželel
prijetno vožnjo v Slovenske
gorice, kjer bo septembra
državno tekmovanje mladine v orientaciji. Starejši pionirji so se nanj uvrstili kot
gorenjski prvaki, mladinci
pa so zasedli drugo in tretje mesto na Gorenjskem.
Dobre želje za uporabo avta
je izrekla tudi Martina Jelovčan iz Gasilske zveze
Slovenije, ki se je gasilcem

zahvalila za pomoč ob lanskih poplavah v Železnikih
in Kropi. Tržiški župan Borut Sajovic je poudaril, da
okrog 1500 prebivalcev krajevne skupnosti Kovor zna
ceniti prizadevnost gasilcev. Nova pridobitev društva je pomembna za kraj
in občino, vendar so jo tokrat zmogli brez pomoči
slednje. Ključe avta, ki jih
je prinesel član sveta KS
Kovor in podžupan Tržiča
Jure Meglič, je sprejel voznik Klemen Rovan. Vozilo
je krstil novi župnik v Kovorju Ivan Potrebuješ, za
slovesno razpoloženje pa
je skrbel Pihalni orkester
Tržič. Slavje so nadaljevali z gasilsko veselico,
med katero so zbrali nekaj
denarja za nov avto tudi s
prodajo srečk.

V nedeljo, 21. septembra, bodo potekale
volitve v državni zbor Republike Slovenije.
Gorenjska spada v prvo volilno enoto, ki
ima 11 volilnih okrajev, občina Tržič
prestavlja sedmi volilni okraj. Na Gorenj-

skem je kandidature vložilo 16 političnih strank in list s kar 154 kandidati.
Za predstavitev se je odločilo nekaj kandidatov, med katerimi boste izbirali v
tržiški občini.

SD, Levstikova 15, Ljubljana

Ob 85-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Kovor so krstili
novo vozilo za prevoz moštva. Mladi se bodo še raje vozili na tekmovanja,
kjer so zelo uspešni.

Volitve 2008

Po izobrazbi je medicinska sestra in dela v ZD Tržič. Je aktivna članica SDS in
svetnica v Občinskem svetu ter predsednica KS Bistrica. Zaradi narave dela se ves
čas srečuje z ljudmi in z njimi vzpostavlja dobre odnose, kar se odraža tudi pri
njenem delu na urgenci, v ambulanti družinske medicine in okulistični ambulanti.
Aktivna je tudi na strokovnem zdravstvenem in sindikalnem področju, saj se zavzema
za boljše delovne razmere zdravstvenih delavcev in njihovo večjo strokovnost na
Gorenjskem in v državi. Prizadeva si tudi za izboljšanje zdravstvenega sistema, kar
bi izboljšalo kakovost življenja. V DZ bo močna in uspešna samo kot članica močne
skupine SDS. Skupaj z našo stranko si bo prizadevala za boljše življenje in pozitivne
vrednote vseh ljudi in za temeljna cilja: vlaganje v ljudi in njihovo zdravje ter
ohranitev zdravega življenjskega okolja.

SDS, Trstenjakova ulica 8, LJUBLJANA

Avto za gasilce
v Kovorju

Vida Raztresen

Slovenija na pravi poti

kandidatka
za poslanko v DZ

Mag. Borut Sajovic

Častni predsednik Franci Smolej, voznik Klemen Rovan, predsednik Aleš Rutar in poveljnik
Igor Bizjak (od leve) ob novem avtu PGD Kovor

Dvanajsti Hrastov memorial
Stojan Saje
Tržič - Avto-moto društvo
Tržič prireja v soboto in
nedeljo, 13. in 14. septembra, dvanajsti Hrastov memorial, mednarodni gorski
preizkus starodobnih vozil
na Ljubelju. Na strmi makadamski cesti, kjer so prirejali motorne dirke v letih od
1926 do 1961, se bodo pomerili vozniki motorjev,
motorjev s prikolico in avtomobilov, ki so jih izdelali
do leta 1961. Tekmovali
bodo v osmih različnih kategorijah na 2300 metrov dolgi progi, ki poteka od mejnega prehoda pri predoru
do starega prelaza Ljubelj.
Kot je povedala predsednica
društva Anka Hrast, pri-

čakujejo okrog sto tekmovalcev iz domovine in tujine. V soboto popoldne bodo
uradni treningi. Slovesno
odprtje bo v nedeljo ob 10.

uri. Pol ure zatem se bo
začela prva vožnja, ob 13.30
pa druga. Rezultate bodo
razglasili ob 17. uri. Pripravljajo tudi zabavni program.

Za Tržič je privilegij, če je župan
hkrati poslanec, saj nam bo
tako uspelo kvalitetno izpeljati
zgodovinske projekte (čistilna
naprava, vodovod, investicije v
vodotoke ...). Ponosen sem, da
z državnimi in evropski sredstvi,
ki mi jih kot poslancu uspelo
zagotoviti, Tržič razvijamo v eno
najsodobnejših občin.
Da bomo obstoječe delo nadgradili z novimi projekti,, kjer je
potrebno tesno sodelovanje z
državo, se bom kot poslanec še
naprej zavzemal:
1. Za nadaljnji razvoj Tržiča:
- obnovo državnih cest (BistricaBegunje, Tržič-Ljubelj ...), gradnjo
krožišč in obvoznice BistricaBrezje pri Tržiču,

- pridobivanje državnih in evropskih sredstev (Gospodarsko
središče, Kulturni center, staro
mestno jedro, športni park
Križe in obnova balinišča na
Ravnah),
- gradnjo turistično-muzejskega
kompleksa na Ljubelju.
2. Za hitrejši gospodarski razvoj:
- zagotovitev evropskih plač in
udeležbe delavcev pri dobičku,
- aktivno usposabljanje in zaposlovanje brezposelnih,
- razbijanje monopolov in povečevanje konkurence, kar bo
prineslo zmanjšanje inflacije in
življenjskih stroškov.
3. Za javno zdravstvo, ki mora
biti dostopno vsem, ne glede na
debelino denarnice.

Liberalna demokracija Slovenije, Slovenska cesta 29, Ljubljana

Prava izbira.
Za sodoben in napreden Tržič!

www.borutsajovic.si
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Počitnice
Matineje za otroke
Stojan Saje
Tržič - Tržiške poletne prireditve so tudi letos popestrile
sobotne matineje za otroke,
ki so se začele že junija, končale pa se bodo 6. septembra. Kljub kislemu vremenu
je 16. avgusta spravila obiskovalce v dobro voljo igralka
Lucija Grm iz Bohinjske
Bistrice. Predstavila je avtorsko igrico Detektivka lisička
Tička. Z besedo, petjem, plesom in lutkovno animacijo je

nasmejala najmlajše. V tekst
je vpletla tudi vrsto modrosti,
ki so koristne v vsakdanjem
življenju. Kot je dejala, veliko
nastopa v vrtcih in šolah po
Sloveniji. Ob tem spoznava,
da je živ kontakt igralca zelo
primeren za mlade, zato je
pohvalila organizatorje sobotnih matinej v Tržiču.
Ena najbolj obiskanih matinej je bila predstava Kekec
in Pehta, ki so jo zaigrali
člani KUD Teater za vse Jesenice.

Lucija Grm z Detektivko lisičko Tičko

Tiskali so slike na ulici
Kustos Tržiškega muzeja Aljaž Pogačnik je učil mladino, kako narediti ferogram. Barvali so železne
pokrove v mestu in ustvarjali zanimive odtise.
Stojan Saje
Tržiški muzej že več poletij
pripravlja počitniške delavnice za mladino. Prejšnji
kustos Janez Šter je razvijal
zlasti njihovo likovno
ustvarjalnost. Zadnji dve
leti dodajajo tej umetniški
tematiki še druge ročne
spretnosti. Letos je doživela velik obisk čevljarska delavnica. Tudi za izdelovanje intarzij iz furnirja, kar
je vodil restavratorski pripravnik Boštjan Meglič, se
je odločilo nekaj mladih.
Žal je zaradi slabega obiska
odpadla nogavičarska delavnica.
"Za letošnjo likovno delavnico sem se odločil sam.
Med galerijsko dejavnostjo
sem ugotovil, da obiskovalci
ne poznajo dovolj različnih
slikarskih tehnik. Vzgojo je
treba začeti pri otrocih, zato
sem zanje pripravil nekaj
posebnega. Name je pred
leti naredila velik vtis razstava avstrijskega umetnika v
Mednarodnem grafičnem
likovnem centru v Ljubljani.
Tam je razstavil kar 1300 ferogramov s celega sveta.
Gre za odtise pobarvanih
železnih predmetov na papir. V tujini pri tem sodelujejo tudi oblikovalci, ki iščejo zanimive izseke na teh

predmetih. Tak je, na primer, lik zmaja na železnem
jašku v Ljubljani. Mi smo se
tokrat odločili sprehoditi po
Tržiču, kjer tiskamo ferograme na ulici," je povedal
Aljaž Pogačnik, kustos Tržiškega muzeja.
Sestri Breda in Katja ter
bratec David pa njihova sorodnika Anja in Luka so
bili med mlajšimi udeleženci na delavnici. Zaupali
so, da je likovna vzgoja nji-

hov priljubljen predmet v
šoli, saj radi rišejo in slikajo. Dijaki Andrej, Jan in
Janez so bili tudi v pomoč
mentorju. Sebi so koristno zapolnili prosti čas.
Skupaj so iskali primerne
železne pokrove jaškov in
rešetke odtokov. Najprej so
jih očistili, nanje nanesli
barvo z valjem, pobarvani
del oblepili v geometrijski
lik, na koncu pa svojo zamisel odtisnili na papir.

Izdelke so sproti obešali v
izložbo galerije v občinskem atriju. Nato so jih odnesli v muzej, kjer so uredili razstavo.
"Ferograme smo delali z
barvami, ki so okolju neškodljive in se kmalu odstranijo. Z njimi smo poživili stari del mesta vsaj za
kratek čas. Izpral jih bo že
prvi dež," je pojasnil vodja
delavnice Aljaž. In res je
kmalu deževalo.

Najbolj so uživali v vodnih igrah
Prizor s predstave Kekec in Pehta

V Križah so že tretje leto zapored pripravili oratorij, ki se ga je letos udeležilo skoraj sedemdeset otrok.
Mateja Rant

Tržič

Mladi so tudi kegljali
Mladinski center Tržič, ki deluje v sklopu Centra za socialno
delo, je pripravil pester program počitniških dejavnosti za
osnovnošolsko mladino. Julija in avgusta je prihajalo v center do dvajset udeležencev raznih delavnic in aktivnosti na
prostem. Strokovna delavka za preventivne programe Snežana Vujičić je povedala, da so počeli marsikaj zanimivega.
Mladi so preživeli prosti čas ob vzponu na Dobrčo, plavanju, igrah v naravi, ogledu Gorenjskega muzeja v Kranju, za
konec pa so še obiskali Živalski vrt v Ljubljani. Vmes so med
drugim ustvarjali likovne in druge izdelke ter se družili ob
računalniških igrah. Za presenečenje je prejšnjo sredo poskrbela prostovoljka v centru Marjana Radonjić, ki je članica
Kegljaškega kluba Ljubelj. Deseterico mladih je peljala na
klubsko kegljišče v Tržiču, kjer so spoznali ta zanimiv šport.
Kot so se pohvalili Patrik, Robert in Sašo, so oni že vadili
metanje težkih krogel in podiranje kegljev z njimi. S. S.

"Letos sem tu že tretjič in se
mi zdi, da je vsako leto bolje, tako da prihodnje leto
spet pridem," je bil tudi nad
letošnjim oratorijem v
Križah navdušen Florjan
Meglič. Okrog sedemdeset
otrok je ves teden uživalo v
zgodbah, ki so jih zanje
pripravljali animatorji, z
navdušenjem pa so sodelovali tudi pri dopoldanskih
delavnicah in popoldanskih
izletih.
"Na oratoriju sem prvič.
Najbolj sem užival, ko smo
pekli piškote, ker smo jih
lahko tudi pojedli," je razložil eden od udeležencev oratorija Urh Košir. Jaka Benedika pa je navdušila zlasti
delavnica, v okviru katere so
oblikovali izdelke iz siporeksa. "Delali smo s pilo in kladivom. Sam sem naredil peč
in škatlo za petrolej." Teji
Primožič pa so bile najbolj
všeč vodne igre. "Prišli so
gasilci in smo bili vsi mokri." Kot nam je zaupal eden
od animatorjev David Ahačič, je bil večini še posebno
všeč izlet v neznano, v okviru katerega so jih peljali v ži-

valski vrt. "Najbolj pa so zagotovo uživali v vodnih igrah, ko so nas med drugim
gasilci škropili z vodo," je še
dodal. Naslov letošnjega oratorija je bil sicer Odpri oči.
"Papež je letošnje leto raz-

glasil za leto apostola Pavla
in večina oratorijev je posvečena temu. Osrednji del je
tako predstavljala zgodba o
apostolu Pavlu, ki je sprejel
krščansko vero in spregledal," je razložil David Aha-

Otroci so bili navdušeni nad vodnimi igrami.

čič. Poleg kateheze so za
otroke pripravili tudi različne delavnice, od fotografske,
gledališke in slaščičarske do
Pavlovega kozmetičnega salona. Zadnji dan so dejavnosti predstavili tudi staršem.
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Počitnice

Igre na vodi in sladoled

Prebivalci o počitnicah

Športna zveza Tržič je povabila otroke na tržiški bazen. Zabavali so se ob igrah na vodi in se sladkali
s sladoledom.
Stojan Saje
Tržič - Predzadnji četrtek
med šolskimi počitnicami
se je otrokom ponudila priložnost za veder športni popoldan. Na letnem kopališču jih je pozdravila sekretarka Športne zveze Tržič Biserka Drinovec in jih povabila k zabavnim igram na
vodi. Kaj bodo počeli, je pojasnil vodja tekmovanja
Grega Janežič. Pri tem in
meritvah časov sta mu pomagala Primož Meglič in
Andraž Kikel.
Otroci so se razdelili v tri
tekmovalne skupine. Prvo
so poimenovali Plavalci,
drugo Žab'ce in tretjo Morski psi. Deklice in fantje različne starosti so si razdelili
vloge v posameznih igrah. V
prvi igri sta manjša otroka
sedla v čoln, ki so ga z roba
do polovice bazena vlekli
fantje, naprej do konca pa

Anže, Adriana in Mirjam Mediževec: "Jaz, mož
Franci in otroka smo bili dva tedna na morju.
V Splitu smo se imeli lepo, veliko smo plavali.
Sin in hči sta ves julij preživela na treningih
plavanja, ker tekmujeta. Tržiški bazen smo
obiskali samo enkrat."

Na koncu so se vsi otroci veselili nagrad in osvežitve s sladoledom.
dekleta. Najhitrejši so bili
Morski psi, druge Žab'ce in
tretji Plavalci. Med drugo

Tekmovalce v bazenu so glasno spodbujali starši
in drugi gledalci.

igro je bila naloga zahtevnejša. Dva tekmovalca, ki
sta ležala na hrbtu z valjem
iz pene pod pazduho, sta
druga dva vlekla do sredine.
Do konca igre v dveh dolžinah bazena so se zamenjali
pri vleki še trije pari. Tokrat
se je zamenjal vrstni red na
prvih dveh mestih, na tretjem pa je ostal enak. Za tretjo igro je bilo treba zdržati
tri dolžine bazena. Najprej
sta dva plavalca vlekla tekmovalca, ki je ležal na majhni deski, do konca bazena.
Tam je isti hip lahko krenil
v nasprotno smer čoln z
dvema tekmovalcema, ki so
ga vlekli trije plavalci. Zadnjo dolžino so spet premagovali s pomočjo deske. Z

razliko komaj treh sekund
so zmagali Morski psi, druge so bile Žab'ce in tretji
Plavalci. Tak je bil tudi
končni rezultat.
"Zelo smo se trudili za zmago," je izjavil Nejc Stanek
po igrah. Dejal je še, da je
bolje početi kaj zanimivega
v družbi, kot pa biti sam
doma. Mitja Drinovec je povedal, da je že lansko poletje
užival na podobnih igrah.
Ekipa Žab'ce je bila složna,
a za las prepočasna. Luka
Pintarič je priznal, da so zadovoljni tudi z zadnjim mestom. Vsi so namreč dobili
praktične nagrade in se posladkali s sladoledom. Povrhu vsega so se prijetno zabavali in sprostili.

Antonija in Vladimir Klančar: "Čeprav nisva več
v službi, se prileže dopust. Dvakrat sva se
razvajala v topli vodi v Čatežu. Lepo je bilo tudi
v kampu ob morju na otoku Ugljan. Druge
poletne dni sva doma, ker izmenično varujeva
štiri vnuke."

Uvod v umetnost tkanja
Male nadebudneže je Maja Kurnik učila osnov tkanja na ročnih statvah. V muzeju so spoznali
oddelek tkalstva, kjer so shranjena tudi druga orodja tržiških obrtnikov.
Stojan Saje
Tržič - Ena od zbirk v Tržiškem muzeju predstavlja
tkalsko dejavnost. Gre za
staro obrt, ki je nekdaj preživljala mnogo tržiških družin. V mestu in okolici so izdelovali iz mešanice volne
in lanu znano tkanino mezlan, katero so uporabljali pri
šivanju spodnjih oblačil
kmečkih žena. Tudi tkanine
za druga oblačila in posteljnino so naredili doma. Pri
tem so jim služila preprosta
orodja. Lan so trli s trlico in
ga česali s posebnim glavnikom. Iz volne so spredli niti
na kolovratu. Razne niti so
nato združili pri tkanju na
statvah. V muzeju hranijo
ročne in mehanske statve,
so med drugim spoznali
udeleženci ene od avgustovskih počitniških delavnic.
Med njo so se v praksi preizkusili v osnovah tkanja.

"Mi to počnemo na otroških
ročnih statvah, ki so povsem
preproste. Vseeno je potrebne kar precej spretnosti, da
nastane izdelek. Najprej
smo narezali raznobarvne
niti in napeljali osnovno nit
na statve. S pomočjo malega
čolnička smo postopoma
vpletali med osnovo narezane niti. Tako je nastal košček
pisane tkanine, za katero
smo izbrali različne klobčiče
volne. Iz tkanine nameravamo izdelati male denarnice.
Če bo dovolj časa, bomo naredili še zapestnice za okras
na rokah. Seveda dve uri komaj zadoščata za osnovno
spoznavanje umetnosti tkanja. Ko bo priložnost in dovolj zanimanja otrok, bomo
morda pripravili še bolj obsežno delavnico. Med njo se
bodo lahko izpopolnili v tkanju," je pojasnila Maja Kurnik, mlada kustosinja v Tržiškem muzeju.

Blaž in Jerca Kralj, dedek Peter, babi Sonja:
"Počitnice smo preživeli vsak zase. Kraljevi smo
bili na Pelješcu, kjer nam je bilo zelo všeč.
Midva tekmujeva v plavanju, zato ne gre brez
vode in treningov. Babi rada zahaja na Korčulo,
dedek pa v hribe."

Maja Kurnik je pomagala otroškim prstom pri tkanju
na ročnih statvah.
Za otroke je bila kar učiteljica. Gaja Rozman, Urh Dragičevič in Luka Šinko iz Tržiča so že spoznali učenje v
šoli in tamkajšnji red, 6-letno Oriano Mlakar z Loke pa
to še čaka. Med počitnicami

se sicer radi igrajo, vendar
se jim je zdelo ustvarjanje v
delavnici veliko bolj koristno. Kdo ve, morda postane
kdo od njih še pravi tkalec,
čeprav je tekstilna industrija
v Tržiču zamrla!

Zdenka Kokalj in Rožle Pajntar: "Sin Matej ima
prikolico v Bovcu. Vnuk Rožle in vnukinja Blaža
sta rada tam. Z njimi sem hodila po planinah in
Soški poti, bili smo na teku in se vozili s
kajakom. Malo sem šla še v Izolo in v hribe."
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Šport
Teden športa
v Tržiču
Biserka Drinovec
Tržič - Počitnice so se ravnokar končale. Mnogim so še
živo v spominu, tudi organizatorjem Aktivnega tedna
športa iz Športne zveze Tržič. Zelo jih veseli, da se jim
vsako leto pridruži več otrok
pri raznih športnih dejavnostih.
Aktivni teden športa je potekal od 18. do 22. avgusta. V
teh dneh je Marjan Radosavac, uspešen trener lokostrelstva, udeležencem predstavil
streljanje z lokom. Do Valvasorjevega doma pod Stolom
je popeljal pohodnike Filip

Bence, znani tržiški alpinist
in gorski reševalec. Za plesno predstavitev je poskrbel
Jure Markič, zmagovalec svetovnega pokala v akrobatskem rock&rollu. Ves teden
je dogajanja spremljal Andraž Kikel. Z udeleženci je
kolesaril do Kranja na sladoled, poskrbel je, da so pri igri
med dvema ognjema vedno
končali v pravem trenutku,
na bazenu pa je pokazal,
kako skakati na glavo in delati salte. Skratka, med Aktivnim tednom športa so se vsi
imeli odlično. Zato so skupaj
sklenili, da se prihodnje leto
zopet srečajo.

Skupina planincev, ki se je vzpela do Valvasorjevega doma.

Tekli po Dovžanovi soteski
Teka po Dovžanovi soteski se je udeležilo 237 tekačev. Zmagovalca dolge proge sta znani imeni:
Tone Kosmač in Neža Mravlje.
Maja Bertoncelj
Jelendol - Prva tekma Gorenjskega pokala v rekreativnih tekih po poletnem
premoru je bil 18. Tek po
Dovžanovi soteski. V različnih kategorijah se ga je
udeležilo prek 230 tekačev.
Štel je tudi za pokal mladine.
Tek po Dovžanovi soteski je
med tekači očitno zelo priljubljen. Zakaj, smo povprašali Janeza Ferlica, koordinatorja Gorenjskega pokala
v rekreativnih tekih, ki je
povedal: "Organizatorji se
vsako leto potrudijo, da je za
tekače čim bolje poskrbljeno. Zagotovo pa je udeležencev več kot na nekaterih
drugih tekmah tudi zaradi
ravninske proge, ki je pisana na kožo tipičnim rekreativcem." Tekma je tudi letos
potekala v organizaciji domačega ŠD Jelendol-Dolina.
"Super udeležba. Zelo smo
zadovoljni," pravi Leopold
Steiner, vodja tekmovanja
in že 18 let predsednik društva. Kot je povedal, pri organizaciji teka sodeluje
okrog 50 krajanov, pomagajo pa jim tudi pri Športni
zvezi Tržič in Klubu Trmastih Preddvor. "Zelo se trudimo. Za naš kraj je to
vsako leto velik dogodek.
Lepo je, da k nam pride toliko tekačev," je še povedal
Steiner.

Na 8 km dolgo progo se je podalo 172 tekačic in tekačev. I Foto: Maja Bertoncelj
Na 8 km dolgi progi je nastopilo 172 tekmovalcev,
med njimi tudi nekaj odličnih atletov, kot je zmagovalec Tone Kosmač (AD
Mass), ki je za progo potreboval 25 minut in 55 sekund. V zadnjih letih na tej
tekmi ni nastopal. "Dolgčas
mi je po tekmah," je v cilju
povedal 32-letni atlet iz Hotavelj, letošnji državni podprvak v krosu in v teku na
10 km ter državni prvak na
5 km. Dodal je, da na tek ni
prišel najbolje pripravljen:

"Lani so bili moji časi bistveno boljši. Upam, da se
bom sedaj lahko dobro pripravil za Ljubljanski maraton." Drugi je bil Boštjan
Hrovat (THB), tretji pa
Marko Pintar (ŠD Sorica).
Pri ženskah je s časom
32:18 zmagala Neža Mravlje
(ŠD Megašport), hčerka supermaratonca
Dušana
Mravljeta, ki je bil na teku v
Jelendolu starter. Tekla je
dobre štiri minute na kilometer. "Ati me danes ne bi
prehitel. Nima več takšne

hitrosti, je pa vzdržljiv,"
pravi tekačica iz Stražišča.
Za njo je v cilj pritekla Petra Race (AD Bled), tretja pa
je bila Edita Gashi (AD Posočje). Najboljša iz tržiške
občine je bila Mateja Klemenčič iz TK Tržiške strele,
absolutno četrta, v kategoriji od 30-39 let pa tretja. Mateja prihaja iz prave tekaške
družine, saj sta bili v svojih
kategorijah najboljši njeni
hčerki Nina in Anita, sicer
smučarski tekačici TSK
Merkur Kranj.

Plavali mladi in starejši
Za spomin so se fotografirali tudi udeleženci kolesarjenja.

Za tekmovanje v plavanju se je letos odločilo petinpetdeset občank in občanov tržiške občine.
Spodbujala jih je publika na tribunah Letnega kopališča Tržič.
Biserka Drinovec

Tržič

Tekači spet na rolkah
Dogajanja ob Šuštarski nedelji bo letos popestrilo 16. Mednarodno tekmovanje na tekaških rolkah. Gre za največjo športno prireditev v tržiški občini, ki jo organizirata Turistično
društvo Tržič in Športno društvo Strelica. Tekmovanje bo v
soboto, 6. septembra, v šestih ženskih in sedmih moških
kategorijah. Izpred tovarne Peko se bodo ob 9.30 podali tekmovalci na 4,5 kilometra dolgi progi. Uro pozneje bodo krenili
s starta tekači na 6,5 kilometra dolgi progi. Ob 11.30 bo start
za tekače na 8,5 kilometra dolgi progi, katere cilj je v Lomu
pod Storžičem. Prvi trije v vsaki kategoriji bodo prejeli pokale,
za najboljše pa so pripravili tudi praktične nagrade. S. S.

Tržič - Odprto občinsko prvenstvo v plavanju je 21. avgusta potrdilo, da se s plavanjem radi ukvarjajo mladi
in tudi malo starejši občani.
Organizatorji iz Športne
zveze Tržič z veseljem ugotavljajo, da se vsako leto tekmovanja udeleži vse več ljudi. Tako je letos skočilo v
vodo kar petinpetdeset občank in občanov. Tudi poletno vreme je šlo na roko tekmovalcem. Prav tako so jih
s tribun Letnega kopališča
Tržič spodbujali številni navijači. Plavalci so tekmovali
v disciplini 33 metrov prosto, razdeljeni pa so bili v
različne starostne kategorije. Vodstvo občinskega prvenstva je hvaležno tudi
vsem sponzorjem, ki so pomagali nagraditi vsakega
tekmovalca.
Rezultati prvenstva v plavanju: med mlajšimi deklicami je prvo mesto osvojila
Katjuša Stanek, druga je
bila Adriana Mediževec,

obe PK Merit Triglav Kranj,
tretja pa je bila Lucija Čemažar iz OŠ Naklo. Med
mlajšimi dečki je bil zmagovalec Aleš Finžgar iz
AVK Triglav Kranj, drugi
Anže Mediževec, PK Merit
Triglav Kranj, tretji Jan Maček iz OŠ Podbrezje. Pri
starejših deklicah je zmagala Jerca Kralj, PK Merit Triglav Kranj, druga je bila
Kaja Bioličina, PK Žito Gorenjka, tretja pa Anita Klemenčič, TK Tržiške strele.
Med starejšimi dečki si je
zmago priplaval Žan Pogačar, PK Žito Gorenjka, drugi je bil Aleks Peternel, OŠ
Bistrica, tretje mesto pa je
osvojil Gašper Markun, TK
Tržiške strele. Med članicami je zmagala Biserka Drinovec, ŠZ Tržič, druga je
bila Neža Zelinka iz Kranja,
tretja pa Maja Pori iz ŠD
Lom. Pri veterankah je
zmagala Marica Ravnik Gaberc, druga je bila Marija
Lavtar, tretja pa Breda Nemec, vse članice Društva
upokojencev Tržič. Med

Med članicami je bila najhitrejša Biserka Drinovec,
sekretarka ŠZ Tržič. I foto: Stojan Saje
mlajšimi mladinci je zmagal Blaž Kralj, član PK Merit Triglav Kranj, z absolutno najboljšim časom 17,32,
med starejšimi mladinci pa
Nejc Zaplotnik iz Kranja.
Med mlajšimi člani je bil
prvi Matej Pajntar, ŠD Dobrča, drugi Primož Meglič,
tretji pa Andraž Kikel, oba
Klub študentov Tržič. Med

starejšimi člani je zmagal
Blaž Erjavec, drugi je bil
Franci Žnidarič, oba TK Tržiške strele, tretji pa Bojan
Stanek, Carnium. Med veterani je zmagal Janez Piskar, Planinsko društvo Tržič, drugi je bil Lado Sedej
iz Društva upokojencev Tržič, tretji pa Uroš Lampe,
TK Ljubljana.
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Ekstremni športi

Gore so bile moj dom
od malega
Tako pravi Filip Bence iz Doline, ki se že štiri desetletja ukvarja z alpinizmom. Doslej je preplezal
številne smeri in se udeležil enajstih odprav v tuje gore. Tudi po nesreči na Storžiču ni odnehal,
saj v hribih najde zdravje in srečo.
Pavla Kozjeka. Večji alpinistični dosežek pa je bil še
neosvojeni Njanang Ri na
vzponu za aklimatizacijo.
Čeprav so bile odprave državnega pomena, je bilo
vedno težko predvsem za
denar. Še danes sem hvaležen podjetjem, kjer sem bil
zaposlen, za plačan dopust
in ohranitev dela po daljši
odsotnosti."

Stojan Saje
Filip, doma si iz vasi Dolina.
Kako to, da imaš tako rad
gore?
"Moja prva pot v gore se je
začela zelo zgodaj. Menda
sem bil star le dva tedna, ko
me je stara mama Marija,
Šuštarjeva Micka, odnesla
na planino Brsnina. Ona in
mama Rozalija sta pasli krave pod Košuto. Življenja na
planšarijah sem bil deležen
do petnajstega leta. Ni bilo
tako idilično, kot je videti v
filmu. Živina je uhajala s
planin brez ograd. Velikokrat sem moral iskati čredo
daleč naokoli še ponoči. Naučiti sem se moral marsikaj
in se navaditi na neurja s
strelami. Vseeno sem vzljubil grebene Košute. Bil sem
vesel, če sem našel čas za
vzpon na vrh po brezpotju
in poglede v Avstrijo, kar je
bilo takrat tvegano početje.
Gibanje v območju meje je
bilo prepovedano. Kar nekajkrat, ko sem zvedave
kmete vodil na vrh, so obmejni stražarji streljali za
nami. Na srečo nas niso zadeli. Le vklenili so nas in v
karavli podučili, kje smemo
hoditi.
Zaposlitev v Bombažni predilnici in tkalnici Tržič mi je
dala prvi zaslužek. Odtlej
sem skoraj ves denar porabil
za alpinizem. V tovarni sem
našel druščino, ki je plezala.
Dušan Srečnik in drugi so
me vabili zraven. Spominjam se 5. maja 1968, ko so
me peljali po Kramarjevi
smeri na vrh Storžiča. Takrat sem začutil, da je alpinizem nekaj posebnega.
Prej sem le planinaril, saj
nisem imel niti znanja niti
opreme. Pri opremljanju mi
je zelo pomagala družina
Rožič. S soplezalci sem tisto
leto veliko plezal v Storžiču.
Jeseni sem že zmogel vzpon
šeste težavnostne stopnje,
Direktno v Štruci."
Doslej se je gotovo nabrala
množica vzponov, novih
smeri in odprav. Imaš kakšno evidenco in zapise o
tem?
"Poti v gore je bilo res veliko. Začelo se je s Paklenico
na Hrvaškem leta 1971. Naslednje leto sem že odšel v
Centralne Alpe. Začetki
niso bili lahki, saj je bilo treba nabirati alpinistične izkušnje doma in se dokazati.
Ob naporni službi sem se
moral za to precej truditi.
Velikokrat, posej ob sobotah, sem šel v gore kar z
nočne izmene. Vztrajal sem
naprej in v štirih desetletjih

Filip na vrhu Storžiča. V steni najljubše gore je doživel
najtežjo nesrečo.
zbral številne vzpone. Številke zame niso pomembne, a
vseeno so zapisane. Približujem se 4500 vzponom,
med katerimi je blizu 180
prvenstvenih. Samo nad Belopeškimi jezeri sem jih naštel šestdeset. Opise teh
smeri sva s Petrom Podgornikom objavila v plezalnem
vodniku Mangart, ki je izšel
pred dnevi. Veliko vzponov
je Storžiču, kjer sem šel po
Kramarjevi smeri več kot tisočkrat. Udeležil sem se
enajstih alpinističnih odprav v tuje gore. O vsaki
imam svoj dnevnik. Toliko
zvezkov je še o plezanju
doma, alpinističnem smučanju in gorskem reševanju.
Veliko je tudi fotografij in
diapozitivov. Vse to je nastajalo spontano, za dušo in
telo, ne pa zaradi rekordov.
Ko to gledam, se vračajo
spomini na drugačne čase.
Mladi alpinisti se čudijo
skromni opremi, saj smo
plezali v hlačah do kolen,
volnenih oblačilih in planinskih čevljih. Vseeno smo
opravili vrhunske vzpone."
Kam te je vodila prva odprava v tuja gorstva in kakšni so
spomini nanjo?
"Leta 1974 smo preplezali
Walkerjev steber v Franciji,
kar je bil velik podvig za tiste čase. Čeprav sem isto
leto izpolnjeval pogoje za
odpravo na Makalu, tja nisem odšel. Naslednje leto so
me uvrstili v odpravo na Elbrus v Kavkazu. Tam sem
pokazal alpinistične in organizacijske sposobnosti. Zaradi moje trme smo prepričali Ruse, da smo smeli

ostati v taboru še en dan.
Nato smo prišli na vrh vsi
člani odprave. Tega se rad
spominjam, saj so bili v odpravi pozneje uspešni slovenski alpinisti, med njimi
tudi Andrej Štremfelj."
Si predstavnik generacije
slovenskih alpinistov, ki je
imela izjemne uspehe v Himalaji in drugih visokih gorah. Kako si jih doživljal?
"Bil sem v Nepalu, Pakistanu, Rusiji in Južni Ameriki.
Vtisi so globoki, saj je bil
moj prvi cilj uživati v gorah.
Odprave so prišle spontano,
glede na dosežke in izkušnje. Žal so me iz nekaterih
odprav, tudi na Everest, namerno izločili. Imel sem
tudi smolo, da se je več odprav na zahtevne vrhove
končalo brez uspeha. Leta
1979 sem se le uvrstil v odpravo na Pamir. Tam smo
preplezali čez dva tisoč metrov visoko smer in prišli na
skoraj 7000 metrov visoki
vrh Pik revolucije. To je bil
za Ruse vrhunski dosežek,
ki ga je pri nas zasenčil uspeh z Everesta. Povsod sem
skušal narediti, kar so dopuščale razmere na gori. Za
uspeh sem prispeval del
sebe leta 1981, med svojo
prvo večjo himalajsko odpravo na Lhotse. Tudi K2
spada med moje najljubše
gore, čeprav smo odnehali
pod vrhom. Dosegli bi ga, če
bi bolje poznali opise vzpona pa če bi bili bolj složni.
Edini moj osemtisočak je
Šiša Pangma v Tibetu iz leta
1989. Te gore se rad spominjam, ker je izpustila iz svojega objema poškodovanega

Temna plat alpinizma so nesreče in poškodbe. Kako si
to izkusil?
"Glede na vse, kar sem počel
v gorah - ogromno samostojnih vzponov in sestopov
po smereh čez stene, v globokem snegu in drugih težkih razmerah - bi rekel, da
sem imel srečo. Kljub temu
sem plačal davek alpinizmu.
Leta 1996 sem padel v Storžiču čez trideset metrov globoko in si težko poškodoval
hrbtenico. Takrat sem bil
prepričan, da je moja plezalska zgodba končana. Po dolgi rehabilitaciji sem začutil,
da me edino gore lahko
ozdravijo. Kljub svojim
zdravstvenim težavam se po
operacijah in okrevanjih
vedno vračam v bližnje hribe. Najbrž za mojo nesrečo
ni bila kriva zamera Storžiča
do mene, pa tudi jaz mu nisem zameril zanjo. Bilo je le
veliko opozorilo, kako hitro
se lahko konča nevarno početje. Duhovno so me gotovo bolj prizadele nesreče
prijateljev, dveh soplezalcev
na himalajskih odpravah in
nesreče v domačih gorah.
Pri slednjem mislim zlasti
na veliko tragedijo reševalcev na Okrešlju."
Alpinisti ste malokrat deležni pozornosti in pohval.
Kako to sprejemaš?
"Priznanja so včasih priložnost za razmišljanje o preteklosti. Žal so ponavadi bolj
odvisna od predlagateljev in
manj od dosežkov. To me
žalosti pri vseh športih, ne le
v alpinizmu. Ko nekdo zmaga, je od vseh. Vsak bi imel
rad del te osebe in se kazal z
njo. Če dosežeš nekaj velikega, si dal sam sebi največjo
nagrado. Zato so priznanja
drugih skoraj odveč. To še
posebej, če čutiš, da si priznanje dobil zaradi afirmacije tistega, ki ti ga je dal.
Hvaležen sem planinski
organizaciji za pohvale dela
v Gorski reševalni službi.
Cenim tudi, da me niso prezrli v domači. Letos so mi
dali jubilejno plaketo Planinskega društva Tržič, raje
pa bi videl, če bi jo dobil Alpinistični odsek v celoti."

Skakal bo s
štirikolesnikom
Tržičan Aleš Rozman je edini Slovenec, ki se
ukvarja z akrobatskimi skoki s štirikolesnimi
motorji, doma pa se bo prvič predstavil ob
letošnji Šuštarski nedelji.
Vilma Stanovnik
Tržič - "Za mano je že kar
precej nastopov na različnih
prireditvah v tujini, toda nobenega se še nisem veselil
tako, kot se nedeljskega pred
domačimi gledalci. O tem že
dogo sanjam in resnično se
bom potrudil," pravi Aleš
Rozman, za zdaj edini Slovenec, ki se ukvarja s tako imenovanim Quad freestayl motocrossom. To je šport, ki se
je začel razvijati v ZDA, tudi v
Evropi pa je v zadnjem času
dobil prve posnemovalce. Ker
pa jih je zdaj mogoče prešteti
še na prste ene roke (med njimi je tudi Aleš), akrobatsko
skakanje s štirikolesniki še ni
preraslo v tekmovalni šport,
ampak ostaja na ravni spektakla, ki v tujini spremlja velike
prireditve in sejme.
Tako tudi ni čudno, da se je
27-letni Aleš odločil, da se na
domačem nebu predstavi v
okviru letošnje Šuštarske nedelje. "Na pobudo Turističnega društva in Občine Tržič
sem se odločil, da bo prva
predstavitev tega spektakla
prav v domačem kraju. Na
Šuštarsko nedeljo k nam prihaja veliko obiskovalcev iz vse
Slovenije in prepričan sem,
da si bodo z zanimanjem
ogledali, kako poteka šov s štirikolesniki," pravi Aleš, ki se
je do sedaj uspešno predstavljal na različnih spektaklih v
tujini. Tako je v goste povabil
tudi prijatelja Dana, ki mu bo
pomagal, da bo prva predstavitev v Sloveniji še bolj atraktivna.
In čeprav bo nam, ki si bomo
prvič ogledali takšen spektakel, najbrž zastajal dih, se
Aleš novih izzivov ne boji. V
svoji že kar dolgi motoristični karieri (tekmoval je tudi v
motokrosu) je staknil tudi
že precej poškodb, ki so ga -

Tržičan Aleš Rozman je
edini Slovenec, ki se
ukvarja s quad freestaylom.
ob pomanjkanju razumevanja sponzorjev - večkrat prisilile, da je pustil motor.
Toda nikoli za dolgo, vedno
se je vrnil še bolj navdušen
in z novimi načrti. Lani februarja je prvič skočil s štirikolesnikom, le mesec dni
kasneje je že nastopil na prvem šovu. Letos pozimi si je
uredil vadbeni poligon z
rampo in doskokom v Žiganji vasi, dobil dobrega sponzorja, ki ga zalaga z opremo,
in za zdaj mu je tudi s poškodbami prizanaseno. Napreduje iz tedna v teden, pozna vse več trikov in zato se
to nedeljo pred Sparovim
centrom v Tržiču zagotovo
obeta pravi spektakel. V sodelovanju s policijo in vojsko bo najprej trening varne
vožnje, nato se bodo prestavili lastniki starodobnih vozil AMD Ljubelj, kot vrhunec programa pa se bosta z
akrobatskimi skoki s štirikolesnimi motorji predstavila
Aleš in njegov prijatelj Dan.
Prek celega dneva predvidevajo štiri ponovitve akrobatskega šova.

Triki z blizu 200-kilogramskim štirikolesnikom v zraku so
za Aleša postali vsakdanji spektakel, v domačem kraju pa
se bo prvič predstavil to nedeljo.
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Sinteza tišine O Trubarjevem plamenu
in barv
V Tržiškem muzeju so ob Trubarjevem letu pripravili priložnostno razstavo, v goste pa so povabili
tudi avtorico romana Plamenica, ki govori njem, slovensko pisateljico Mimi Malenšek.

Tak je naslov likovne razstave članov Društva
gluhih in naglušnih Auris. Med njimi je Olga
Ahačič iz Podljubelja.
Stojan Saje
Tržič - V galeriji Atrij Občine Tržič je na ogled likovna
razstava, ki jo je pripravila
tržiška izpostava Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris
v sodelovanju s Tržiškim

les. Olga Ahačič iz Podljubelja je naslikala več cvetličnih
aranžmajev na steklo in gorski motiv na leseno podlago
z uro. Domačinka je povedala, da je to je zanjo prva razstava, čeprav je začela risati
že pri devetih letih. Postala
je tehnična risarka in se za-

Avtorji razstave Janko Vrhovnik, Bojan Cmok, Drago
Jerman in Olga Ahačič
muzejem in Občino Tržič.
Posvečena je mednarodnemu mesecu gluhih, ki poteka vsako leto septembra.
Štiri avtorje in njihova dela
je predstavil ob odprtju razstave 21. avgusta kustos
Aljaž Pogačnik. Stari znanec
Tržičanov Drago Jerman z
Brda pri Lukovici je tokrat
prispeval vedute v akvarelu
na papir in cvetlična tihožit-

poslila v tovarni Peko. Tam
je oblikovala tudi kataloge,
sedaj pa dela v komerciali.
Likovnemu ustvarjanju se
spet bolj intenzivno posveča
zadnjih pet let. Njej je pri
srcu umetnost, sestrična
Lojzka Ahačič pa je uspešna
v športu.
Odprtje je popestrila Mojca
Gorenc iz Kranja, ki je recitirala pesem Ne slišim v slo-

Igor Kavčič
Premalo je bilo sedežev za
vse, ki so predzadnjo avgustovsko soboto prišli v Pollakov salon Tržiškega muzeja,
da bi prisluhnili častni gostji večera, pisateljici Mimi
Malenšek. Pri založbi Nova
revija je namreč po enainpetdesetih letih od prve izdaje v ponatisu izšel roman
Plamenica, ki ga je avtorica
posvetila Primožu Trubarju
in njegovemu času. "V
prejšnjem stoletju je izšlo
šest knjižnih biografij o
Trubarju, med pomembnejše pa nedvomno lahko štejemo tudi literarno biografski roman Plamenica, ki ga
je še mlada in neizkušena
pisateljica napisala v času,
ko o tem velikem Slovencu
in njegovem času še ni bilo
dostopnih toliko podatkov,
kot jih je danes," je povedal
velik poznavalec Trubarja
in pisec uvodne besede v
ponatis, tržiški rojak dr.
Kozma Ahačič. Da je kvaliteta romana v tem, da je napisan na verodostojen način
in da je osnovan na dejstvih, ki jih je avtorica vseskozi dopolnjevala z dogodki, ki bi se tudi lahko zgodili. Roman je razdeljen na tri
dele, v prvem opisuje Trubarjevo bivanje na današnji
Rašici do leta 1530, drugi
del zajema obdobje njegovega študija in pisanja prvih
knjig, tretji del pa zajema
čas, ko je Trubar napisal več
kot 30 knjig pa vse do njegove smrti.

Poznavalec življenja in dela Primoža Trubarja dr. Kozma Ahačič in pisateljica Mimi
Malenšek ob priložnostnem golobradem Trubarju, kustosu Tržiškega muzeja Aljažu
Pogačniku
"Plamenico sem pisala z
mešanico zavzetosti, da je
Trubarja in njegov čas treba
na tak način predstaviti širši
publiki, in hkrati strahu, da
kot mlada avtorica pri tem
ne delam prevelikih napak.
Pisala sem z veseljem, ljubeznijo in z občutki potrebe,
z željo, da se čim bolj približam resničnosti," je o svoji
knjigi razmišljala Mimi Ma-

lenšek, vesela in zadovoljna,
da je njena Plamenica izšla
v ponatisu. Da bi bili zadovoljni pri branju moji lubi
Slovenci, je s Trubarjevimi
besedami svoje razmišljanje
ob knjigi zaključila avtorica.
Ob predstavitvi knjige so v
Tržiškem muzeju v sodelovanju z umetnostno zgodovinarko Smiljano Mayer
Škofic pripravil še prilož-

nostno razstavo, za katero je
knjige posodil Tone Kavčič,
zbirko kovancev na temo
Trubarja pa je predstavil
Marjan Godnjov. Na ogled
so postavili tudi slike z motivom Trubarja, pripravili pa
so jih trije slikarji Rok Gostinčar, Dušan Premrl mlajši in Alojz Štirn. Ob besedi
govornikov je nastopila tudi
flavtistka Irena Rovtar.

Nadarjeni mladi glasbeniki
Tržičana Jan Ulčnik in Robert Bone sta se predstavila na koncertu klasične glasbe v tržiški cerkvi.
Tam se jima je pridružil še Gašper Primožič z Bleda.
Stojan Saje

Olga Ahačič (levo) je ob prvi razstavi prejela mnogo čestitk
domačinov.
ja v olju na platno. Bojan
Cmok iz Šentjurja pri Celju
je okrasil stene galerije s
krajinami v olju, ki so intenzivnih barv, pa enim oljnim
pastelom. Janko Vrhovnik iz
Stražišča pri Kranju je izžgal motive divjadi in zveri v

venskem znakovnem jeziku. Poetsko izpoved gluhih
je dodala še Olga Ahačič.
Ustvarjalnost članov društva
s podružnico v Tržiču je pohvalil direktor občinske
uprave Drago Zadnikar, ki
je odprl razstavo.

naročnine

04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Akustični prostor cerkve
Marijinega oznanjenja v Tržiču je 16. avgusta zvečer oživel v zvokih klasične glasbe,
ki so jo igrali trije nadarjeni
glasbeniki. Jan Ulčnik iz Tržiča je 21-letni študent harmonike na Koroškem deželnem
konzervatoriju v Celovcu,
kjer ga poučuje mag. prof.
Roman Pechmann. To glasbilo je izbral v tretjem razredu osnovne šole, ko je začel
zahajati v Glasbeno šolo Tržič. Prvo znanje mu je dal
profesor Mirko Šlibar, nato
pa se je izpopolnjeval v igranju harmonike v Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani. Tam mu je pri tem pomagal prof. Ernö Sebastian. Nastopal je po domovini, nekajkrat tudi samostojno med
koncerti v Tržiču. Spremljal
je tudi nastope Folklorne skupine Karavanke in se udeleže-

val raznih prireditev v tujini.
Klarinetist Robert Bone iz Tržiča je uspešno končal Srednjo glasbeno in baletno šolo v
Ljubljani pri prof. Andreju
Zupanu. Pred tem ga je v tržiški glasbeni šoli učil igrati
klarinet Franci Podlipnik,
kljunasto flavto je spoznaval
pri Andreji Pernuš, klavir pa
pri prof. Martini Puhar. Študij klarineta bo letos nadaljeval na Akademiji za glasbo v
Ljubljani. Tja odhaja z več
priznanji z državnih tekmovanj. Lani si je že drugič priigral srebrno priznanje.
Tudi Gašper Primožič z Bleda, ki igra kromatično gumbno harmoniko, študira v Celovcu. Tam sta z Janom sošolca, zato rada nastopata skupaj. V tržiški cerkvi sta harmonikarja imenitno izvedla
Nevihto iz Štirih letnih časov
Antonia Vivaldija in Bachov
koncert po Vivaldiju št. 2 v amolu. Jan Ulčnik je sam zaig-

Zadovoljni po nastopu: Robert Bone, Jan Ulčnik in Gašper
Primožič (od leve)
ral še Bachov koncert v Fduru po Vivaldiju, Sonato v Fduru Domenica Sccarlattija,
skladbo One note Samba Antonia Carlosa Jobima ter nekaj dodatkov. V duetu s klarinetistom je predstavil dela
dveh klasičnih skladateljev;

prvi je Par Henri Rabaud in
drugi Carl Maria von Weber.
Hvaležna publika je mlade
glasbenike nagradila z dolgim aplavzom, Petra Hladnik
pa se jim je zahvalila v imenu
organizatorjev Poletnih prireditev.
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PEKO - Sožitje tradicije in
sodobne tehnologije
Slovenska blagovna znamka obutve Peko, ustanovljena v Tržiču na Gorenjskem, svojo prepoznavnost in tradicijo
na slovenskem in tujem trgu gradi na temelju bogatih 105-letnih izkušenj. Vodilo podjetju predstavlja
upoštevanje želja, potreb in zahtev strank, kar uspešno združuje s trendi in dodatno ponudbo v obutveni industriji.
Zavedanje pomena razvoja kakovostne obutve narekuje

prvih dveh črk svojega imena in priimka. Od same us-

etičnost poslovanja in skrb za zaposlene. Peko zaposluje

tanovitve in še danes se podjetje trudi ugoditi željam

več kot tisoč ljudi, med katerimi jih slaba polovica dela v

kupcev skladno z oblikovalsko dovršenostjo obutve ter

maloprodaji. Z dobičkom in poročili dokazujejo uspešno

zadovoljstvom, ki sta ključna za uspeh. Družba siste-

strategijo podjetja in se lahko vse bolj postavijo ob bok

matično načrtuje vključevanje materialov in novih,

drugim prepoznavnim podjetjem.

tehnološko dovršenih rešitev za izdelavo ne zgolj modne,

Peko je poleg obutvene industrije globoko vpet tudi v do-

temveč tudi zdrave obutve po meri sodobnega človeka.

gajanje lokalne skupnosti, saj pomembno prispeva k or-

Družba Peko iz Tržiča se danes kaže v popolnoma dru-

ganizaciji raznovrstnih dogodkov. Ena glavnih prireditev je

gačni luči kot pred leti, ko se je borila za svoj obstoj. Pod

zagotovo bližajoča se Šuštarska nedelja, v okviru katere

vodstvom predsednice uprave Marte Gorjup Brejc dosega

bodo obiskovalci v Tržiču seznanjeni z že skoraj po-

konkurenčno prednost in ambiciozno zastavljene cilje. V

zabljeno čevljarsko obrtjo. Tradicija tržiškega čevljarstva

duhu preteklosti in telesu sedanjosti podjetju uspeva

se lahko ohrani le z vzajemno vpletenostjo najmlajših, ki

uspešen nastop tako na slovenskem kot tudi tujem trgu.

prinašajo svežino in željo po novostih. Za vse, od najmla-

Peko je v letu 2007 ustvaril dobrih devetsto tisoč evrov

jših do starejših, bo v okviru Šuštarske nedelje potekal

dobička, ki se kaže predvsem kot rezultat stalnega zmanj-

tudi ustvarjalni natečaj oblikovanja izdelkov s področja

ševanja stroškov, večje produktivnosti, hitrejšega obrata

čevljarstva.

obratnih sredstev, predvsem pa v zdravem ozračju in

Z uspešnim rezultatom poslovanja kot tudi z dovršeno

dvigu delovne kulture v podjetju. Po mnenju Marte Gorjup

obutvijo Peko nadaljuje tradicijo kvalitetnih in uspešnih

Brejc sta prav mobilizacija ljudi in samoiniciativno delo za-

čevljarjev. Transparentnost, zanesljivost, inovativnost ter

poslenih najpomembnejši in najdolgotrajnejši poti. "Tudi

okoljska in socialna ozaveščenost oblikujejo podjetje, ki si

glede zadovoljstva zaposlenih v Peku smo na pravi poti,"

vztrajno prizadeva za zadovoljstvo kupcev, zaposlenih in

Marta Gorjup Brejc, predsednica uprave Peka, v družbi

še dodaja predsednica uprave.

lokalne skupnosti.

mladih ustvarjalcev na lanski Šuštarski nedelji

Peko d.d., Ste Marie aux Mines 5, Tržič

Peter Kozina, ustanovitelj znamke Peko, je ime sestavil iz

Stremijo k še večji prepoznavnosti
Gradbeno podjetje Tržič vidi prihodnost v samostojnem nastopanju in gradnji za trg pri kovinskih
konstrukcijah kot tudi visokih gradnjah.
Gradbeno podjetje Tržič, d. o. o., je bilo
ustanovljeno leta 2005, po pridružitvi
SGP Tržič, d. d., k Cestnemu podjetju
Kranj. Podjetje ima sedež na Mlaki 2 v
Tržiču, v prostorih bivšega SGP Tržič.
Podjetje so ustanovili z namenom nadaljevanja
in razvijanja dejavnosti izdelave kovinskih konstrukcij in drugega gradbenega ključavničarstva vključno z vzdrževanjem opreme cest, vozil
in strojev. Hkrati pa se podjetje razvija še v dejavnosti gradenj objektov visoke gradnje.
Gradbeno podjetje Tržič je na začetku delovanja zaposlovalo triindvajset ljudi, danes se število
zaposlenih bliža številki sedemdeset, tako da po
obsegu poslovanja in zaposlenih spada že med
srednje velika podjetja. Ob širjenju dejavnosti pa
se tudi pri njih srečujejo s težavami pri zaposlovanju novih delavcev za ključavničarsko in grad-

beno dejavnost. Zaposlujejo pa tudi vse delavce
brez izobrazbe in jim potem pomagajo pri pridobitvi ustrezne izobrazbe, kasneje pa lahko tudi
napredujejo pri delu. Tako vabijo vse brezposelne in druge, ki bi jih veselilo delo v
ključavničarstvu ali pri gradnji objektov, da se
oglasijo na sedežu podjetja na Mlaki 2 v Tržiču.

●

●
●

●
●

V obdobju treh let je podjetje izvedlo v lastni
režiji ali v sodelovanju z matično družbo Cestnim podjetjem Kranj, d. d., nekaj odmevnejših
konstrukcij in objektov, med njimi:
● kovinsko konstrukcijo mostu čez Kokro v
dolžini 40 metrov na Jezerskem,
● kovinski most, dolg 25 metrov, čez Selško
Soro pri Luši pri Šk. Loki,
● zbirni center za odpadke na Jesenicah,
● gradbena in ključavničarska dela za nove
žičnice na Voglu,
● stavbno ključavničarstvo na novem objektu

●

KVIBO na Mlaki v Tržiču,
kovinski most čez Savo na kolesarski stezi
Lesce-Bled,
sodniški stolp na skakalnici v Kranju,
obnova in gradnja stanovanj v Dečjem
domu v Tržiču,
gradnja apartmajev na Ljubelju,
gradnja pilotnih sten v Radovljici,
gradijo pa stanovanjske objekte na Kokrici
in poslovni objekt Preša v Cerkljah ter obnavljajo in dozidavajo Gasilski dom Križe.

V prihodnosti je cilj podjetja - poleg dopolnjevanja pri projektih Cestnega podjetja Kranj,
tudi bolj samostojno nastopanje in gradnja za
trg pri kovinskih konstrukcijah kot tudi pri objektih visoke gradnje. Tako bo podjetje postalo
bolj prepoznavno in skupaj s Cestnim podjetjem Kranj tudi pomembnejši graditelj visokih
gradenj na Gorenjskem.

Cestno podjetje Kranj, d.d.
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
t: 04/280 60 00, f: 04/204 23 30

GP Tržič d.o.o., Mlaka 2, 4290 Tržič
t: 04/597 12 96, f: 04/597 12 97
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Križanka
Obutev Caprice je visoko
kvalitetna, prednosti:
čevelj je v celoti iz usnja,
■ pod usnjeno ima posebno
zračno steljko, ki daje
mehkobo in omogoča
dodatno zračenje,
■ v peti ima vgrajen
antišok-sistem, ki
prispeva k mehkejši hoji.
■

Delovna obutev malo
drugače, prednosti:
ortopedsko oblikovani
natikači, poleg tega pa
zelo prijetnega videza,
■ zgornji deli obuval so iz
kvalitetnega usnja,
■ določeni modeli opremljeni
s certifikatom.

MM - Style proizvodnja obutve d.o.o., Za Mošenikom 1, Tržič

■

Nagrade:
1. nagrada: 30 €; 2. nagrada: 25 €; 3. nagrada: 20 €
Tri nagrade kot vedno prispeva Gorenjski glas.
Izkoristite jih lahko v naših prodajalnah M STYLE v
TC Deteljica v Bistrici pri Tržiču in na Mestnem trgu v
Škofji Loki.
Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah
do srede, 10. septembra 2008, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa.

gorenski glas

CMYK

02.09.2008

Tržiški glas, torek, 2. septembra 2008

stran 15

15

Prireditve, oglasi
Koledar prireditev september 2008
Petek, 5. septembra
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine za samopomoč
Informacije: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, 04 59 23 883

ob 20. uri v atriju Občine Tržič
Tržiške poletne prireditve - Kulturno društvo Kruh Križe: Zares čuden par
Organizirata Občina Tržič in KD Kruh Križe
Informacije TPIC Tržič: 04 597 15 36

Sobota, 13. septembra
od 10. do 18. ure (ob 10., 12., 14., 16. in 18. uri)
v Kulturnem centru Tržič
Dan odprtih vrat v Kulturnem centru Tržič
Organizira Občina Tržič, informacije: 04 59 71 536

ob 14. uri pred planinskim domom pod Storžičem
Dan tržiških planincev in zaključek akcije 100 vrhov za 100 let
Organizira Planinsko društvo Tržič, informacije: 04 59 71 536

ob 16.30 v Skakalnem centru Sebenje
Odprtje prenovljenega Skakalnega centra Sebenje
Vabi Občina Tržič in NSK Tržič Trifix, informacije: 04 59 71 536

ob 17.00 v Skakalnem centru Sebenje
Sobota, 6. septembra

Tekmovanje v smučarskih skokih za XIX. Pokal Tržiča
NSK Tržič Trifix, informacije: 05 90 10 313

ob 7. uri iz Tržiča

ob 10. uri v atriju Občine Tržič
Tržiške poletne prireditve za otroke - Lutkovno gledališče TRI: BOANA
Informacije TPIC Tržič: 04 597 15 36

od 9.30 pred tovarno Peko v Tržiču
16. Mednarodno tekmovanje na tekaških rolkah Tržič 2008
Organizira ŠD Strelica, informacije in prijave na 041 643 424 do 4.
septembra 2008

Nedelja, 7. septembra
od 9. ure v Tržiču
41. ŠUŠTARSKA NEDELJA
Organizirata Občina Tržič in TD Tržič. Informacije: 04 597 15 36

Četrtek, 11. septembra
ob 18. uri v galeriji Atrij Občine Tržič
Odprtje razstave Milana Malovrha
Informacije: Tržiški muzej, 04 59 23 810

Petek, 12. septembra
ob 17.30 v Kulturnem centru Tržič
Odprtje Kulturnega centra Tržič - javna generalka
Organizira Občina Tržič, informacije: 04 59 71 536

Sobota, 20. septembra
ob 10. uri v Skakalnem centru Sebenje
Mednarodno tekmovanje Alpe Adria v smučarskih skokih za dečke in
deklice od 7 do 12 let
Vabi NSK Tržič Trifix, informacije: 05 90 10 313

Torek, 23. septembra
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Predstavitev knjige Hansa M. Tuscharja Bajnosti o skupnih značilnostih v bajkah in pripovedkah od Ljubljane do Celovca
Organizirajo Občina Tržič, Občina Borovlje in Knjižnica dr. Toneta
Pretnarja. Informacije: 04 59 23 883

Četrtek, 25. septembra

Stari prelaz Ljubelj
12. preizkus starodobnikov za Hrastov memorial - uradni trening
Organizira AMD Tržič, informacije: info@ljubelj.com

Nedelja, 14. septembra
Stari prelaz Ljubelj
12. preizkus starodobnikov za Hrastov memorial
Organizira AMD Tržič, informacije: info@ljubelj.com

Torek, 16. septembra

ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic
Organizira Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, 04 59 23 883

Petek, 26. septembra
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Potopisno predavanje v sodelovanju z agencijo Oskar: Matjaž Pirš,
MAROKO
Informacije: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, 04 59 23 883

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Dobimo se v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja: predstavitev knjige
RESNO IN MANJ RESNO O RESNIH STVAREH in O GREHIH IN ŠE
KAJ z avtorjem dr. Zdravkom Kaltnekarjem
Organizira Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, 04 59 23 883

Četrtek, 18. septembra
ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov Društva slepih in slabovidnih
Informacije: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, 04 59 23 883

Petek, 19. septembra

Nedelja, 28. septembra
ob 10. uri v Skakalnem centru Sebenje
Državno prvenstvo v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji za
dečke do 13 let ekipno in posamezno
Vabi NSK Tržič Trifix, informacije: 05 90 10 313

Razstave
GALERIJA ATRIJ OBČINE TRŽIČ
do 10. septembra

ob 18. uri v OŠ Križe
Slavnostna akademija ob 60-letnici Društva upokojencev Tržič
Organizira Društvo upokojencev Tržič.

Likovna razstava članov društva AURIS

od 11. septembra do 8. oktobra
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja

Razstava Milana Malovrha

Vabijo k vpisu
Plesni klub Ultima - Aerobika: jutranja aerobika v paviljonu NOB (nasproti pošte), večerna aerobika v
Dvorani tržiških olimpijcev
(pričnemo 22. septembra)
Trebušni plesi: pričetek septembra (predhodna prijava)
Družabni plesi: plesni tečaji
z Urško, pričetek septembra
(predhodna prijava) Mažoretke: pričetek 18. septembra (predhodna prijava)Informacije: 040 509 171, Erika ali pkultima@gmail.com
Plesni klub Tržič - Vpis: vsako
sredo od 17. ure dalje na
Balosu 4, tudi prek elektronske pošte na naslovu
tona.markic@telemach.net
ali na telefonu številka 059
111 730.

3RYSUHĨQDSRUDEDJRULYDLQHPLVLMD&2©ONP©JNP

Ekskurzija Društva diabetikov Tržič: Laško
Informacije in prijave: Društvo diabetikov Tržič, Gusti Jerman,
031/755 752

Srečanje pogovorne skupine za samopomoč
Informacije: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, 04 59 23 883
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tržiški glas
Slavili so Krompirčki
Tržičani so na Igrah smeha in veselja sodelovali s kar dvema ekipama, ki pa sta po končanih igrah
z doseženima rezultatoma žal kraljevali na repu lestvice. Slavila je ekipa Krompirčki iz Naklega.
Alenka Brun

Lovljenje 'kepic' sladoleda so prepustili ženskemu delu
ekip. I Foto: Gorazd Kavčič

Tekmovalka se je morala obdržati na žogi najmanj pet
sekund. V tej igri so zmagali Hudički. I Foto: Gorazd Kavčič

Veslanje in sestavljanje rože ni bilo lahko delo. I Foto: Gorazd Kavčič

Spet bi se lahko zgodilo, da
bi 10. Tržiške igre smeha in
veselja, ki jih vsako leto ob
zaključku sezone na tržiškem kopališču organizira
Pizzerija Bazenček, odpadle, saj jim zadnja leta dež
in veter ne prizanašata. Tokrat se je pomerilo šest gorenjskih ekip v devetih oziroma osmih zabavnih igrah
na suhem in v bazenu. Deveta igra je predstavljala rdečo nit (zbrane točke pri tej
igri so/bi na koncu lahko
odločale o zmagovalcu), poimenovali pa so jo 'poletna
ljubezen'. Na znak sta tekmovalca zaveslala proti otoku na drugem koncu bazena
in sestavila rožo, s katero sta
odveslala nazaj na start oziroma cilj, kjer ju je čakalo
dekle.
Radovljiški Delfinčki, kranjske Stonoge, poskočni
Krompirčki iz Naklega,
preddvorski Hudički in kar
dve domači ekipi - tržiške
Nerode in Biljard klub Tržič
so pokazali precej tekmovalnega duha, predvsem pa jim
ni manjkalo vztrajnosti in
dobre volje, kar je tudi glavni namen tržiških iger, ki
spominjajo na znane igre
brez meja z malih ekranov.
Zanimiva je bila igra preob-

Zmaga letošnjih desetih Iger smeha in veselja je šla v roke ekipi Naklega.
lačenja, plavalne sposobnosti tokrat niso prišle do izraza toliko kot veslaške, ki so
povzročile kar precej simpatičnih situacij v bazenu. Eksotični ples ali ples pod palico je
najbolje obvladala preddvorska tekmovalka Katarina - prišla je do 65 centimetrov. Morda bi šla še dlje oziroma nižje. Pri 'sladoledarjih' pa je za
smeh in vodo povsod okrog

poskrbel tekmovalec Biljard
kluba Tržič.
Med nekajminutnim odmorom smo med igrami lahko
spremljali tudi nastop skupine Leyli, kjer so plesalke z videzom in ritmi za trenutek
pričarale vzdušje iz časov filma Upor na ladji Bounty.
Žal se ob koncu iger nobena
od domačih ekip ni uvrstila
med tri najboljše. Tržičani

so dosegli 44 točk, ekipa Biljard kluba Tržič 26. Pristali so na petem in šestem
mestu. Slavili so Krompirčki iz Naklega, ki so vodili
pred drugouvrščenimi Kranjčani s doseženimi 51 točkami za štiri točke, Radovljičani in Preddvorčani pa
so si razdelili tretje oziroma
četrto mesto s po 45 točkami.

Gregor najmočnejši tudi doma
Na zadnji izbirni tekmi za najmočnejšega Slovenca v Tržiču je slavil zmago Gregor Stegnar iz Sebenj.
Letos želi biti med prvimi tremi na finalnem nastopu v Mariboru.
Stojan Saje

Stegnar je domači publiki dokazal, da je nepremagljiv
v obračanju gume.

Najboljši v Tržiču: Stegnar v sredini, levo Ušlakar in
desno Slapnik

Tržič - V tekmovanju Martin
Krpan - najmočnejši Slovenec že nekaj let nastopajo
tudi silaki iz Gorenjske. Najuspešnejši je Gregor Stegnar iz Sebenj, ki je osvojil
prvo skupno zmago leta
2005 in jo ponovil še lani.
Aktualni prvak, rojen leta
1976, je visok 185 centimetrov in težak 138 kilogramov. Sam zmore dvigniti še
veliko večjo težo. Njegov rekord je enajst obratov velike
gume v 90 sekundah, najboljše rezultate pa dosega v
disciplinah prenos sodov,
nalaganje tovorov na viličarja in nalaganje krogel. Ker je
tudi po sedmih letošnjih
tekmah vodil v seštevku
točk, je vladalo veliko zanimanje za zadnje izbirno tekmovanje 24. avgusta v Tržiču. Zanimiv dogodek ob tržiški stolpnici je spremljalo
mnogo gledalcev, ki jim je
organizator Bojan Vidmar iz
Ljubljane pojasnjeval igre.
"Konkurenca je kot v finalu.
Težko napovem izid današnje tekme. Upam na najboljše, saj imam precej navi-

jačev. To pomaga za motivacijo in agresivnost. Pri težkih nalogah potrebujem
oboje," je izjavil domačin
pred prvo igro. Takoj je pokazal, da bo boj trd. Bil je
najhitrejši pri prenosu štirih
65-kilogramskih sodov in
enega s 85 kilogrami. Zmagal je tudi pri prenosu 85kilogramskega soda, 99kilogramske tračnice in 115kilogramskega kovčka na viličar. Obakrat je bil le točko
za njim Andrej Ušlakar iz
Predoselj, ki je Gregorjev
partner pri treningih in prijatelj. V tretji igri - dvigih
podaljšanega avta VW caddy
v eni minuti - je oba prehitel
Damjan Slapnik iz Slovenskih Konjic; Gregor je zmogel 23 dvigov, Andrej pa 19.
Pri obračanju 419,5 kilograma težke gume je spet slavil
Gregor z desetimi obrati.
Pred zadnjo igro je priznal:
"Vsi smo utrujeni. Preveč je
obremenitev za noge in križ,
malo pa za rame!"
Sokolov krog, prenos vzvoda
s 380 kilogrami bremena je to obrnil. Edino Ušlakar
in Martin Avguštin iz Krškega sta zmogla več kot tri kro-

Gregor se je s triindvajsetimi pravilnimi dvigi avta uvrstil
na drugo mesto.
ge, Gregor pa je bil tretji z
dvema krogoma in 155 stopinjami. Vseeno je skupaj
zbral 37 točk, kar je zadoščalo za zmago v Tržiču. Za
njim so se uvrstili Andrej
Ušlakar (35 točk), Damjan
Slapnik (25,5), Martin Avguštin (24), Primož Pogačnik iz
Kamne Gorice (21), Boris Kar
iz Maribora (17), Jernej Paulič iz Ljubljane (14,5) in Aleš
Ocepek iz Zagorja (6 točk).
Prvim trem je podelil meda-

lje tržiški župan Borut Sajovic, sodnik Tomaž Ivančič pa
jim je čestital za pogum.
"Po tihem sem računal na
zmago, za katero pa sem
moral trdo delati. Še bolj pomembno je, da so gledalci
od blizu spoznali ta naporen
šport. Tudi finalna tekma 13.
septembra v Mariboru ne bo
lahka. Vseeno upam na uvrstitev med prve tri," je dejal
Gregor Stegnar, trenutno še
najmočnejši Slovenec.

