
 

 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 23. 9. do 28. 9. 2014 

 
 

SEPTEMBER 

23 
torek 

 

JESENSKE BESEDARIJE 
Knjižnica  dr. Toneta  Pretnarja 

Organizator:  

Društvo upokojencev Tržič in Knjižnica dr. 

Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 596 11 65, 04 592 38 83  

siktrz@trz.sik.si 

19.00 

Vabljeni na literarni večer članov Društva upokojencev Tržič. Svoja prozna dela bodo predstavili Breda Bedina, Henrik Dovžan, Fina 
Ležaja, Marija Maršič in Breda Miščevič, Lojzka BOHINC pa svoje foto kolaže. Obeta se nam zanimiv večer tržiških ustvarjalcev proze in 

poezije. 

 

SEPTEMBER 

23 
torek 

 

BREZPLAČNA PREDSTAVITEV 

ZDRAVE VADBE ZA MALČKE  
v  Sokolnici  

Organizator:  

Splošno športno društvo Tržič  

Več informacij: 

040 57 22 99 (Noelle)  

 

17.00 

Namen predstavitve je skozi igro razviti otrokove osnovne motorične sposobnosti in jih seznaniti z različnimi športnimi aktiv nostmi. 

Najmlajši otroci (od 2. do 4. leta) se bodo lahko razmigali med 17. in 18. uro, malce starejši (od 4. do 6. leta) pa med 18 . in 19. uro. 

Vabljeni. 

 

SEPTEMBER 

24 
sreda 

 

INDIVIDUALNA POMOČ ZA 

UPORABNIKE RAČUNALNIKA 
Knjižnica  dr. Toneta  Pretnarja 

Organizator:  

Knjižnica dr. Toneta Pretna rja  

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

 

11.00 

Uporaba računalnika je postala že vsakodneven dogodek, pa naj bo to v službi, šoli ali doma. Računalnik pa kdaj tudi zataji i n ne vemo, 

kako naprej. Prav zato v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja organizirajo individualno pomoč za uporabnike računalnika , ki bo v sredo med 11. 

in 12. uro. Zaželene so predhodne rezervacije na številko 04 59 23 883. 

 

SEPTEMBER 

24 
sreda 

 

IZOBRAŽEVALNO POPOLDNE  - 

PRAVILNA VOŽNJA SKOZI 

KROŽIŠČE 
velika sejna soba Občine Tržič in krožišče 

Podbrezje 

Organizator:  

Združenje šoferjev in avtomehanikov Tržič  

Več informacij: 

031 727 208 

 

16.00 

Najprej boste v veliki sejni sobi Občine Tržič prisluhnili novostim v cestnem prometu, ki vam jih bo predstavil prometni inšpektor mag. 
Aljoša Jazbec. Po teoretičnem delu pa se boste z avtobusom odpeljali na dvopasovno krožišče v Podbrezjah,  kjer vam bo inštruktor 

vožnje Tomaž Ahačič predstavil pravilno vožnjo skozi krožišče. Zaradi omejitev števila udeležencev so nujne telefonske prijave na 

številko 031 727 208 (Nuša), prijave sprejemajo do torka, 23. 9. 2014. Tečaj je brezplačen in je predvsem namenjen starejšim voznikom. 

 

SEPTEMBER 

25 
četrtek 

 

OTVORITEV PRENOVLJENIH 

PROSTOROV POŠ LOM 
Dvorišče POŠ Lom  

Organizator:  

Vrtec Trž ič, OŠ Tržič, Občina Tržič  

Več informacij: 

04 597 15 36 

informacije@trzic.si  

17.00 

V podružnični osnovni šoji in vrtcu v Lomu deluje en oddelek vrtca ter prva petletka  podružnične osnovne šole. Med počitnicami so bili 

prenovljeni prostori v prvi etaži,  zunanja kanalizacija in glavni vhod v šolo. Otroški smeh se že razlega po lepo urejenih prostorih, vas pa 
vljudno vabimo,da skupaj z malčki in učenci simbolno predamo namenu prenovljeni del Podružnične šole in vrtca Lom. 

  

mailto:siktrz@trz.sik.si


 

 

SEPTEMBER 

25 
četrtek 

 

URA PRAVLJIC 
Knjižnica  dr. Toneta  Pretnarja 

Organizator:  

Knjižnica dr. Toneta Pretna rja  

Več informacij: 

04 592 38 83 

www.knjiznica-trzic.si  

siktrz@trz.sik.si 

17.00 

V četrtek ob 17. uri v Knjižnico dr. Toneta Pretnarja na uro pravljic lahko pripeljete svoje najmlajše . Ure pravljic so namenjene otrokom 
od tretjega leta starosti naprej oziroma otrokom, ki lahko eno uro samostojno poslušajo pravljico in sodelujejo na ustvarjalnih 

delavnicah. Pravljice otrokom širijo literarna obzorja, bogatijo besedni zaklad in spodbudijo potrebo po branju.  

 

SEPTEMBER 

25 
četrtek 

 

PREDAVANJE: RAK NA DOJKAH 

IN PREGLEDOVANJE DOJK 
Knjižnica  dr. Toneta  Pretnarja 

Organizator:  

Knjižnica dr .Toneta Pretna rja  

Več informacij: 

04 592 38 83 

www.knjiznica-trzic.si 
siktrz@trz.sik.si 

19.00 

Diplomirana medicinska sestra Majda Šmit bo podala strokovne napotke, kaj narediti, če se srečate s to boleznijo, kako si sami 

pregledujete dojke in pravočasno zaznate prve simptome,  ter splošne zdravstvene nasvete v povezavi s to razširjeno boleznijo.  Koristnih 

informacij bo na pretek,  vljudno vabljeni!  

 

SEPTEMBER 

26 
petek 

 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV 

LJUDSKIH PESMI IN GODCEV 

LJUDSKIH VIŽ 
Kulturni dom Križe 

Organizator:  

OI JSKD Tržič  

Več informacij: 

04 592 46 30 

oi.trzic@jskd.si 

19.00 

Regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž 2014 je pregledna predstavitev poustvarjalnosti pevskih in godčevskih 

skupin Gorenjske, na kateri se vam bodo v petek predstavili  Godci TRIGLAV pri  KUD Triglav Slovenski Javornik- Jesenice, Pevska skupina 

TRIGLAV pri  KUD Triglav Slovenski Javornik- Jesenice, Pevska skupina ŠESTICA FS DU Naklo, Skupina pevcev ljudskih pesmi KLASJE pri KD 
FOLKLORA Cerklje BODEČE NEŽE pri Akademski FS OZARA Kranj, KRANJSKI FURMANI pri Akademski FS OZARA Kranj, Ljudske pevke in 

pevci ter godec OtFS Podkuca KD Dobrava Naklo ter tržiški Pevci lj udskih pesmi KD JERBAS, Godci ljudskih viž KD JERBAS, Podmladek KD 

JERBAS in Skupina pevk ljudskih pesmi  KD FS KARAVANKE  

 

SEPTEMBER 

26 
petek 

 

ODPRTO OBČINSKO PRVENSTVO 

V PIKADU  
Dom krajanov Podljubelj 

Organizator:  

Športno društvo Podljubelj  

Več informacij: 

040 666 952 (Jože)  

www.podljubelj.si 

17.00 

Vabljeni na odprto občinsko prvenstvo v pikadu, ki ga organizira Športno društvo Podljubelj. Vsak tekmovalec odmeče 7 serij p o 3 mete, 

za rezultat pa se štejejo vsi veljavni zadetki. Tekmovalci lahko uporabite tudi svoje puščice s plastičnimi  - kratkimi konicami, skupna teža 

pikada pa ne sme presegati 18 g.  

 

SEPTEMBER 

27 
sobota 

 

POHOD: OLŠEVA  
izpred Osnovne šole Tržič 

Organizator:  

Planinsko društvo Tržič  

Več informacij in prijave: 

040 627 808 (Stane)  

stanko.koblar@gmail.com 

7.00 

Na 1.929 metrov visoko Olševo se boste podali iz Svetega Duha. Pot bo vodila po markirani poti mimo svetovno znane Potočke zijalke 
vse do vrha gore, ki slovi po izrednem razgledu. Predvideni skupni čas hoje je 4 ure. Pot ni zahtevna, zaradi nekaterih strmih delov pa je 

potrebna dodatna pazljivost. Kot vedno je obvezna dobra pohodniška obutev ter oblačila, primerna vremenskim razmeram, priporočljive 

so tudi pohodne palice. Povratek v Tržič je predviden  v poznih popoldanskih urah. Prijave sprejemajo do zasedbe mest, na številki 040 

627 808 (Stane) ali po elektronski pošti na naslov stanko.koblar@gmail.com  

 

SEPTEMBER 

27 
sobota 

 

6. TRADICIONALNI POHOD 

PETPERESNA DETELJICA IN 5. 

ASTRONAVTSKI DAN 
Leše 

Organizator:  

Zavod slovenski astronavt, Skupina Leske, 

KS Leše, Brezje pri Tržiču, Kovor, Brezje, 

Begunje  

Več informacij in prijave: 

metka.kokalj56@gmail.com 

seifertjozi@gmail.com  

8.30 

Zbor pohodnikov za tradicionalni pohod Petperesna deteljica, ki združuje pet krajevnih skupnosti (Brezje pri Tržiču, Kovor, Brezje, 

Begunje in Leše) bo ob 8.30 pred šolo v Lešah. Pot je dolga 12 km. Pohodnina za odrasle znaša  8€, za osnovnošolce 2€, za predšolske 

otroke pa je pohodnine ni. Po končanem pohodu, predvidoma ob 15.30 si boste v okviru 5. Astronavtskega dne med prvimi lahko 

ogledali nov dokumentaren film Voyager, avtorja dr. Antona Mavretiča, ki se že več kot štirideset let ukvarja z razvojem veso ljskih 

http://www.knjiznica-trzic.si/
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:oi.trzic@jskd.si
http://www.podljubelj.si/
mailto:stanko.koblar@gmail.com
mailto:stanko.koblar@gmail.com
mailto:metka.kokalj56@gmail.com
mailto:seifertjozi@gmail.com


 

tehnologij, med drugim je zasnoval tudi vesoljski projekt VOYAGER.  Film je nastal v koprodukciji z RTV in v sodelovanju z Institutom za 

Astronomijo in Vesolje iz Bostona v ZDA. Film je izredno zanimiv, prikazuje na kako drobnem koščku se nahaja naša Zemlja v prostranem 

vesolju. Fotografije je posnel Voyager na svoji raziskovalni poti po veselju.    

 

SEPTEMBER 

27 
sobota 

 

XXll. OTROŠKA LIKOVNA 

KOLONIJA – LOM 2014 
Dom krajanov Lom pod Storžičem  

Organizator:  

OI JSKD Tržič, POŠ Lom 

Več informacij: 

04 592 46 30 

oi.trzic@jskd.si 

9.00 

Na že 22. likovni koloniji bodo ustvarjali učenci od 2. do 9. razreda tržiških osnovnih šol, nastala dela pa bodo predstavljena na razstavi, 
ki jo bodo s priložnostnim kulturnim programom za javnost odprli ob zaključku kolonije, predvidoma ob 16. uri.  

 

SEPTEMBER 

27., 28. 
sobota, nedelja 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO V 

ŠPORTNEM PLEZANJU 
Dvorana tržiških olimpijcev 

Organizator:  

ŠPO Tržič 

Več informacij: 

041 233 579 

gzoran@siol.com  

http://www.spo-trzic.com/  

10.00 

ŠPO Tržič vas vabi na ogled Državnega prvenstva v športnem plezanju, ki bo v soboto, 27. in nedeljo 28. septembra v Dvorani t ržiških 

olimpijcev. V soboto dopoldan se bodo za naslov državnega prvaka potegovali starejši dečki in deklice ter kadeti in kadetinje . Vrhunec 

tekmovanja, z nastopom elite slovenskih plezalcev, vključno s tržiškimi bo v soboto ob 20. uri.  V nedeljo pa bodo za naslov  državnega 
prvaka pomerili še cicibani in cicibanke ter mlajši dečki in deklice.  

 

SEPTEMBER 

28 
nedelja 

 

ŠPORTNA NEDELJA 
Podljubelj 

Organizator:  

ŠD Podljubelj  

Več informacij: 

040 730 477 (Miha) 

sd.podljubelj@gmail.com  

www.podljubelj.si 

9.00 

Športno društvo Podljubelj vas vabi, da si nedeljo popestrite z različnimi športnimi aktivnostmi. Ob 9. uri vas bodo popeljali po 
podljubeljski dolini, ob 14.00 bo sledilo družabno tekmovanje z različnimi nalogami (poligon), ob 16. pa še nogometna tekma med 

starimi n mladimi.    

VSAK 

PONEDELJEK 
KUNG-FU 
športna dvorana centra Taijiquan 

Organizator:  

Društvo Taiji – Zlati petelin 

Več informacij: 

041 773 855 

www.taiji-zla tipetelin.si  

18.00 

Z novim šolskim letom taiji društvo Zlati petelin v mesecu septembru vpisuje nove člane v raznolik in pester program. Poleg splošne 

vadbe Taiji-ja je tu še kung-fu vadba za mlajše oziroma spretnejše. Ta je polna dinamike, poskokov, obratov, udarcev, za »stare mačke« 

pa dopolnilna vadba za urjenje vzdržljivosti, odločnosti, spretnosti in hitrosti. 

VSAK TOREK 

IN ČETRTEK 
TAIJI 
športna dvorana centra Taijiquan 

Organizator:  

Društvo Taiji – Zlati petelin 

Več informacij: 

041 773 855 

www.taiji-zla tipetelin.si  

19.30 

Če taiji, starodavno veščino gibanja, vadite redno, vsaj dvakrat tedensko, so učinki na zdravje in počutje  res izjemni. Vseskozi odkrivate 

lepote in zaklade človeškega telesa, povezanega z umom v harmonično celoto. Izredna izostritev občutka ravnotežja, popravljena drža 
prenapetega telesa, povečana odpornost do vsemogočih tegob, ki jih prepogosto rešujemo z zdravili, uravnoteženje prenizkega  ali 

previsokega krvnega pritiska - to je le nekaj stranskih učinkov redne vadbe taijija. Zaradi načina  vadbe so vaje primerne za vse starosti in 

oba spola. 

VSAK PETEK 
TAIJI ZA STAREJŠE 
športna dvorana centra Taijiquan 

Organizator:  

Društvo Taiji – Zlati petelin 

Več informacij: 

041 773 855 

www.taiji-zla tipetelin.si  

10.00 

Z novim šolskim letom taiji društvo Zlati petelin v mesecu septembru vpisuje nove člane. Program je raznolik. Poleg splošne v adbe Taiji-

ja in vadbe kung-fuja je tu še petkova dopoldanska taiji vadba za starejše, ali manj spretne. Vadba vam bo pomagala pri vaši spretnosti in 
gibljivost, ter pri dosegu lastnih ciljev in revitalizaciji telesa. 

SEPTEMBER VPIS V CICIBANOVE URICE 
Vrtec Tržič 

Organizator:  

Vrtec Trž ič  

Več informacij: 

04 597 16 00 

info@vrtec-trz ic.si 

www.vrtec-trz ic.si 

 

Vrtec Tržič ponovno vabi otroke med 2. in 6. letom starosti, ki ne obiskujejo vrtca, da se udeležijo Cicibanovih uric. Namen le-teh je 

mailto:oi.trzic@jskd.si
mailto:gzoran@siol.com
mailto:sd.podljubelj@gmail.com
http://www.podljubelj.si/
http://www.taiji-zlatipetelin.si/
http://www.taiji-zlatipetelin.si/
http://www.taiji-zlatipetelin.si/
mailto:info@vrtec-trzic.si
http://www.vrtec-trzic.si/


 

druženje s sovrstniki in doživljanje vsebin predšolske vzgoje. Cicibanove urice bodo potekale, v kolikor bo dovolj prijav, dvakrat tedensko 

v popoldanskih urah v eni izmed enot Vrtca Tržič, s predvidenim pričetkom v mesecu septembru. Starši svojega otroka lahko vpišete v 

program vsak delovnik na upravi Vrtca Tržič, kjer lahko pridobite tudi vse dodatne informacije o programu. 

DO KONCA 

LETA 
od ponedeljka 

do petka 

JUTRANJA TELOVADBA 
na gradu Neuhaus in na igrišču Osnovne šole 

Križe 

Organizator:  

Šola zdravja 

Več informacij: 

031 287 710 (Špela) 

031 209 278 (Štefka)  

www.srce-me-povezuje.si/solazdravja 

telovadba7.30@gmail.com  

7.30 

Od ponedeljka do petka med 7.30 in 8.00 uro vabljeni h gradu Neuhaus, vsak torek in četrtek pa med 8.00 in 8.30 na igrišče Osnovne 

šole Križe na jutranjo telovadbo po metodi doktorja medicine Nikolaya Grishina. V 30 minutah boste razgibali vse dele telesa in tako več 

kot odlično začeli dan. Za udeležbo ne potrebujete predhodne kondicijske pripravljenosti, drage športne opreme ali polne dena rnice. 

SEPTEMBER 

do 30.  

RAZSTAVA VILJEMA JAKOPINA 

»AVTOPORTRET« 
Galerija atrij Občine Tržič 

 

Organizator:  

Tržiški muzej v sodelovanju z 

Gornjesavskim muzejem Jesenice 

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si 
 

8. – 16. 

Tržiški muzej je v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice pripravil razstavo slikarja, grafika in kiparja Viljema Jakopina. Raz stava 

nudi vpogled v izbor del likovnega opusa »Avtoportret« in prikazuje ustvarjalno prizadevanje umetnika v abstraktni in figurat ivni likovni 

govorici. Z različnimi slikarskimi in kiparskimi tehnikami avtor pripoveduje zgodbo o lastni samopodobi, razpeti med realisti čno in 

psihološko karakterno modulacijo. Razstava bo na ogled vse do 30. sept embra 2014 ob delovnikih med 8.00 in 16.00 uro. 

SEPTEMBER 

do 28. 

RAZSTAVA ČASTNEGA ČLANA TD 

TRŽIČ LADA SREČNIKA »V 

TRŽIČU JE ŠUŠTERIJA DOMA« 
avla Doma Petra Uzarja 

Organizator:  

Lado Srečnik in Turistično društvo Trž ič  

Več informacij: 

04 592 47 30 

tdtrz ic@siol.net 

www.trzic.info 

9. – 18. 

V avli Doma Petra Uzarja je na ogled razstava častnega člana Turističnega društva Tržič, Lada Srečnika, z naslovom »V Tržiču je šušterija 
doma«. Razstava je na ogled vse do 28. septembra, ogled pa je možen vsak dan med 9.00 in 18.00 uro. 

ob 

vikendih in 

praznikih 

OGLED KAMNIN IZ GEOLOŠKE 

ZGODOVINE 
v Razstavno izobraževalnem središču Dolina 

Organizator:  

Turistično informacijski in promocijski 

center Tržič  

Več informacij: 

04 597 15 36 
051 627 057 

informacije@trzic.si  

11. – 18.  

Ob lepih jesenskih koncih tedna odpremo vrata Razstavno-izobraževalnega središča v Dolini. Tu si lahko ogledate primerke kamnin in 

okamnin iz naše pestre geološke zgodovine. V kakšnih pogojih so živeli danes okamneli organizmi in kako je Tržiška Bistrica r azkrivala 

raznovrstne kamnine, vam bodo predstavili turistični vodniki. RIS Dolina bo v septembru odprta ob sobotah, nedeljah in praznikih, in 

sicer ob lepem vremenu od 11. do 18. ure. Vabljeni v Dovžanovo sotesko! 

do konca 

leta 

RAZSTAVA MATEJA ANDRAŽA 

VOGRINČIČA: PROSTORSKA 

INSTALACIJA »PARADIŽ« 
v fužini in kovačiji Germovka 

Organizator:  

Tržiški muzej  

Več informacij: 

04 531 55 00  

trziski.muzej@guest.arnes.si 
www.trziski-muzej.si 

predhodna 

najava 

V nekdanji fužini in kovačnici »Germovka« je ob predhodni najavi na ogled prostorska instalacija Mateja Andraža Vogrinčiča »P aradiž«. 

Razstava je na ogled od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 uro, po predhodni najavi v Tržiškem muzeju. 
 

Spoštujemo vašo zasebnost.  

Če vas naša sporočila motijo, nam na to e-sporočilo odgovorite in v polje Zadeva/Subject zapišite besedo 

ODJAVA 
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