
 
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 3. 11. do 9. 11. 2014 
 

NOVEMBER 

3 
ponedeljek 

DELAVNICA ZA ODRASLE: 

ODKRIVAMO LEPOTO ČIPKE 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator:  

Knjižnica dr. Toneta Pretna rja  

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

18.15 

Ob ponedeljkih zvečer po 18. uri se v večnamenskem prostoru knjižnice prične klekljarska delavnica  »Odkrivamo lepoto čipke«, katere 

mentorica je Vlasta Prešern. Z njeno pomočjo izpod spretnih prstov klekljaric nastajajo prečudoviti izdelki iz čipk. Pridružite se jim tudi vi! 
NOVEMBER 

4 
torek 

SREČANJE BOLNIKOV PO 

MOŽGANSKI KAPI 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator:  

Klub CVB Trž ič  

Več informacij: 

040 625 298  

 

16.00 

Vsak prvi torek v mesecu ob 16. uri se v Domu Petra Uzarja srečujejo bolniki po možganski kapi. Srečanja, na katerih govorijo  o pomenu 

in načinu rehabilitacije, tako telesne kot duševne, po tej težki bolezni, prireja Klub CVB Tržič.  

NOVEMBER 

4 
torek 

MERJENJE KRVNIH 

PARAMETROV 
pisarna Društva diabetikov v Ročevnici 

 

Organizator:  

Društvo diabetikov Trž ič  

Več informacij: 

031 727 208 

diabetiki.trz ic@gmail.com  
 

18.00 

Tekom tega tedna bo Društvo diabetikov Tržič meritve krvnih parametrov izvajalo kar dvakrat. Prvič bodo merjenja  v prostorih društvene 

pisarne v torek, med 18. in 19. uro. Meritve bodo vključevale merjenje krvnega sladkorja, krvnega pritiska, trigliceridov in holesterola. 

NOVEMBER 

4 
torek 

PREDAVANJE: USTNA HIGIENA 

IN PARODONTALNA BOLEZEN 
Zdravstveni dom Tržič 

 

Organizator:  

Zdravstveni dom Trž ič  

Več informacij: 

04 598 22 32 

051 624 560 

zdravstvenavzgoja@zd-trzic.si  

 

19.00 

Pri vsakodnevnem delu s pacienti zobozdravnikom velikokrat zmanjka časa za natančnejšo razlago o načinih in pripomočkih, ki se 

uporabljajo za ustno higieno ne samo otrok, temveč tudi odraslih. Tako se je izkazala potreba po bolj obširnem ozaveščanju odrasle 

populacije o vzrokih, znakih, zdravljenju in posledicah parodontalnih obolenj, o katerih se v javnosti še vedno ne govori dovolj. Tako kot 

pri številnih drugih obolenjih, je tudi pri parodontalni bolezni zdravljenje v začetni fazi enostavno, neboleče, izjemno učinkovit o in 

poceni. Vse se spremeni, če  bolezen napreduje. Zdravljenje ostane učinkovito, vendar v večini primerov bolezen napreduje do te mere, 

da je prognoza slabša . Ker je v interesu zdravstva, da bi bili pacienti čim bolj ozaveščeni o omenjeni bolezni in možnostih zdravljenja , bo 

v torek ob 19.00 uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič predavanje na temo ustne higiene in parodontalnih bolezni. 

NOVEMBER 

6 
četrtek 

URA PRAVLJIC 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Organizator:  

Knjižnica dr. Toneta Pretna rja  

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 

17.00 

Na otroškem oddelku knjižnice se vsak četrtek ob 17. uri prične ura pravljic, namenjena našim najmlajšim. Vabljeni so vsi otr oci od 

četrtega  do osmega leta starosti, oziroma vsi, ki lahko približno eno uro samostojno poslušajo pravljico in sodelujejo na spremljajočih 

ustvarjalnih delavnicah. Ure pravljic so občasno popestrene z igricami ali lutkovnimi predstavami, otroke pa razveseljujejo tudi obiski 

pisateljev otroških knjig. Poleg razširjanja literarnih obzorij ter bogatenja besednega zaklada pravljice spodbujajo otroško domišljijo, ki je 

za srečno otroštvo ključnega pomena. Pripeljite svoje najmlajše in napolnite njihovo domišljijo! 
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NOVEMBER 

6 
četrtek 

ODPRTJE RAZSTAVE: VINKO 

HLEBŠ – UTRIP NARAVE 
Galerija Atrij Občine Tržič 

 

Organizator:  

Tržiški muzej  

Več informacij: 

04 531 55 00  

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

 

18.00 

Vljudno vabljeni na odprtje slikarske razstave tržiškega slikarja, Vinka Hlebša. Razstava »Utrip narave« se ponaša z slikovitim opusom 

narave, saj v slikarjevih delih prevladuje rastlinski svet cvetov, plodov, dreves, lišajev in popkov. V njegovih umetninah se skrivajo tudi 

tihe živalske podobe, ki zaokrožujejo utrip narave in predstavljajo umetnikov odraz sožitja človeka z naravo. Slikarstvo Vinka Hlebša je 

polno ne le realističnih del raznovrstnih motivov, ampak tudi njegovih osebnih likovnih izpovedi in vsebin s simbolnim pomenom. 

Otvoritev bo v četrtek, 6. novembra ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič, razstavo pa bo odprl tržiški župan mag. Borut S ajovic. Razstava 

bo na ogled vse do 1. decembra od ponedeljka do petka med 9. in 16.  uro. 

NOVEMBER 

6 
četrtek 

ANASTASIJINE BRALNE URICE 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Organizator:  

Slovensko rodovno gibanje  

Knjižnica dr. Toneta Pretna rja  

Več informacij: 

051 855 522 

srg.drustvo@gmail.com  

siktrz@trz.sik.si 

18.30 

Vabljeni na Anastasijine bralne urice, ki bodo tokrat v večnamenskem prostoru knjižnice ob 18.30 uri. Zaželene so predhodne najave na 

elektronski naslov srg.drustvo@gmail.com. 

NOVEMBER 

7 
petek 

SREČANJE POGOVORNE 

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator:  

Knjižnica dr. Toneta Pretna rja  

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si  
 

19.00 

Če si želite pogovora in pomoči pri vaših težavah, ste v petek vabljeni v večnamenski prostor knjižnice. V prijetnem okolju i n dobri družbi 

boste imeli priložnost, da vaše težave in skrbi pretvorite v nekaj pozitivnega in obenem pomagate drugim ljudem v s tiski. 

NOVEMBER 

8 
sobota 

15. TRADICIONALNI POHOD 

»KRN - POHOD SPOMINA 1918 – 

2014« 
iz Bistrice pri Tržiču 

 

Organizator:  

Združenje vojaških gornikov Slovenije  

OZ slovenskih častnikov Tržič  

OZ veteranov vojne za Slovenijo Tržič  

Več informacij: 

040 468 052 

simcic.ales@amis.net 

http://www.zvgs.si/index.php?page=news

&item=1858&id=1528  

6.30 

Tudi ob letošnji obletnici začetka I. svetovne vojne bo Organizacijski odbor spominskega pohoda in proslave v počastitev padl ih vojakov 

organiziral že kar 15. tradicionalni pohod in prireditev »Krn – pohod spomina 1918 – 2014«, z naslednjim programom: 

-  ob 13. 00 uri bo proslava ob  Krnskem jezeru, 

- ob 14.15 uri  bo svečanost in obred vojaškega kaplana pri Madžarskem križu“ na Dupli planini s polaganjem vencev vojaških 

predstavnikov in prižiganjem sveč.  

Prijave za avtobusni prevoz od Bistrice pri Tržiču do Lepene lahko oddate najkasneje do ponedeljka, 3. novembra na elektronski poštni 

naslov simcic.ales@amis.net ali po telefonski številki 040 468 052. Število mest je omejeno. 

NOVEMBER 

8 
sobota 

POHOD PO LEVSTIKOVI POTI 
izpred Osnovne šole Podljubelj 

 

Organizator:  

Planinsko društvo Tržič  

Športno društvo Podljubelj  

Več informacij: 

040 627 808 

stanko.koblar@gmail.com 
031 375 122 

primoz.stamcar@gmail.com  

 

6.45 

Vabljeni na že 28. Mednarodni pohod po Levstikovi poti, od Litije do Čateža. Celotna pot je dolga približno 21 kilometrov, s skupnim 

predvidenim časom hoje petih ur. Ob prijavi vsak udeleženec prejme dnevnik Levstikove poti za spominske žige, revijo »Levstikova pot«, 

ter praktično darilo. Okrepčilo bo možno na kontrolnih točkah, kjer bodo domačini ponuja li različne domače dobrote. Pohod bo izveden 

ne glede na vremenske razmere, prijave pa so možne do srede, 5. novembra pri Planinskem društvu Tržič ter Športnem društvu 

mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si
http://www.trziski-muzej.si/
mailto:srg.drustvo@gmail.com
mailto:siktrz@trz.sik.si
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:simcic.ales@amis.net
http://www.zvgs.si/index.php?page=news&item=1858&id=1528
http://www.zvgs.si/index.php?page=news&item=1858&id=1528
mailto:stanko.koblar@gmail.com
mailto:primoz.stamcar@gmail.com


 

Podljubelj. 

NOVEMBER 

8 
sobota 

TRŽNI DAN 
Trg svobode 

 

Organizator:  

Polona Brodar s.p.  

Več informacij: 

040 125 722 

polonca.brodar@gmail.com   

8.00 

Vabljeni na sobotni Tržni dan, ki bo tokrat potekal v duhu martinovanja. Poleg bogate ponudbe zanimivih izdelkov domačih obrtnikov na 

stojnicah vas bo tokrat pričakala še pokušina raznovrstnih vin, za kulturni program in prijetno vzdušje pa bosta poskrbela »G abi in Igi«. 

Zaradi prireditve bo od petka od 21. ure dalje delna, v soboto, od 6. do 15. ure pa popolna zapora Trga svobode.  

NOVEMBER 

8 
sobota 

IZLET Z MARTINOVANJEM 
iz Tržiča 

 

Organizator:  

Društvo upokojencev Tržič  

Več informacij: 

04 596 11 65 

du.trzic@gmail.com 
 

9.00 

Letos boste člani Društva upokojencev Tržič martinovali v vinorodnem delu Dolenjske, v toplini prijetne gostilne pri »Japu«, ki se nahaja 

v mestu Praproče pri Temenici. V primeru lepega vremena vas čaka  krajši pohod po bližnjih vinogradih, če pa vam vreme ne bo 

naklonjeno, se boste ustavili v Šentvidu pri  Stični, ali pa obiskali zidanico lastnika omenjene gostilne. 

NOVEMBER 

8 
sobota 

MERJENJE KRVNIH 

PARAMETROV 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator:  

Društvo diabetikov Trž ič  

Več informacij: 

031 727 208 

diabetiki.trz ic@gmail.com  
 

10.00 

Tudi v soboto bo Društvo diabetikov Tržič imelo merjenja krvnih parametrov, in sicer med  10. in 11. uro v prostorih knjižnice. Meritve 

bodo vključevale merjenje krvnega sladkorja, krvnega pritiska, trigliceridov in holesterola. 

NOVEMBER 

8 
sobota 

1. TEKMA 3. ZIMSKE 

DVORANSKE LIGE V MALEM 

NOGOMETU 
Dvorana tržiških olimpijcev 

 

Organizator:  

Nogometni klub Tržič 2012  

Več informacij: 

031 360 482 

pavel.skrjanec@gmail.com  
 

17.00 

Osmega novembra se prične 3. zimska  dvoranska liga v malem nogometu. Prve tekme bodo na domačih tleh, v Dvorani tržiških 

olimpijcev. V kar desetih zaporednih tekmah se  bo pomerilo deset klubov. Tekmovanja se bodo predvidoma zaključila ob 22. uri. Pridite 

in podprite svoje favorite! 

NOVEMBER 

8 
sobota 

LETNI KONCERT: FOLKLORNIK, 

TO SEM JAZ 
Kulturni center Tržič 

 

Organizator:  

KD FS Karavanke 

Več informacij: 

051 332 787 

sasa.meglic@telemach.net 
 

18.00 

Folklorna skupina Karavanke prireja letni koncert, na katerem se bodo predstavile skupine Folklorne skupine Karavanke. Če bo čas 

dopuščal bosta kakšna beseda in pesem stekli tudi o Martinovem, za popestritev pa bo poskrbela gostujoča folklorna skupina Jurovčan iz 

Jurovskega dola. Vstopnice lahko naročite pri gospe Saši Meglič na elektronskem poštnem naslovu sasa.meglic@telemach.net. Otroci do 

vključno desetega leta starosti imajo vstop prost. 

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 

8.00 

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 denarnice. 
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do 16. 11. 

MULTIMEDIALNA RAZSTAVA 

LICHTBLICK|ŽAREK 

UPANJA|RAGGIO DI SPERANZA 
Paviljon NOB 

Organizator:  

Kulturni center univerze v Celovcu UNIKUM 

v sodelovanju s section.a Dunaj 

Več informacij: 

 040 955 733 

francka.globocnik@gmail.com  

14. – 18. 

10. – 13. 

Z razstavo »ŽAREK UPANJA | LICHTBLICK | RAGGIO DI SPERANZA« Kulturni center univerze v Celovcu UNIKUM postavlja izrazit 

optimističen akcent in s tem kontrapunkt evropskemu malodušju, da se bliža konec sveta. Iztočnica je predor kot metafora za t emo in 

občutek tesnobe, oziroma njegov izhod kot simbol upanja na boljše čase. Nastavitev in navodila so b ila enostavna: umetnike in umetnice 

različnih strok in narodnosti so povabili, da predstavijo svoje ideje o »luči na koncu predora« v oblik i video filmov, fotografij in inštalacij v 

dejansko obstoječih predorih. Prizorišča intervencij so bila, med drugimi, opuščen železniški predor pri Naborjetu v Kalanski dolini 

(Italija), bivši povezovalni rov med Rabljem (Italija) in Logom pod Mangartom (Slovenija), kaverne iz prve svetovne vojne na Sabotinu pri 

Novi Gorici (Slovenija), skalnati predor za pohodnike na Be gunjščici pri Ljubelju (Slovenija) in »perforirani« cestni predor v Dovžanovi 

soteski pri Tržiču (Slovenija). Umetniška dela bodo na ogled v Paviljonu NOB v Tržiču od 19. oktobra do 16. novembra, in sicer od četrtka 

do sobote med 14. in 18. uro, ter ob nedeljah med 10. in 13. uro. 

od torka 

do nedelje 

RAZSTAVA ČEVLJARSKE ZBIRKE 

IN RAZSTAVA SLOVENSKEGA 

SMUČARSKEGA MUZEJA 
Tržiški muzej 

Organizator:  

Tržiški muzej  

Več informacij: 

04 531 55 00  

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

10. – 18. 

Tržiški muzej je letos praznoval 50. obletnico odprtja svojih vrat. V počastitev tega jubileja je v Pollakovi kajži muzeja v kar petih 

razstavnih prostorih prvo nedeljo v septembru odprla vrata nova stalna razstava čevljarske zbirke. Ta na sodoben in interaktiven način 

predstavlja izjemno tradicijo tržiškega čevljarstva, daje vpogled v staro rokodelsko izdelavo obutve in industrijsko proizvod njo Peka ter 

njune rezultate, ki so se kazali v obutveni kulturi Tržičanov in drugih Slovencev.  Že konec aprila pa so se v Tržiškem muzeju odprli  vrata 

Slovenskega smučarskega muzeja, ki v svoji stalni postavitvi predstavlja razvoj smučanja od njegovih prvih omem b do sodobnosti. V 

dveh zanimivo zasnovanih razstavnih prostorih je razstavljenih veliko smuči, med katerimi najdemo tudi  stare primerke s konca 19. 

stoletja. Zbirka predstavlja načine izdelovanja  smuči, razvoj smučarskih vezi, obutve in druge opreme. Prikazan je razvoj športnega 

smučanja od skromnih začetkov vse do slaloma slavnih tekmovalcev in tekmovalk, kjer je predstavljeno 20 največjih zvezd slovenskega 

smučanja. Muzej je odprt od torka do nedelje med 10. in 18. uro.  

 

do konca 

leta 

 

OGLED SPOMINSKE SOBE 

SUNITE L. WILLIAMS 
v Osnovni šoli Leše 

Organizator:  

Zavod Slovenski astronavt 

Več informacij: 

031 213 487 (Marjeta)  
041 238 118 (Melanija)  

predhodna 

najava 

Vabljeni k ogledu Spominske sobe ameriške astronavtke slovenskih, oziroma lešanskih korenin , gospe Sunite L. Williams. Spominsko 

sobo je astronavtka odprla ob svojem prvem obisku Leš leta 2009. Kasneje jo je obiskala še v letu 2013, ko je s strani predsednika države 

prejela visoko državno odlikovanje in letos v mesecu oktobru, ko je postala častna članica Inženirske Akademije Slovenije. V sobi s o 

razstavljeni predmetih iz njenih vesoljskih misij. Poleg ogleda Spominske sobe astronavtke, je na ogled tudi razstava etnološke zapuščine 

»Martnekove« domačije, ter priložnostna razstava z naslovom »Vesolje in Astronavti«. Z malo sreče lahko ob koncu ogleda prejmete 

tudi spominsko darilce. Ogledi so možni po predhodni najavi. 

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. 

 
OGLED KAMNIN IZ GEOLOŠKE 

ZGODOVINE 
Dovžanova soteska in RIS Dolina 

Organizator:  

Turistično informacijski in promocijski 

center Tržič  

Več informacij: 

04 597 15 36 

051 627 057 
informacije@trzic.si  

 

S prihajajočo zimo je Razstavno izobraževalni center Dolina zaprl svoja vrata, vendar brez skrbi. Dovžanova soteska, skupaj z  Gozdno 

učno potjo in svojimi naravnimi znamenitostmi vabi obiskovalce tekom celega leta. V osrčju narave vas ob poti po soteski pričakujejo 

informacijski panoji, ki podrobno opisujejo bogato geološko zgodovino soteske. Ob primernem vremenu so ob predhodni najavi mo žni 

mailto:francka.globocnik@gmail.com
mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si
http://www.trziski-muzej.si/
mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si
http://www.trziski-muzej.si/
mailto:informacije@trzic.si


 

vodeni ogledi tako soteske, kot RIS Doline. Vabljeni v Dovžanovo sotesko! 

Spoštujemo vašo zasebnost.  

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

ODJAVA 


