
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 10. do 16. 11. 2014 

 

NOVEMBER 

10. -  24. 
vsak ponedeljek 

in torek 

SIMBIOZA: RAČUNALNIŠKE 

DELAVNICE ZA STAREJŠE 
Osnovna šola Križe 

 

Organizator:  

Osnovna šola Križe  

Vseslovenska akcija Simbioza 

Več informacij: 

04 595 11 13 

natasa.dovzan@guest.arnes.si  
 

12.30  

Družbeni problemi, ki izhajajo iz spremenjene starostne podobe prebivalstva zahtevajo nove rešitve tudi na področju izobraževanja 

starejših ljudi. Vseslovenska akcija Simbioza je razvila obliko računalniških delavnic za starejše, kjer se le -ti učijo od mladih in v enem 

tednu spoznajo osnove uporabe računalnika. Na Osnovni šoli Križe so v sklopu projekta Simbioza pripravili računalniške delavnice , ki 

bodo potekale vsak ponedeljek in torek med 10. in 24. novembrom. Prijave sprejema šolska koordinatorka Nataša Dovžan po telefonu 

na številko 04 595 11 13, ali preko elektronske pošte na naslov natasa.dovzan@guest.arnes.si.  

NOVEMBER 

11 
torek 

DELAVNICA KULTURNE 

ZGODOVINE: KDO SMO IN OD 

KOD PRIHAJAMO? 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator:  

Dom Petra Uzarja  

Več informacij: 

04 598 03 00 

info@dputrz ic.si  

www.dputrzic.si 
 

10.30 

Vabljeni na zanimivo predavanje Marka Ogrisa, z naslovom »Kdo smo in od kod prihajamo?«. Na predavanju bo beseda tekla o Slovencih 

in Sloveniji, o našem mestu v Evropi in nastanku ideje o skupni Evropi . Izvedeli boste kaj nas povezuje z drugimi državami v Evropi in kaj 

nas razlikuje od njih, ter nekaj o iskanju lastne identitete. Pričetek ob 10.30 uri. 

 

NOVEMBER 

11 
torek 

 

SREČANJE ONKOLOŠKIH 

BOLNIKOV 
Zdravstveni dom Tržič 

Organizator:  

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, 

skupina za samopomoč Tržič  

Več informacij: 

perko.marko2@gmail.com 

17.00 

Rakava obolenja so ena izmed bolj razširjenih in zelo težkih bolezni, najbolj prisotnih v sodobnem svetu. Bolezen je uničujoča tako za 

bolnika kot za sorodnike, saj vsako leto zahteva številna življenja. V takih trenutkih vsi prizadeti potrebujejo razumevanje in podporo 
okolja, zato vas Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, skupina za samopomoč Tržič,  vabi na redna mesečna  srečanja, ki so vsak drugi 

torek v mesecu ob 17. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič. 

NOVEMBER 

11 
torek 

POGOVOR O LJUBEZNI IN 

ODNOSIH 
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 

V torek ob 19. uri vabljeni v večnamenski prostor knjižnice na  pogovor o ljubezni in odnosih s priznano pisateljico Azro Širovnik. V 

pogovoru, ki ga bo vodila Sabina Šolar, vam bo zaupano marsikaj o njeni literaturi, ljubezni in odnosih, ki ljudje spletamo med seboj. 

NOVEMBER 

12 
sreda 

PRVO SREČANJE POGOVORNE 

SKUPINE DETELJICA 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator:  

Medgeneracijsko društvo  

Z roko v roki Kranj 

Več informacij: 

031 812 775 

04 598 03 00 

info@dputrz ic.si 
 

10.00 

Iščete nekoga za pogovor, razumevanje in medsebojno spoštovanje? Potem je ustanovitev pogovorne skupine Deteljica kot nalašč za 
vas. Prvo informativno srečanje bo to sredo ob 10. uri, v čajni kuhinji oddelka 5 v Domu Petra  Uzarja, nato pa bodo srečanja potekala 
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vsako sredo v dopoldanskem času. Skupina bo delovala pod okriljem kranjskega Medgeneracijskega društva Z roko v roki, ki je vključeno 

v Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije. Osnovni cilj in namen druženja je zadovoljevanje nematerialnih potreb naključno 
zbranih posameznikov. Pridite, saj je mogoče ravno zaupen pogovor tisto, kar potrebujete. Le z vašo pomočjo se srečanja lahko razvijejo 

v nekaj večjega. 

NOVEMBER 

12 
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 

www.knjiznica-trzic.si 

 

11.00 

Če vam računalniki povzročajo preglavice , vas individualne ure pomoči za uporabo računalnika le -teh lahko rešijo. Skozi težave in 
prepreke vas bo vodil Nejc Perko, zaželene pa so predhodne najave na tel efonsko številko 04 592 38 83. 

NOVEMBER 

12 
sreda 

PREDAVANJE: ZAVAROVANE 

PLEZALNE POTI 
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 

V sredo, 12. 11. 2014, ob 19. uri vabljeni v večnamenski prostor knjižnice na predavanje ZAVAROVANE PLEZALNE POTI, ki ga bo i zvedel  
znani tržiški alpinist in gorski reševalec Jože Rožič. Skozi predavanje bomo poznavali lepote in tudi pasti slovenskih gora. 

NOVEMBER 

13, 14 
četrtek, petek 

KRVODAJALSKA AKCIJA 
Sokolnica 

 

Organizator:  

OZRK Tržič  

Več informacij: 

04 597 16 90 

trzic.ozrk@ozrk.si  
 

7.00  

V Sloveniji vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri, naj gre za načrtovan operativni poseg ali reševanje življenja v nesreči. Zato vsak delovni 
dan v povprečju potrebujemo 400 krvodajalcev, ki s prostovoljnim darovanjem svoje krvi prispevajo k ohranjanju zdravja soljudi in 

nenazadnje k preprečevanju smrti. Vaša kri je nenadomestljivo zdravilo in najdragocenejše, kar lahko podarite. Zato vas vabim o, da 

postanete krvodajalec/-ka in pomagate reševati življenja. »Ohranite mirno kri in jo raje darujte tistim, ki jo zar es potrebujejo«. V Tržiču 

kri lahko darujete 13. in 14. novembra , med 7. in 13. uro, v »Sokolnici«.  

NOVEMBER 

13 
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! 

NOVEMBER 

13 
četrtek 

SREČANJE MLADIH PLANINCEV: 

ŠPORTNO PLEZANJE 
Dvorana tržiških olimpijcev 

 

Organizator:  

Planinsko društvo Tržič, Mladinski odsek  

Več informacij: 

040 627 808 

stanko.koblar@gmail.com  
 

18.50 

Mladinski odsek Planinskega društva Tržič za vse mlade planince od 5. do 9. razreda osnovnih šol organizira  srečanje v Dvorani tržiških 

olimpijcev. Tam se bodo pod mentorstvom inštruktorja športnega plezanja Zorana Goliča seznanili s športnim plezanjem  in varovanim 

plezanjem na umetni steni. Prijave starši lahko oddate razredničarkam, šolskim mentorjem ter vodji izleta vse do torka, 11. novembra. 

Obvezna oprema: čisti športni copati, trenirka in majica. 

NOVEMBER 

14 
petek 

POHOD OB SVETOVNEM DNEVU 

SLADKORNE BOLEZNI 
Ročevnica - Gostišče Smuk 

 

Organizator:  

Društvo diabetikov Trž ič  

Več informacij: 

031 727 208 

diabetiki.trz ic@gmail.com  
 

10.00 

Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni vas Društvo diabetikov Tržič vabi na organiziran pohod. Štartno mesto bo pred prostori društva v 
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Bistrici, pohod pa boste zaključili pri Gostišču Smuk ob topli pijači in dobri družbi. 

NOVEMBER 

14, 15 
petek, sobota 

SEJEM ZIMSKE ŠPORTNE 

OPREME 2014 
bivša prodajalna Peko Deteljica 

 

Organizator:  

KUTS Tržič  

Več informacij: 

040 567 518 

www.facebook.com/kuts-trzic  
 

15.00, 

9.00 

Če se v vaših prostorih skriva nerabljena zimska oprema, na kateri se nabira prah, imate v petek in soboto enkratno možnost, da jo 

prodate ali podarite v druge roke. Sejem zimske športne opreme bo v prostorih bivše prodajalne trgovine Peko na Deteljici, in sicer v 

petek od 15. do 19, ter v soboto od 9. do 15. ure.  

NOVEMBER 

14 
petek 

PETO SREČANJE LITERATOV 

UPOKOJENCEV GORENJSKE 
Kulturni dom Križe 

 

Organizator:  

Društvo upokojencev Tržič  

Več informacij: 

04 596 11 65 

du.trzic@gmail.com   
 

16.00 

Vljudno vabljeni na petkovo peto srečanje literatov upokojencev Gorenjske, ki bo v dvorani Kulturnega doma Križe ob 16. uri. Večer bo 

posvečen pobudniku literarnih srečanj upokojencev dr. Zdravku Kaltnekarju. Svoja dela bodo , med drugimi, predstavili Franc Ankerst, 

Biserka Car, Marija Čampa, Franci Erzin, Miro Erzin in kantavtorica Vesna Štefe, program pa bo povezovala Tanja Ahačič. 

NOVEMBER 

14, 15 
petek, sobota 

PREDSTAVA KOMEDIJA: VDOVA 

ROŠLINKA 
Dom krajanov Podljubelj in Brezje pri Tržiču 

 

Organizator:  

Kulturno umetniško društvo Lom  

Več informacij: 

031 227 598 

 

19.00 

Z gostovanji po Tržiču in okolici v teh dneh ponovno začenja KUD Lom, ki v letošnjem letu pra znuje 95. obletnico delovanja. Za darilo ob 
jubileju je selektor Peter Militarov njihovo igro, »Vdova Rošlinka«, izbral kot gostjo na 17. festivalu slovenskih ko medijantov. Vdova 

Rošlinka je prijetna, topla komedija, postavljena v kmečko okolje, v čas naših babic, čas, ko fantje hodijo nagovarjat dekleta pod okno. V 

pričujočo zgodbo pa se vmeša dobro ohranjena vdova, ki skuša omrežiti mladeniča, ki je svoje srce že obljubil njeni hčeri. Kateri bo 

dejansko uspelo? Predstava bo konec tega tedna na ogled dvakrat, in sicer v petek v Domu krajanov Podljubelj, ter v soboto v Domu 
krajanov na Brezjah pri Tržiču. Dogodek se obakrat prične ob 19. uri. 

NOVEMBER 

15 
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 

Tokratni 28. Mednarodni pohod po Levstikovi poti je bil zaradi slabih vremenskih razmer prestavljen na soboto, 15. novembra. Celoten 
pohod po Levstikovi poti, ki se vije od Litije do Čateža, je dolg 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 ponujali različne domače dobrote. Pohod bo izveden ne glede na vremenske razmere, 

prijave pa so možne do srede, 12. novembra pri Planinskem društvu Tržič ter Športnem društvu Podljubelj. 

NOVEMBER 

15 
sobota 

NAJ ŠPORTNI DAN V TRŽIČU 
Rekreacijski center KATRX Sport 

 

Organizator:  

KATRX Sport 

Več informacij: 

040 500 610 

http://www.katrxspor7.wix.com/katrxsport 
 

17.00 

Naj športni dan v Tržiču bo enkraten dogodek, na katerem bo poskrbljeno za vse udeležence. Vabljeni ste vsi, ki bi se radi razgibali, ne 

glede na vašo starost. Vsi, ki ste sodelovali v programu »V 30 dneh fit Tržičan« boste na ta dan zaključili svojo celomesečno vadbo in se 

končno v živo srečali z vsemi sodelujočimi. Za ostale udeležence pa bo tokrat omogočen prost vstop, na katerem se boste lahko 

prepričali o kvaliteti rekreacijskega centra. Za otroke bo postavljen tudi zanimiv poligon, na katerem bodo v varnem okolju lahko porabili 

svojo energijo. Vabljeni na Naj športni dan v Tržiču! 
NOVEMBER 

15 
sobota 

PLANINSKI IZLET V NEZNANO 
iz Križev 

 

Organizator:  

Planinsko društvo Križe  

Več informacij: 

041 714 742 

info@pd-krize.si 

6.30 
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Če ste bolj radovedne narave, je sobotni pohod v neznano nekaj za vas. Planinsko društvo Kr iže vas vabi, da se jim ob 6.30 uri pridružite 

v Križah, od koder boste odšli proti Kokrici in še naprej, po podobni poti pa se boste tudi vrnili. Pohodna pot ne bo zahtevn a, obvezna pa 

so primerna oblačila ter primerna obutev (tudi za ples). Prijave lahko  oddate pri gospe Mirjani Urbanc vse do četrtka, 13. novembra, na 

številki 041 714 742. Pridružite se izletu in se pustite presenetiti. 

NOVEMBER 

15 
sobota 

PLANINSKI IZLET: MENGEŠKA 

KOČA NA GOBAVICI  

 

Organizator:  

Planinsko društvo Tržič, Mladinski odsek  

Več informacij: 

040 627 808 

stanko.koblar@gmail.com  
 

 

Mladinski odsek Planinskega društva Tržič odhaja na izlet do Mengeške koče na Gobavici. Več informacij o mestu in uri odhoda, ter 

možnostih prijave vam je na voljo na številki 040 627 808, ter na elektronskem poštnem naslovu stanko.koblar@gmail.com. 

NOVEMBER 

15 
sobota 

TEČAJ NORDIJSKE HOJE 
izpred OŠ Križe 

 

Organizator:  

Splošno športno društvo Tržič  

Več informacij: 

041 874 089 

ssd_trzic@siol.net 

www.ssd-trzic.si  
 

8.30 

Vabljeni na tečaj nordijske hoje! Zbor bo ob 8.30 pred Osnovno šolo Križe, potrebovali pa boste palice za nordijsko hojo ter primerno 

obutev in oblačila. Več informaciji vam je na voljo na telefonski številki 041 874 089. 
NOVEMBER 

15 
sobota 

KONCERT: T.M.S. CREW 

UNPLJUGED 
RoMa bar Bistrica 

 

Organizator:  

Roma d.o.o. 

Več informacij: 

roma@telemach.net  

 

21.57 

V soboto bodo RoMa bar napolnili odlični domači izvajalci T.M.S. Crew. Z brezplačnim koncertom, ki se bo pričel ob 21.57, bodo fantje 

poskrbeli za super vzdušje v ritmih hip-hopa. Svetujejo vam, da prinesete udobne čevlje za ples, da ne boste odšli domov z r azbolelimi 

stopali, obvezna pa sta dobra volja in pozitivno razpoloženje. 

NOVEMBER 

vsak 

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! 

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 denarn ice. 

do 16. 11. 
od četrtka 

 do nedelje 

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 bila 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 

mailto:stanko.koblar@gmail.com
mailto:ssd_trzic@siol.net
http://www.ssd-trzic.si/
mailto:roma@telemach.net
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
http://www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
mailto:telovadba7.30@gmail.com
mailto:francka.globocnik@gmail.com


 

(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 Begunjščici 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. 

do 1. 12. 
od ponedeljka 

do petka 

RAZSTAVA: 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 

 

9. – 16. 

Vljudno vabljeni k ogledu 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. Razstava je 

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

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 

mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si
http://www.trziski-muzej.si/
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