
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 24. do 30. novembra 2014 

 

NOVEMBER 

25 
torek 

POTOPISNO PREDAVANJE: 

TAJSKA 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator: 

Dom Petra Uzarja 

Več informacij: 

04 598 03 00 

info@dputrzic.si 

www.dputrzic.si 

 

10.30 

Vabljeni v Dom Petra Uzarja na edinstveno potopisno predavanje o Tajski. Skozi skrite kotičke te čudovite dežele vas bo popeljala 

predavateljica Tjaša Kuhar. Vljudno vabljeni. 

NOVEMBER 

25 
torek 

ROK ZA ODDAJO PRIJAV: 

MIKLAVŽEVO KOPANJE 
Terme Topolšica 

 

Organizator: 

Društvo diabetikov Tržič 

Več informacij: 

031 727 208 

diabetiki.trzic@gmail.com 

 

 

Danes se izteče rok za oddajo prijav za Miklavževo kopanje v Termah Topolšica, ki bo v petek, 5. decembra. Tam si boste člani Društva 

diabetikov Tržič lahko privoščili malo daljše kopanje s kosilom, po obedu pa bo sledil zunanji ogled zdraviliškega kompleksa s spominsko 

sobo, ki prikazuje pomembne dogodke iz polpretekle zgodovine. Prijave lahko oddate na elektronski poštni naslov društva 

diabetiki.trzic@gmail.com, ali po telefonu na številki 031 727 208. 

 

NOVEMBER 

26 
sreda 

 

INDIVIDUALNA POMOČ ZA 

UPORABNIKE RAČUNALNIKA 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

11.00 

Nikar si ne dovolite, da vam računalniki povzročajo sive lase! Knjižnica dr. Toneta Pretnarja vas vabi na individualne ure pomoči za 

uporabo računalnika, kjer se boste s pomočjo Nejca Perka rešili vseh vaših težav. Zaželene so predhodne najave na telefonski številki 04 

592 38 83. 

NOVEMBER 

26 
sreda 

STROKOVNO PREDAVANJE: 

SOOČANJE Z DEMENCO 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator: 

Dom Petra Uzarja 

Več informacij: 

04 598 03 00 

info@dputrzic.si 

www.dputrzic.si 

 

17.00 

Demenca je huda, kronična oblika možganske bolezni, ki nemalokrat prizadene starejše ljudi z vplivanjem na njihove sposobnosti 
spomina, orientacije, mišljenja, ter razumevanja. Bolezen predstavlja velik udarec tudi za svojce obolelega, ki se pogostokrat težko 
soočajo s hitrimi in zahtevnimi spremembami vsakodnevnega življenja, katere bolezen prinese s seboj. Da si olajšate vaše skrbi in se 
poučite o pogostih vsakodnevnih problemih tako prizadetih, kot njihovih svojcev, ste vljudno vabljeni na predavanje z Jano Dragar, 
»Soočanje z demenco«. Predavanje bo na prehodu mansarde Doma Petra Uzarja v sredo, ob 17. uri. 

NOVEMBER 

26 
sreda 

JAVNI NASTOP UČENCEV 

GLASBENE ŠOLE TRŽIČ 
Glasbena šola Tržič 

 

Organizator: 

Glasbena šola Tržič 

Več informacij: 

04 598 07 00 

gs-trzic@guest.arnes.si 

 

18.00 

Nastopi otrok so res nekaj posebnega, saj so le otroci zmožni umetniško delo, pa naj si bodi to glasbeno delo ali kakšna drugačna 
predstava, odigrati z nedolžnostjo in iskrenostjo, ki poslušalca vedno znova preseneti. Da si napolnite dušo z čudovito in iskreno glasbo, 
vas vabimo k ogledu javnega nastopa učencev Glasbene šole Tržič v sredo, ob 18. uri. 
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NOVEMBER 

27 
četrtek 

URA PRAVLJIC 
Knjižica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

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 otroci 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 

27 
četrtek 

ODPRTJE SPOMINSKE RAZSTAVE 

DANIELA ZUPANA 
Kulturni center Tržič 

 

Organizator: 

Foto klub Tržič 

Več informacij: 

041 264 960 

fotoklubtrzic@gmail.com 

www.fotoklubtrzic.com 
 

18.00 

V četrtek se ob 18. uri v Kulturnem centru Tržič svečano odpre spominska fotografska razstava Daniela Zupana z naslovom »V spomin«. 
Dani je ustvarjal tako v analogni, kot v digitalni dobi fotografije in postavljal mejnike v času, ko je bil naziv »amaterski fotograf« časti 
vredna titula, s katero so se lahko pohvalili le redki Tržičani. Foto klub Tržič bo avtorja predstavil z njegovimi najljubšimi deli in motivi, k 
ogledu katerih ste vabljeni tudi vi. 

NOVEMBER 

28 
petek 

HUMANITARNA PRIREDITEV IN 

PODELITEV PRIZNANJ 

KRVODAJALCEM 
Kulturni center Tržič 

 

Organizator: 

OZRK Tržič 

Več informacij: 

04 597 16 90 

trzic.ozrk@ozrks.si 

 

18.00 

Vabljeni na humanitarno prireditev »Dobro se z dobrim vrača« in podelitvijo priznanj krvodajalcem. Za kulturni program bodo poskrbeli 
Folklorna skupina Karavanke, Plesni studio Špela, Plesni klub Tržič, Pevski zbor Dobrča, Kulturno društvo Jerbas, Sara Kobold in Neža 
Čadež. Vstopnine ne bo, zbirali pa se bodo prostovoljni prispevki ali pakirana hrana za dobrodelne namene. Poleg kulturnega programa 
bodo podeljena priznanja krvodajalcem, in sicer darovalcem, ki so kri darovali 30-krat, 35-krat, 40-krat, 45-krat, 50-krat, 60-krat, 70-krat 
in 100-krat. Vljudno vabljeni. 

NOVEMBER 

29 
sobota 

TEKMOVANJE V STRELJANJU Z 

ZRAČNO PUŠKO 
Dom krajanov Jelendol 

 

Organizator: 

Športno društvo Jelendol-Dolina 

Več informacij: 

sdjelendoldolina@gmail.com 

 

18.00 

Vabljeni na tekmovanje v streljanju z zračno puško serijske izdelave. V tekmovanju s puško bodo tekmovalci razdeljeni v štiri moške in 

dve ženski kategoriji, v tekmovanju s pištolo pa v eno moško in eno žensko. Najboljši trije strelci prejmejo medalje, najboljši moški in 

ženska pa prehodni pokal. Prijave tekmovalci lahko oddajo na kraju tekmovanja pol ure pred začetkom dogodka. 

NOVEMBER 

30 
nedelja 

DOBRODELNI KONCERT 

ŽUPNIJSKE KARITAS KRIŽE 
Osnovna šola Križe 

 

Organizator: 

Župnijska Karitas Križe 

Več informacij: 

041 726 822 

ivo.kozuh@rkc.si 

 

16.00 

Župnijska Karitas Križe v nedeljo vabi na 13. dobrodelni koncert, »V družini sem doma«. V prostorih Osnovne šole Križe bodo v 

dobrodelne namene nastopili Kriški pritrkovalci, ansambel Veseli Begunjčani, Tomaž Ahačič - Fogl, Kvintet Tivoli, pevka Maruša Ficko, 

plesalki Maša in Laura, gledališka skupina Smeh, harmonikarja Gašper in Erazem ter pevski zbor Osnovne šole Križe. Na koncertu boste 

lahko kupili tudi adventne venčke, izkupiček dobrodelnega koncerta pa bo namenjen pomoči potrebnim v župniji Križe. Pričetek ob 16. 

uri. 

NOVEMBER 

30 
nedelja 

PODALJŠANJE JAVNE 

RAZGRNITVE OPN 
Občina Tržič 

 

Organizator: 

Občina Tržič 

Več informacij: 

04 597 15 10 

obcina.trzic@trzic.si 

 

 

mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:fotoklubtrzic@gmail.com
http://www.fotoklubtrzic.com/
mailto:trzic.ozrk@ozrks.si
mailto:sdjelendoldolina@gmail.com
mailto:ivo.kozuh@rkc.si
mailto:ivo.kozuh@rkc.si


 

Župan občine Tržič, mag. Borut Sajovic, je po pretekli sredini javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu občine Tržič s strokovnimi podlagami in Okoljskega poročila, ter na pobudo zainteresirane javnosti, sprejel sklep, da se javna 

razgrnitev podaljša do 30. novembra. Do tega datuma se bodo sprejemale pripombe in predlogi na razgrnjeno gradivo, ki jih lahko do 

konca javne razgrnitve pošljete po navadni pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali pa po elektronski pošti na naslov 

obcina.trzic@trzic.si, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev OPN Tržič«. 

do konca 

leta 

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@dputrzic.si 
 

10.00 

Če iščete nekoga za pogovor, razumevanje in medsebojno spoštovanje, je novoustanovljena pogovorna skupina Deteljica kot nalašč za 
vas. Srečanja so vsako sredo v dopoldanskem času, v čajni kuhinji oddelka 5 v Domu Petra Uzarja. Osnovni cilj in namen druženja vseh 
skupin je zadovoljevanje nematerialnih potreb naključno zbranih posameznikov. Pridite, saj je mogoče ravno zaupen pogovor tisto, kar 
potrebujete. 

do konca 

leta 

DELAVNICA ZA ODRASLE: 

ODKRIVAMO LEPOTO ČIPKE 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

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 

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. 

do 1. 

decembra 

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. 

V Galeriji Atrij Občine Tržič je do 1. decembra na ogled slikarska razstava tržiškega slikarja Vinka Hlebša. V razstavljenih 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 od ponedeljka do petka 
med 9. in 16. 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. 

V počastitev 50. obletnice delovanja Tržiškega muzeja je v Pollakovi kajži 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 proizvodnjo Peka ter njune rezultate, ki so se kazali v 
obutveni kulturi Tržičanov in drugih Slovencev. Konec aprila pa so v Tržiškem muzeju odprli vrata Slovenskega smučarskega muzeja, ki v 
svoji stalni postavitvi predstavlja razvoj smučanja od njegovih prvih omemb do sodobnosti. V dveh zanimivo zasnovanih razstavnih 
prostorih so razstavljene številne smuči, med katerimi najdemo tudi stare primerke s konca 19. stoletja. Predstavljeni so načini 
izdelovanja smuči, razvoj smučarskih vezi, obutve in druge opreme. Prikazan je razvoj športnega smučanja od skromnih začetkov vse do 
slaloma slavnih tekmovalcev in tekmovalk. Muzej je odprt od torka do nedelje med 10. in 18. uro.  
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do konca 

leta 

 

OGLED SPOMINSKE SOBE 

SUNITE L. WILLIAMS 
Osnovna šola 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 so 

razstavljeni predmeti 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, »Paradiž«. 
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/

