
 

 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 29. 9. do 5. 10. 2014 

 

 
 

OKTOBER 

1 
sreda 

 

ODPRTJE RAZSTAVE  

»DAJEM TI CVET« 
Dom Petra Uzarja 

Organizator: 

Dom Petra Uzarja 

Več informacij: 

tel.: 04 598 03 11 

e-mail: tatjana.gosar@dputrzic.si 

10.00 

Poleg odprtja razstave z naslovom »Dajem ti cvet« g. Mirka Mayerja si boste lahko ogledali tudi razstavo Bistrica nekoč in danes, za 
veselo vzdušje pa bodo poskrbeli: otroški pevski zbor OŠ Bistrica, Pevski zbor Društva upokojencev Tržič in plesna skupina Country 
babice. 

 

OKTOBER 

1 
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 

 

11.00 

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

 

OKTOBER 

1 
sreda 

 

40. ROJSTNI DAN ENOTE 

»DETELJICA« VRTCA TRŽIČ 
Vrtec Tržič – Enota Deteljica 

 

Organizator: 

Vrtec Tržič 

Več informacij: 

04 597 16 16 

04 597 16 17 

vrtec.deteljica@siol.net 

 

16.00 

V sredo, 1. oktobra 2014,  se ob 16. uri  dobimo na igrišču enote Deteljica. Skupaj bomo zapeli, zaplesali in ustvarjali v delavnicah, ki jih 
pripravljajo marljive roke in spretni prsti enote Deteljica. Vabljeni na skupno praznovanje 40. rojstnega dne Enote Deteljica Vrtca Tržič.  

 

OKTOBER 

1 
sreda 

 

OTVORITEV PRENOVLJENEGA 

OTROŠKEGA IGRIŠČA V BISTRICI 
Ob trgovskem centru Deteljica  

Organizator: 

Občina Tržič, KS Bistrica pri Tržiču 

Več informacij: 

597 15 24 

informacije@trzic.si  

18.15 

S pomočjo evropskih sredstev programa LEADER je Občina Tržič pristopila k prenovi več kot desetletje starega otroškega igrišča v Bistrici 
pri Tržiču. Na prenovljenem igrišču na Deteljici (ob Trgovskem centru Deteljica) se dobimo ob 18.15, ko bomo z zabavnim programom, 
animacijo in sladkim presenečenjem za otroke igrišče simbolno predali svojemu namenu.  

 

OKTOBER 

1 
sreda 

 

DOMOZNANSKI VEČER 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si  

19.00 

V sredo, 1. 10. 2014, ob 19. uri vabljeni v večnamenski prostor knjižnice na domoznanski večer. Tema tokratnega večera je dogajanje v 
Tržiču v času prve svetovne vojne, o katerem nam bo vse in še več povedal dr. Miha Šimac. Hkrati bodo v knjižnici razstavili predmete in 
predstavili zgodbe, ki ste jim jih pomagali zbrati obiskovalci knjižnice. 

 OBČINSKO JESENSKO Organizator: 

Športna zveza Tržič 15.00 

mailto:siktrz@trz.sik.si
mailto:informacije@trzic.si
mailto:siktrz@trz.sik.si


 

OKTOBER 

2 
četrtek 

 

PRVENSTVO V KROSU  
Osnovna šola Križe 

Več informacij: 

05 90 10 313 

www.sz.trzic.si  
 

Športna zveza Tržič, komisija za športno rekreacijo razpisuje občinsko jesensko prvenstvo v krosu za OŠ Tržič in odprto občinsko 
prvenstvo za odrasle za leto 2014. Prireditev bo pri Osnovni šoli Križe. Prijave so možne najkasneje do pol ure pred pričetkom 
tekmovanja, ki bo potekalo po kategorijah od najmlajših cicibanov, mlajših dečkov in deklic, starejših dečkov in deklic, mladincev in 
mladink, članov in članic (200m, 400m, 600m, 1000m, 2000m, 3000m, 5000m, 6000m). Vabljeni v čim večjem številu. 

 

OKTOBER 

2 
četrtek 

 

TEDEN STAREJŠIH: 

SREČANJE STAREJŠIH,  

KI SO STARI 85 LET IN VEČ 
Restavracija RAJ v Tržiču 

Organizator: 

Društvo upokojencev Tržič 

Več informacij: 

04 596 11 65,  

du.trzic@gmail.com  

16.00 

V tednu starejših se bodo člani Društva upokojencev Tržič sestali s člani in članicami, starejšimi od 85 let. Srečanje bo v četrtek, 2. 
oktobra ob 16. uri v Restavraciji Raj. Za dobro razpoloženje bodo poskrbeli njihovi pevci in skupina Country babice. Prijave sprejemajo v 
društveni pisarni, za vse, ki nimajo prevoza ali so na invalidskih vozičkih pa bodo poskrbeli za ustrezen prevoz. 

 

OKTOBER 

2 
četrtek 

 

URA PRAVLJIC 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si  

17.00 

Otroški vrvež vsak četrtek malo pred 17. uro napolni otroški oddelek Knjižnice dr. Toneta Pretnarja. Ob 17. uri pa vse potihne, saj se 
prične ura pravljic. Malčki in otroci, ki lahko samostojno spremljajo pravljice ali sodelujejo na delavnicah, vabljeni v družbo tržiških 
knjižničarjev. 

 

OKTOBER 

2 
četrtek 

 

ODPRTJE FOTOGRAFSKE 

RAZSTAVE: KAMEN 
Galerija Atrij Občine Tržič 

Organizator: 

Tržiški muzej in Foto klub Tržič 

Več informacij: 

04 531 55 00,  

trziski.muzej@guest.arnes.si  

18.00 

Foto klub Tržič se že tradicionalno predstavlja s pregledno razstavo svojih članov. Letos bodo na ogled postavili fotografije na temo 
Kamen. Tema je izjemno široka in omogoča različne pristope tako v uporabi tehnik fotografiranja, v iskanju motivov in v dojemanju 
končnih del samih. Odprtje razstave v organizaciji Tržiškega muzeja bo v četrtek, 2. oktobra ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič. 

 

OKTOBER 

2 
četrtek 

 

ANASTASIJINE BRALNE URICE 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Slovensko 

rodovno gibanje 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si  

19.00 

Anastasijine bralne urice so postale stalnica v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja. Zgodbe boste prebirali v družbi članov Slovenskega 
rodovnega gibanja v večnamenskem prostoru knjižnice v četrtek ob 19. uri. 

 

OKTOBER 

3 
petek 

 

PREDAVANJE: 

»PIRANSKE SOLINE« 
Dom Petra Uzarja 

Organizator: 

Dom Petra Uzarja 

Več informacij: 

tel.: 04 598 03 11 

e-mail: tatjana.gosar@dputrzic.si 

14.00 

Dom Petra Uzarja v oktobru pripravlja številne aktivnosti tako za svoje varovance kot tudi za druge občane in občanke. V petek ob 14. uri 
vas vabijo na predavanje dr. Andreja Sovinca z naslovom Piranske soline. 

 

OKTOBER 

3 
petek 

 

KULTURNO-ZABAVNA 

PRIREDITEV OB PRAZNIKU KS 

KRIŽE 
Kulturni dom Križe 

Organizator: 

Krajevna skupnost Križe 

Več informacij: 

041 861 427,  

bohincs@siol.net   

19.00 

V Kulturnem domu Križe bo v petek ob 19. uri kulturno-zabavna prireditev, ki jo ob prazniku krajevne skupnosti prireja KS Križe. 

http://www.sz.trzic.si/
mailto:du.trzic@gmail.com
mailto:siktrz@trz.sik.si
mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si
mailto:siktrz@trz.sik.si
mailto:bohincs@siol.net


 

 

OKTOBER 

3 
petek 

 

SREČANJE POGOVORNE 

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si  

19.00 

Dvakrat mesečno se v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja sreča skupina za samopomoč. V tem mesecu se jim lahko pridružite v petek, 3. in 17. 
oktobra ob 19. uri. 

 

OKTOBER 

4 
sobota 

 

POHOD: STEGOVNIK (1692M) 
izpred Osnovne šole Tržič 

Organizator: 

Planinsko društvo Tržič 

Več informacij in prijave: 

040 627 808 (Stane) 

stanko.koblar@gmail.com 

zjutraj 

Planinsko društvo Tržič v soboto vabi svoje člane in druge planince na 1692m visoki Stegovnik, razgledno grebensko goro med Košuto in 
Storžičem, ki se lahko pohvali z najstarejšimi kamninami v tržiškem koncu. Vzpon je delno zahteven in zanimiv, saj planinska pot poteka 
prek lestve skozi naravno okno oz. dvojno jamo. Prijave sprejema Stanko Koblar na številki 040 627 808. 

 

OKTOBER 

4 
sobota 

 

ROMANJE PO ROŽNOVENSKI 

POTI 
z Brezij (bazilika Marije Pomagaj) 

Organizator: 

Društvo Sv. Neža za ohranjanje  

kulture in razvoj kraja 

Več informacij: 

Jana Grohar, 041 271 635 

Matevž Kleč, 040 553 417  

8.30 

Pred praznikom Rožnovenske Marije Društvo Sv. Neža za ohranjanje kulture in razvoj kraja vabi na romanje po Rožnovenski poti, ki bo 
posvečeno spominu na Danija Zupana. Po sveti maši v baziliki Marije Pomagaj bodo pohodniki krenili v vsakem vremenu, 12 km dolgo 
pot pa bodo prehodili približno v 4 urah. Več informacij nudita Jana Grohar na številki 041 271 635 ali Matevž Kleč na številki 040 553 
417. 

 

OKTOBER 

4 
sobota 

 

KOPALNI DAN 
Terme Snovik 

Organizator: 

Društvo invalidov Tržič 

Več informacij in prijave: 

Jožica Laharnar, 031 429 929, 

jozi.lahrarnar@gmail.com  

v jutranjih 

urah 

Društvo invalidov Tržič v soboto organizira kopalni dan v Termah Snovik. Za več informacij o celodnevnem kopanju z večerjo pokličite 
gospo Jožico Laharnar na številko 031 429 929. 

 

OKTOBER 

4 
sobota 

 

MERITVE DRUŠTVA  

DIABETIKOV TRŽIČ 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Društvo 

diabetikov Tržič  

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si  

10.00 

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja bo Društvo diabetikov Tržič v soboto med 10. in 11. uro izvajalo merjenja krvnega sladkorja, krvnega 
pritiska, trigliceridov in holesterola. 

Od 29. 

septembra 

dalje 

TEDEN BREZPLAČNE SKUPINSKE 

VADBE: AEROBIKA 
Dvorana tržiških olimpijcev 

Organizator: 

Bonosport 

Več informacij: 

Noelle, 040 572 299 

info@bono-sport.si, www.bono-sport.si 

18.00 

Bono sport ta teden vabi na teden brezplačne skupinske vadbe aerobike, ki poteka v Dvorani tržiških olimpijcev v ponedeljek in sredo ob 
20. ter petek ob 19. uri. Za več informacij pokličite Noelle na številko 040 572 299 ali si oglejte spletno stran Bono sporta. 

VSAK 

PONEDELJEK 
KUNG-FU 
športna dvorana centra Taijiquan 

Organizator: 

Društvo Taiji – Zlati petelin 

Več informacij: 

041 773 855 

www.taiji-zlatipetelin.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 

19.30 

mailto:siktrz@trz.sik.si
mailto:stanko.koblar@gmail.com
mailto:siktrz@trz.sik.si
mailto:info@bono-sport.si
http://www.taiji-zlatipetelin.si/


 

www.taiji-zlatipetelin.si 

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-zlatipetelin.si 

10.00 

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

Več informacij: 

04 597 16 00 

info@vrtec-trzic.si 

www.vrtec-trzic.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 

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 denarnice. 

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. Razstava 

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

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

psihološko karakterno modulacijo. Razstava bo na ogled vse do 30. septembra 2014 ob delovnikih med 8.00 in 16.00 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 razkrivala 

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 

http://www.taiji-zlatipetelin.si/
http://www.taiji-zlatipetelin.si/
mailto:info@vrtec-trzic.si
http://www.vrtec-trzic.si/
http://www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
mailto:telovadba7.30@gmail.com
mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si
mailto:informacije@trzic.si
mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si
http://www.trziski-muzej.si/


 

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 


