
 

 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 6. 10. do 12. 10. 2014 

 
 

OKTOBER 

6, 7, 9 
pon, tor, čet 

 

ABC RAČUNALNIŠTVA  

ZA ODRASLE 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

18.15 

V večnamenskem prostoru Knjižnice dr. Toneta Pretnarja bo v ponedeljek, torek in četrtek potekala delavnica ABC računalništva za 
odrasle. Ker je število mest omejeno, so obvezne predhodne prijave na številko 592 38 83. 

 

OKTOBER 

6 
ponedeljek 

 

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE 
Osnovna šola Bistrica 

Organizator: 

Društvo upokojencev Tržič 

Več informacij: 

04 596 11 65,  

du.trzic@gmail.com  

16.30 in  

18.00 

Društvo upokojencev Tržič je že leta 2009 pričelo s sistematičnim računalniškim opismenjevanjem starejših prebivalcev. Interes 
tečajnikov je dokaz, da so računalniške delavnice prava pot izobraževanja. Pričetek računalniških delavnic, ki potekajo ob ponedeljkih v 
računalniški učilnici Osnovne šole Bistrica pod vodstvom Dine Pintarič, bo ta ponedeljek ob 16.30 za začetnike in ob 18. uri za tiste z 
nekaj predznanja. 

 

OKTOBER 

7 
torek 

 

DELAVNICA: 

»PTIČJE HIŠICE« 
Dom Petra Uzarja 

Organizator: 

Dom Petra Uzarja 

Več informacij: 

tel.: 04 598 03 11 

e-mail: tatjana.gosar@dputrzic.si 

10.00 

Dom Petra Uzarja v oktobru pripravlja številne aktivnosti tako za svoje varovance kot tudi za druge občane in občanke. V torek ob 10. uri 
lahko z učenci Osnovne šole Bistrica izdelujete ptičje hiške, ki bodo krasile okolico Doma Petra Uzarja in pozimi nudile hrano našim 
pticam. 

 

OKTOBER 

7 
torek 

 

OBČINSKO PRVENSTVO V 

ATLETIKI  
športno igrišče Osnovne šole Bistrica 

Organizator: 

Športna zveza Tržič 

Več informacij: 

05 901 03 13 

www.sz.trzic.si  

15.00 

Športna zveza Tržič, komisija za športno rekreacijo in šport mladih razpisuje občinsko prvenstvo v atletiki za 8. in 9. razred osnovne šole 
in odprto občinsko prvenstvo za moške za leto 2014. Prireditev bo v torek, 7. oktobra od 15. ure dalje potekala na športnem igrišču 
Osnovne šole Bistrica. Osnovnošolci se bodo pomerili v metanju vortex-a, skokih v višino in daljino ter tekaških disciplinah, moški pa v 
metu krogle, skokih v višino in daljino, ter tekih na 60 oz. 1500 m. Prijave sprejemajo najkasneje do pol ure pred pričetkom tekmovanja. 
Za več informacij pa lahko pokličete na številko 051 345 064. 

 

OKTOBER 

7 
torek 

 

SREČANJE BOLNIKOV PO 

MOŽGANSKI KAPI 
Dom Petra Uzarja 

Organizator: 

Klub CVB Tržič  

Več informacij: 

040 625 298 (Cilka Brodar) 

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. 

 

OKTOBER 
DRŽAVNO PRVENSTVO V 

Organizator: 

Društvo upokojencev Tržič 

Več informacij: 
9.00 

mailto:siktrz@trz.sik.si
mailto:du.trzic@gmail.com
http://www.sz.trzic.si/


 

8, 9 
sreda, četrtek 

 

KEGLJANJU ČLANOV DRUŠTEV 

UPOKOJENCEV 
kegljišče v Tržiču 

04 596 11 65,  

du.trzic@gmail.com  

Društvo upokojencev Tržič v sredo in četrtek na kegljišču v Tržiču organizira državno prvenstvo v kegljanju, na katerem bodo sodelovale 
moške in ženske ekipe, ki so zmagale na področnih tekmovanjih. Seveda se bosta za zmago borili tudi tržiški ekipi. Sredino dopoldne se 
bodo pomerile ženske, v četrtek pa moški. Uradna otvoritev je predvidena v sredo ob 12. uri. 

 

OKTOBER 

8 
sreda 

 

SREDINO PREDAVANJE: 

ABC O OLJČNEM OLJU 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si  

19.00 

V sredo vas ob 19. uri vabimo v večnamenski prostor Knjižnice dr. Toneta Pretnarja na predavanje ABC O OLJČNEM OLJU. Ekološki 
pridelovalec oljčnega olja Evgen Glavina bo predstavil pot oljčnega olja od njegovega nastanka do končnega potrošnika. Na kaj moramo 
pri oljčnem olju paziti, kakšni so njegovi zdravilni učinki – o vsem tem in še o čem bomo govorili na predavanju. 

 

OKTOBER 

9 
četrtek 

 

SREČANJE: 

NAŠE SPOMINČICE – SOOČANJE 

Z DEMENCO 
Dom Petra Uzarja 

Organizator: 

Dom Petra Uzarja 

Več informacij: 

tel.: 04 598 03 11 

e-mail: tatjana.gosar@dputrzic.si 

10.00 

V Domu Petra Uzarja bo v četrtek ob 10. uri govora o demenci, in sicer na srečanju z naslovom Naše spominčice – soočanje z demenco. 
Vabljeni vsi, ki ste se s to boleznijo že srečali pri svojcih in prijateljih in tudi vsi, ki želite o demenci izvedeti kaj več. 

 

OKTOBER 

9 
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 

10 
petek 

 

JAVNA RAZGRNITEV 
Urad za urejanje prostora Občine Tržič 

Organizator: 

Občina Tržič 

Več informacij: 

04 59 71 510,  

obcina.trzic@trzic.si  

 

Občina Tržič obvešča, da bo od 10. oktobra do 21. novembra v poslovnem času občinske uprave v prostorih Urada za urejanje prostora 
javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Tržič s strokovnimi podlagami, ki je na ogled tudi na 
spletni strani občine v rubriki za občane. 

 

OKTOBER 

10 
petek 

 

PREDAVANJE ZA ZDRAVJE 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si  

19.00 

V petek ob 19. uri vas vabimo v večnamenski prostor Knjižnice dr. Toneta Pretnarja na predavanje VSAK TRENUTEK JE LAHKO NOV 
ZAČETEK. Dr. med. Nikolay GRISHIN  bo govoril o tem, kateri so glavni razlogi, da zbolimo, zakaj čakamo v čakalnicah, o gibanju, o hrani, 
kako naučiti posameznika, da bi ob morebitnem pojavu bolezenskih težav bil sposoben le-te hitreje prepoznati, ukrepati in poiskati 
najustreznejšo pomoč. 

 

OKTOBER 

11 
sobota 

 

TRŽNI DAN 
Trg svobode v Tržiču 

Organizator: 

Polona Brodar s.p. 

Več informacij: 

polona.brodar@gmail.com 

8.00 

Tradicijo tržnih dni bomo nadaljevali tudi to soboto. Stojnice z bogato ponudbo bodo v mestnem jedru vabile vse od 8. do 13. ure, 
seveda pa ne bo manjkal niti spremljevalni program. Kakšen? Tema bo mesec požarne varnosti, zato bo za animacijo poskrbelo 

mailto:du.trzic@gmail.com
mailto:siktrz@trz.sik.si
mailto:siktrz@trz.sik.si
mailto:obcina.trzic@trzic.si
mailto:siktrz@trz.sik.si
mailto:polona.brodar@gmail.com


 

Prostovoljno gasilsko društvo Tržič. Zaradi prireditve bo na Trgu svobode veljal spremenjen prometni režim. Delna zapora bo veljala od 
petka od 21. ure do sobote do 6. ure, v soboto med 6. in 15. uro pa popolna zapora Trga svobode. 

 

OKTOBER 

11 
sobota 

 

ŠAHOVSKI TURNIR KRIŽE 2014 
Kulturni dom Križe 

Organizator: 

Krajevna skupnost Križe 

Več informacij: 

041 861 427,  

bohincs@siol.net   

10.00 

Krajevna skupnost Križe v počastitev krajevnega praznika prireja šahovski turnir Križe 2014, ki bo v soboto ob 10. uri v Kulturnem domu 
Križe.  

 

OKTOBER 

11 
sobota 

 

NASTOP TAMBURAŠEV 
Dom Petra Uzarja 

Organizator: 

Dom Petra Uzarja 

Več informacij: 

04 598 03 11 

e-mail: tatjana.gosar@dputrzic.si 

10.30 

V Domu Petra Uzarja bo v soboto ob 10.30 nastopila skupina tamburašev. Na prireditev ste poleg stanovalcev vabljeni tudi vsi ostali. 

 

OKTOBER 

11 
sobota 

 

TURNIR V KEGLJANJU ZA 

POSAMEZNIKE 
kegljišče v Tržiču 

Organizator: 

Športno društvo Podljubelj 

Več informacij in prijave: 

051 677 304 (Metod Kožuh), 

sd.podljubelj@podljubelj.si, 

www.podljubelj.si   

14.-17. 

Na kegljišču v Tržiču bo Športno društvo Podljubelj v soboto med 14. in 17. uro izvedlo turnir za posameznike v kegljanju za Šentanske 
športne igre. Prijave zbira Metod Kožuh na številki 051 677 304.  

 

OKTOBER 

11 
sobota 

 

REVIJA CERKVENIH ZBOROV 

DEKANIJE TRŽIČ 
Farna cerkev Župnije Križe 

Organizator: 

Župnija Križe  18.00 

V farni cerkvi župnije Križe bo v soboto s pričetkom ob 18. uri revija cerkvenih zborov dekanije Tržič.  

 

OKTOBER 

11 
sobota 

 

KONCERT: 

HELP! A BEATLES TRIBUTE 
amfiteater Gorenjska plaža 

Organizator: 

Občina Tržič 

Več informacij: 

04 59 71 536, 04 59 71 524 

informacije@trzic.si  

20.00 

V soboto 11. oktobra bo Gorenjska plaža v Tržiču zaplesala ob pesmih legendarne skupine The Beatles, ki jih izvaja odlična, ne le v 
Sloveniji, pač pa tudi izven naših meja priznana glasbena skupina HELP! A BEATLES TRIBUTE. Več o zasedbi si lahko preberete 
na http://helpabeatlestribute.com/. 
V več kot 2-urnem nastopu boste oboževalci priljubljene pop in rock glasbene skupine iz Liverpoola slišali vse njihove največje hite, kot 
so Buy Me Love, Yesterday, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Here Comes The Sun, Hey Jude, Help ter mnoge druge. 
Koncert, ki ga organizira Občina Tržič, bo v amfiteatru Gorenjska plaža s pričetkom ob 20. uri. Vstop je prost, lepo vabljeni.  

 

OKTOBER 

12 
nedelja 

 

POHOD  

V SPOMIN MAJDE HALER 
iz Tržiča 

Organizator: 

Planinsko društvo Tržič 

Več informacij in prijave: 

040 627 808 (Stane) 

stanko.koblar@gmail.com 

zjutraj 

Planinsko društvo Tržič bo v nedeljo s spominskim pohodom obudilo spomin na preminulo dolgoletno članico društva, Majdo Haler, ki se 
je ponesrečila na poti med Zelenico in Ljubeljem. Prijave sprejema Stanko Koblar na številki 040 627 808. 

 

OKTOBER 

12 
nedelja 

 

SPOMINSKA SLOVESNOST OB 

70. OBLETNICI POŽIGA VASI 

GOZD 
pri planinskem zavetišču v Gozdu 

Organizator: 

KO za ohranjanje vrednot NOB Križe 

Več informacij: 

041 203 110 (Jure Jerkič) 

11.00 

Krajevni odbor za ohranjanje vrednot NOB Križe skupaj z občinskim odborom Združenja borcev za vrednote NOB Tržič, ob podpori 

mailto:bohincs@siol.net
mailto:sd.podljubelj@podljubelj.si
http://www.podljubelj.si/
mailto:informacije@trzic.si
http://helpabeatlestribute.com/
mailto:stanko.koblar@gmail.com


 

Občine Tržič ter v sodelovanju z Osnovno šolo Tržič, Planinskim društvom Križe ter Prostovoljnim gasilskim društvom Križe vljudno vabi 
na spominsko slovesnost ob 70. obletnici požiga vasi Gozd. Na prireditvi bosta spregovorila župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic, in 
podpredsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije, dr. Matjaž Kmecl.  Nastopili  bodo učenci Osnovne šole Križe in Glasbene šole Tržič ter 
pevski zbor »Plamen«. Vabljeni v nedeljo ob 11. uri k planinskemu zavetišču v Gozdu. 

 

OKTOBER 

12 
nedelja 

 

3. GORSKI TEK POD STORŽIČ 
kamnolom v Grahovšah 

Organizator: 

Športno društvo Lom pod Storžičem 

Več informacij: 

031 243 411 (Uroš Rozman) 

031 361 232 (Matjaž Meglič) 

sdlom@lompodstorzicem.si  

11.00 

Športno društvo Lom pod Storžičem v nedeljo vabi na 3. gorski tek pod Storžič. Štart bo ob 11. uri v kamnolomu v Grahovšah, do cilja 6-
kilometrske proge v gozdu pod Malo Polano pa bodo tekači premagali 420 m višinske razlike.  Prijave sprejemajo na e-naslovu 
sdlom@lompodstorzicem.si oz. na dan tekmovanja med 8. in 9.45. 

 

OKTOBER 

12-17 
Ned-pet 

 

5-DNEVNO OKREVANJE V 

TERMAH ZREČE 
Izpred avtobusne postaje v Tržiču 

Organizator: 

Društvo diabetikov Tržič                

Več informacij: 

031 404 234 

diabetiki.trzic@gmail.com  

13.00 

V Termah Zreče boste člani Društva diabetikov Tržič lahko uživali na petdnevnem okrevanju v hotelu Vital Zreče. Deležni boste petih 
polnih penzionov s popoldanskim prigrizkom, vključno z neomejenim vstopom v termalne bazene in dnevno vodno aerobiko, ki bo 
potekala dvakrat dnevno. Pripravljajo dve zdravstveni predavanji ter bogat razvedrilni in animacijski program. Odhod bo 12. oktobra ob 
13. uri izpred avtobusne postaje Tržič. 

 

OKTOBER 

7, 8, 9 
tor, sre, čet 

 

PRIČETEK NOVIH 

IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV 
Ljudska univerza Tržič 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51, info@lu-trzic.si 

http://www.lu-trzic.si   

 

V tem tednu se na Ljudski univerzi Tržič pričenjajo prvi izobraževalni tečaji in uvodna srečanja. V torek ob 10. uri bo informativni 
sestanek za tečaj francoščine, ob 16. uri pa 1. srečanje programa Zgodovina umetnosti. V sredo ob 17. uri se pričenja šola slikanja, v 
četrtek ob istem času pa bo še informativni sestanek za tečaj nemščine. Več informacij je na voljo na spletni strani Ljudske univerze Tržič. 

 

OKTOBER 

 
pon-pet 

 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: 

KAMEN 
Galerija Atrij Občine Tržič 

Organizator: 

Tržiški muzej in Foto klub Tržič 

Več informacij: 

04 531 55 00,  

trziski.muzej@guest.arnes.si  

9. – 16. 

Vse do 3. novembra je v Galeriji Atrij Občine Tržič na ogled pregledna razstava Foto kluba Tržič na temo Kamen. Široka tematika 
omogoča različne pristope tako v uporabi tehnik fotografiranja, v iskanju motivov in v dojemanju končnih del samih. Galerija je odprta 
od ponedeljka do petka  med 9. in 16. uro. 

 

OKTOBER 

10, 12 
pet, ned 

 

TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV 
dvorana v prvem nadstropju Prodajalne Dona 

Organizator: 

Splesni studio Špela 

Več informacij: 

040 623 535,  

www.plesnistudiospela.si 

 

Plesni Studio Špela še posebej vabi na jutranjo vadbo in vadbo za starejše, ki poteka vsako četrtkovo dopoldne od 9. do 10. ure. Te dni 
pričenjajo tudi z začetnim in nadaljevalnim tečajem družabnih plesov za vse, ki bi se radi zavrteli v ritmu polke, valčka, cha chaja, tanga, 
fokstrota ali swinga.  Vabljeni na začetni tečaj v petek ob 20. uri in nadaljevalni tečaj družabnih plesov v nedeljo ob 20. uri. Več 
informacij nudijo na številki 040 623 535. 

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: 
19.30 

mailto:sdlom@lompodstorzicem.si
mailto:sdlom@lompodstorzicem.si
mailto:diabetiki.trzic@gmail.com
mailto:info@lu-trzic.si
http://www.lu-trzic.si/
mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si
http://www.taiji-zlatipetelin.si/


 

041 773 855 

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. 

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. 

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 tudi oktobra odprta ob sobotah, nedeljah in praznikih, in 

sicer ob lepem vremenu od 11. do 17. 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 »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 
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