
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 13. 10. do 19. 10. 2014 

 
 

OKTOBER 

13 
ponedeljek 

 

TEČAJ NORDIJSKE HOJE 
pred Osnovno šolo Križe 

Organizator: 

Splošno športno društvo Tržič 

Več informacij in prijave: 

040 187 069 

ssd_trzic@siol.net 

www.ssd-trzic.si 

16.30 

Ta ponedeljek se po napornem službenem dnevu udeležite tečaja nordijske hoje! Zbor bo pred Osnovo šolo Križe ob 16.30, tečaj pa bo 
trajal do 18. ure. Potrebujete le športna oblačila in obutev, ter palice za nordijsko hojo. 

 

OKTOBER 

13 
ponedeljek 

 

ŠOLA ZA STARŠE 
predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 

Organizator: 

Zdravstveni dom Tržič 

Več informacij: 

04 598 22 32 

051 624 560 

zdravstvenavzgoja@zd-trzic.si 

18.00 

Pričakujete novega člana družine? Niste prepričani, če boste prihajajočim izzivom kos? Mogoče niti ne veste, na koga se obrniti s svojimi 
vprašanji? Da svojemu bodočemu otroku zagotovite prijetno in predvsem zdravo otroštvo vam bodo pomagali različni uslužbenci 
Zdravstvenega doma Tržič. Šola za starše, ki je brezplačna, se prične ob 18. uri. 

 

OKTOBER 

14 
torek 

 

SREČANJE ONKOLOŠKIH 

BOLNIKOV 
predavalnica ZD 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 
žrtev kot za sorodnike, saj vsako leto zahteva številna nedolžna življenja. V takih trenutkih tako oboleli kot svojci potrebujejo 
razumevanje in podporo okolja, tako da vas skupina za samopomoč Društva onkoloških bolnikov Slovenije vljudno vabi k udeležitvi 
rednih mesečnih srečanja. Srečanja so vsak drugi torek v mesecu ob 17. uri v predavalnici zdravstvenega doma Tržič. 

 

OKTOBER 

14 
torek 

 

ROK ZA ODDAJO PRIJAV ZA 3. 

ZIMSKO DVORANSKO LIGO V 

MALEM NOGOMETU 2014/2015 

Organizator: 

Nogometni klub Tržič 2012 

Več informacij: 

031 360 482 

pavel.skrjanec@gmail.com 

 

14. oktobra se izteče rok za oddajo prijav za tekmovanje v 3. zimski dvoranski ligi v malem nogometu. Prijave lahko oddate po el. pošti 
na naslov pavel.skrjanec@gmail.com ali telefonu 031 360 482. Sama tekmovanja zimske lige bodo potekala enkrat do dvakrat mesečno, 
ob sobotah in nedeljah. Število posameznih tekmovanj je odvisno od števila prijavljenih ekip. Žreb razporeda tekem bo v četrtek, 23. 
oktobra v M-BARu v Tržiču. Prva tekma v sklopu lige bo v soboto, 8. 11. 2014. 

 

OKTOBER 

15 
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 

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 telefonsko številko 04 592 38 83. 

OKTOBER 

15 
sreda 

POTOPISNO PREDAVANJE Z 

MARJANOM OLENIKOM 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 

19.00 
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V sredo, 15. 10. 2014, ob 19. uri vabljeni v večnamenski prostor knjižnice na potopisno predavanje. Z gostom Marjanom OLENIKOM se 
bomo potepali po ZAHODNI HIMALAJI – PAKISTANU. Odkril je veliko nenavadnih kotičkov, prehodil nešteto poti ter ob tem spoznaval 
prijetne ljudi. In vse to bo delil tudi z nami. 

 

OKTOBER 

16 
četrtek 

 

SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA 

SLEPIH IN SLABOVIDNIH 
sejna soba knjižnice 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 

15.00 

Člani društva slepih in slabovidnih vabljeni na društveno srečanje v sejno sobo Knjižnice dr. Toneta Pretnarja v četrtek, ob 15.00 uri.  

 

OKTOBER 

16 
četrtek 

 

URA PRAVLJIC 
otroški oddelek knjižnice 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 

17.00 

Ure pravljic so namenjene otrokom od tretjega leta starosti naprej oziroma otrokom, ki lahko eno uro samostojno poslušajo pravljico in 
sodelujejo na ustvarjalnih delavnicah. Pravljice otrokom širijo literarna obzorja, bogatijo besedni zaklad in spodbudijo potrebo po branju. 
Včasih so popestrene z igricami ali lutkovnimi predstavami, s svojim obiskom pa otroke razveselijo tudi sami pisatelji otroških knjig.  

 

OKTOBER 

16 
četrtek 

 

UVOD V SOMMELIERSTVO – 

VINSKO SVETOVANJE 
Ljudska univerza Tržič 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trzic.si 

www.lu-trzic.si 

17.00 

Tečaj daje ljubiteljem vina osnovno znanje o vinu in degustaciji. Oblikovan je tako, da tečajnika uvaja v tematiko, mu pomaga pri 

odkrivanju sveta vina, nakazuje možnosti povezovanj hrane in vina ter hkrati daje praktične napotke za nakup in hranjenje vina. Izbrane 

teme udeležencem omogočajo spoznavanje osnovnih vodil za zmerno in kulturno uživanje vina ob hrani. Program je zasnovan tako 

teoretično kot praktično. 
 

OKTOBER 

16 
četrtek 

 

PREDAVANJE: MATJAŽ INTIHAR 

– POPOTNIŠKA FOTOGRAFIJA 

TER PREDSTAVITEV CANON 
dvorana kavarne Stara godba 

Organizator: 

Foto klub Tržič 

Več informacij: 

041 264 960 

fotoklubtrzic@gmail.com 

www.fotoklubtrzic.com 

18.00  

V četrtek Foto klub Tržič pripravlja posebno poslastico: predavanje o popotniški fotografiji Matjaža Intiharja, ki bo za vas pripravil 
delavnico v zvezi s fotografiranjem motivov na poti. Z vami bo delil svoje znanje, obogateno z praktičnimi izkušnjami, obenem pa si boste 
ogledali in preizkusili opremo proizvajalca fotografske opreme CANON. Vstop prost. 

 

OKTOBER 

17 
petek 

 

»SVETOPISEMSKI MARATON«, 

BRANJE SVETEGA PISMA 
farna cerkev Župnije Križe 

Organizator: 

Župnija Križe 

Več informacij: 

04 595 72 26 

18.00 

Vabljeni na skupinsko branje Svetega pisma. Dvodnevni dogodek se bo pričel v petek ob 18. uri, branje pa se zaključi ob 20. uri. 

 

OKTOBER 

17 
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 

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 in dobri družbi 
boste imeli priložnost, da vaše težave in skrbi pretvorite v nekaj pozitivnega in obenem pomagate drugim ljudem v stiski. 

 

OKTOBER 

18 
sobota 

 

PLANINSKI IZLET: GOTENIŠKI 

SNEŽNIK (1289 metrov) 
iz Križev 

Organizator: 

Planinsko društvo Križe 

Več informacij: 

041 714 742 

info@pd-krize.si 

www.trziv.si/strani/PDKrize  

6.00 
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V soboto Planinsko društvo Križe odhaja na Goteniški Snežnik. Odhod avtobusa bo ob 6. uri iz Križev ter ob 6.20 uri izpred Mercatorja na 
Kokrici. Čas hoje je približno 6 ur, pot pa je nezahtevna. Obvezna sta primerna obutev in oblačila, primerna vremenskim razmeram, ter 
hrana in pijača iz nahrbtnika. Cena izleta je 10 evrov za člane društva, ter 15 evrov za ostale udeležence. Prijave sprejema Mirjana 
Urbanc na telefonsko številko 041 714 742 vse do četrtka, 16. oktobra. 

 

OKTOBER 

18 
sobota 

 

SVETOVNI DAN HRANE – 

»DROBTINICA« 
trgovina Spar in Hipermarket Mercator 

Organizator: 

Območno združenje Rdečega križa Tržič 

Več informacij: 

 04 597 16 90 

trzic.ozrk@ozrks.si  

8.00 – 

13.00 

Na svetovni dan hrane preko območnih združenj Rdečega križa v večini slovenskih mest poteka akcija »DROBTINICA«, kjer za 
prostovoljne prispevke delijo kruh in pekovsko pecivo, ves zbrani denar pa gre šolskim otrokom, ki si ne morejo privoščiti toplega 
obroka.  

 

OKTOBER 

18 
sobota 

 

OTVORITEV MULTIMEDIALNE 

RAZSTAVE 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 

15.00 

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 temo 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 obliki video filmov, fotografij in inštalacij v 
dejansko obstoječih predorih. Prizorišča intervencij so bila opuščen železniški predor pri Naborjetu v Kalanski dolini (Italija), opuščen 
rudniški rov v Plajberku pri Beljaku (Avstrija), bivši povezovalni rov med Rabljem (Italija) in Logom pod Mangartom (Slovenija), kaverne iz 
prve svetovne vojne na Sabotinu pri Novi Gorici (Slovenija), vrsta predorov na gori San Simeone pri furlanskem mestu Venzone (Italija), 
skalnati predor za pohodnike na Begunjščici pri Ljubelju (Slovenija), ter »perforirani« cestni predor v Dovžanovi soteski pri Tržiču 
(Slovenija). Po sobotni otvoritvi bodo umetniška dela 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. 

 

OKTOBER 

18 
sobota 

 

»SVETOPISEMSKI MARATON«, 

BRANJE SVETEGA PISMA 
farna cerkev Župnije Križe 

Organizator: 

Župnija Križe 

Več informacij: 

04 595 72 26 

18.00  

Vabljeni na skupinsko branje Svetega pisma. Pričetek zadnjega dne dvodnevnega dogodka bo v soboto ob 18. uri, branje pa se zaključi 
ob 20. uri. 

 

OKTOBER 

18 
sobota 

 

LEYLI VEČER: INTERKULTURNO 
Kulturni center Tržič 

Organizator: 

KUD Leyli 

Iris Šober 

Več informacij: 

040 865 362 

leyli.orient@gmail.com 

18.00 

Na odru Kulturnega centra Tržič se bo predstavilo prek 40 nastopajočih iz KUD Leyli. Predstava v duhu povezanosti različnih kultur, kjer 

se bodo nastopajoči s plesno interpretacijo ter izborom glasbe iz različnih koncev sveta dotaknili Grčije, Egipta, ZDA, Indije, Španije in 

Latinske Amerike ter pokazali, kako tesno se skozi glasbo in ples različne kulture povezujejo med sabo. Vstopnice so vam na voljo na 

telefonski številki 040 865 362 ali na leyli.orient@gmail.com. Prav tako so vam na voljo v prostorih TPIC Tržič vsak delovnik med 8. in 16. 

uro. 
 

OKTOBER 

18 
sobota 

 

REGIJSKO SREČANJE MALIH 

PEVSKIH ZASEDB IN SKUPIN 

2014 
Kulturni dom Križe 

Organizator: 

OI JSKD Tržič 

Več informacij: 

04 592 46 30 

oi.trzic@jskd.si  

19.00 

Kulturni dom Križe bo v soboto gostil številne različne pevske zasedbe, oziroma skupine, med drugimi tudi skupine iz Škofje Loke, Kranja, 
Tržiča, Radovljice, ter Jesenic. Odlično kulturno dogajanje in vokalno glasbo bo dopolnilo druženje s pričetkom ob 19. uri. Vstop je prost. 
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OKTOBER 

13 - 17 
ponedeljek - 

petek 

 

VADBE DRUŠTVA »SIMBIOZA 

GIBANJA« 
Dom Petra Uzarja 

Organizator: 

Dom Petra Uzarja 

Več informacij: 

04 598 03 00 

info@dputrzic.si 

www.dputrzic.si 

 

Simbioza gibanja je socialna inovacija, ki združuje modrost in mladost. S tem je pokazala, da je medgeneracijsko sodelovanje prava smer 

prihodnosti. Od svoje ustanovitve leta 2011 je v svoje računalniške delavnice vključila že več kot 20.000 ljudi, z letošnjim letom pa želijo 

starejšim ponuditi možnost, da spoznajo in se udeležijo novih in zanimivih športnih aktivnosti. S tem namenom bo v tednu od 13. do 17. 

oktobra v Domu Petra Uzarja vsak dan potekala organizirana vadba. Prva vadba bo v ponedeljek ob 10. uri, ki bo namenjena krepitvi 

kosti in zvišanju kostne mase. Torkova vadba, ki bo ob 17. uri, bo namenjena vzpostavitvi pravilnega položaja hrbtenice z vadbo za 

zdravo hrbtenico, v sredo pa že ob 13.30 uri vadba "žoga band!, ki bo vključevala aktivnosti vezane na medicinske žoge ob spremljavi 

glasbe. V četrtek bo ponovno ob 10h vadba na zunanjih fitnes napravah, petkova vadba pa bo posvečena vajam z elastičnimi trakovi, 

prav tako ob 10. uri. Število mest je omejeno, tako da pohitite s prijavami. 

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. 
 

OKTOBER 
od ponedeljka 

do petka 

 

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. 

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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