
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 27. 10. do 2. 11. 2014 

 

OKTOBER 

27 - 30 
ponedeljek - 

četrtek 

POČITNIŠKE DELAVNICE ZA 

OTROKE: VESELE ČAROVNICE 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator:  

Knjižnica dr. Toneta Pretna rja  

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

10.00  

Vsi otroci, starejši od 7 let, ste vabljeni na štiridnevno čarovniško delavnico »Vesele čarovnice«, kjer se boste skupaj z Martino, Nejcem, 
Tejo in Urško igrali ter izdelovali buče in druge strašne umetnine. Brezplačne delavnice bodo potekale med 10. in 12. uro, od 27. do 30. 

oktobra v prostorih knjižnice. 

OKTOBER 

27 
ponedeljek 

POTOPISNO PREDAVANJE Z 

MATEJEM MEGLIČEM IN KATJO 

KERN: DO MONGOLIJE IN NAZAJ 
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 ponedeljek ob 19. uri vabljeni v večnamenski prostor knjižnice, kjer se boste  z gostoma Matejem Megličem in Katjo Kern podali na 

potepanje »Do Mongolije in nazaj«, kamor sta se podala v sklopu dobrodelne slovenske odprave. Razkrila vam bosta lepote Črnega 

morja, Gruzije, Azerbajdžana, Kazahstana, delčka Rusije in drugih držav, ki sta jih prečkala. Pripovedovala bosta o pogledih,  navadah, 

vrednotah in ljudeh drugih kultur. 

OKTOBER 

29 
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 telefonsko številko 04 592 38 83. 

OKTOBER 

30 
četrtek 

URA PRAVLJIC 
otroški oddelek knjižnice 

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 
tretjega leta starosti dalje, 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. 

 

OKTOBER 

31 
petek 

 

KOMEMORACIJA OB DNEVU 

SPOMINA NA MRTVE 
različni kraji po občini Tržič 

Organizator:  

ZZB NOB Tržič in krajevne skupnosti  

Več informacij: 

041 203 110 

jurejerkic@ymail.com  

10. – 16. 

V petek bodo med 10. in 16. uro po različnih krajih naše občine potekale komemoracije ob dnevu spomina na mrtve. Prvi dve 

komemoraciji bosta ob 10. uri pri Osnovni šoli Leše in cerkvi sv. Katarine v Lomu pod Storžičem, nato pa ob 15. uri pri Osnovni šoli Križe, 
15.30 pri grobišču talcev v Retnjah, 15.45 pri cerkvi Sv. Janeza Krstnika v Kovorju, ter zadnji dve ob 16. uri pri Domu krajanov Podljubelj 

ter gasilskem domu v Bistrici pri Tržiču. 
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OKTOBER 

31 
petek 

 

PONOVNA OTVORITEV 

GOSTILNE »PR' KRVIN« 
Pr' Krvin 

Organizator:  

Gostilna Pr' Krvin 

Več informacij: 

04 592 20 60 

gostilnakrvin@gmail.com  

17.00 

Po kratkem premoru gostilna »Pr' Krvin« ponovno odpira svoja vrata. Lakoto in žejo boste lahko potešili že od torka, 28. oktobra dalje, 
ko ponovno pričnejo z obratovanjem. V petek, 31. oktobra pa vas ob 17. uri vabijo na slavnostno otvoritev, kjer ne bo manjkalo niti 

glasbe, niti dobre hrane in pijače. Delovni čas bo ostal nespremenjen, torej od torka do nedelje od 9. do 22. ure , ob ponedeljkih pa bo 

gostilna zaprta. 

 

NOVEMBER 

1 
sobota 

 

OSREDNJA KOMEMORACIJA OB 

DNEVU SPOMINA NA MRTVE 
tržiško pokopališče 

Organizator:  

ZZB NOB Tržič in Občina Tržič  

Več informacij: 

041 203 110 

jurejerkic@ymail.com  

10.00 

Osrednja komemoracija ob dnevu spomina na mrtve bo v soboto, 1. novembra, ob 10. uri, na pokopališču v Tržiču. 

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. 

do 16. 11. 

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 b ila 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 

(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 Be gunjščici 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. 

 

OKTOBER 
od ponedeljka 

do petka 

 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: 

KAMEN 
Galerija atrij Občine Tržič 

Organizator:  

Tržiški muzej  

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 temati ka 

omogoča različne pristope tako v uporabi tehnik fotografiranja, v iskanju motivov in v do jemanju 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. – 17.  

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 r azkrivala 

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! 
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do konca 

leta 

 

OGLED SPOMINSKE SOBE 

SUNITE L. WILLIAMS 
v Osnovni šoli 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 častn a članica Inženirske Akademije Slovenije. V sobi so 

razstavljeni predmetih 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 
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