
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 17. do 23. novembra 2014 
 

NOVEMBER 

17, 

18, 20 
ponedeljek, 

torek, četrtek 

ABC RAČUNALNIŠTVA ZA ODRASLE 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator:  

Knjižnica dr. Toneta Pretna rja  

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si  

www.knjiznica-trzic.si  

 

18.15 

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja  bo danes, jutri in v četrtek potekala računalniška delavnica ABC računalništva za odrasle. Udeleženci 

bodo razporejeni v začetno in nadaljevalno skupino. S pomočjo mentorjev se bodo naučili oblikovanja pisem v programu Word, 

shranjevanja dokumentov in fotografij, uporabe elektronske pošte in dodajanja priponk, računalniških operacij  v programu Excel, iskanja 

po medmrežju in še marsikaj. Prijave na tečaj so možne osebno v prostorih knjižnice, ali prek telefona na številki 04 592 38 83. 

NOVEMBER 

18 
torek 

PREDAVANJE O PROBLEMIH 

SLADKORNIH BOLNIKOV 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator:  

Društvo diabetikov Trž ič  

Več informacij: 

031 727 208 

diabetiki.trz ic@gmail.com  
 

11.30 

Društvo diabetikov Tržič vabi na predavanje doktor Martinjakove . Zaupala vam bo odgovor na marsikatero vprašanje, s katerimi se 

doktorica pogosto srečuje v diabetološki ambulanti. Pričetek bo ob 11.30  v Domu Petra Uzarja . 

NOVEMBER 

18 
torek 

MERJENJE DRUŠTVA DIABETIKOV 
Društvena pisarna v Bistrici 

 

Organizator:  

Društvo diabetikov Trž ič  

Več informacij: 

031 727 208 

diabetiki.trz ic@gmail.com  
 

18.00 

Društvo diabetikov Tržič bo v tem tednu ponovno imelo merjenja krvnih parametrov, in sicer v društveni pisarni v Bistrici, med 18. in 19. 

uro. Meritve bodo vključevale merjenje krvnega sladkorja, krvnega pritiska, trigliceridov in holesterola. 

NOVEMBER 

18 
torek 

ZAČETNI TEČAJ JOGE OBRAZA 
Prostori KATRX Sport na Loki 

 

Organizator:  

Patricija Levstek  

Več informacij: 

040 991 411 

patricija_levstek@hotmai.com   

 

19.00 

V torek se ob 19. uri v prostorih Katrx Sport na Loki prične začetni tečaj joge obraza. Tečaj bo potekal enkrat tedensko pet tednov. 

Naučili se boste medicinsko oblikovanih vaj, s katerimi se vzpostavi dobro formo obraznih mišic in učvrsti  obraz. Učenje vaj poteka 

postopoma, poleg predavanj pa boste prejeli tudi dodatne vaje v pisni obliki. Zaradi omejenega števila mest so obvezne predhodne 

najave po telefonu ali prek elektronske pošte. 

NOVEMBER 

19 
sreda 

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@dputrz ic.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 tis to, kar 
potrebujete. 
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NOVEMBER 

19 
sreda 

PREDAVANJE: PRAVO ZA VSAKDAN 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator:  

Zavod UP in Ljudska univerza Tržič  

Več informacij: 

info@zavod-up.si, http://zavod-up.si/si/  

04 592 55 51 

info@lu-trz ic.si 

10.00 

Vam delajo preglavice zapleteni predpisi in urejanje (u)pravnih zadev? Vas zanima več o aktualnih spremembah predpisov, dedovanju in 
na kaj morate biti pozorni pri uveljavljanju vaših pravic pred organi? V tem primeru vabljeni na brezplačno predavanje Pravo za vsak dan, 

ki bo v sredo ob 10. uri, v prostorih Ljudske univerze Tržič. Predavanje je brezplačno, več informacij vam je na voljo na spletni strani 

Zavoda UP, prek njihove elektronske pošte, ali pa v prostorih Ljudske univerze Tržič. 

NOVEMBER 

19 
sreda 

PREDAVANJE: PET JEZIKOV 

LJUBEZNI 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator:  

Ljudska univerza Tržič  

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trz ic.si 

 

16.00 

Imate kdaj občutek, da s partnerjem govorita popolnoma različna jezika? Se vam kdaj zgodi, da se cel dan trudite za presenečenje, 

vendar po vsem vloženem trudu ne dobite niti zahvale? Verjamete ali ne, ampak ljudje tako kot pri verbalni komunikaciji tudi v  ljubezni 

govorimo v različnih jezikih. Mogoče cenite preprosto darilo, mogoče sprehod s pogovorom, na katerem se v celoti posvetite dr ug 
drugemu, ali pa vam največ pomeni pomoč pri vsakodnevnih opravilih - vse to so le trije od jezikov ljubezni, ki jih boste spoznali na 

brezplačni štiriurni delavnici v sredo ob 16. uri na Ljudski univerzi Tržič. Dovolite si v celoti spoznati svojega partnerja in izpopolniti vaš 

medsebojni odnos. Predavanje je brezplačno, zaradi omejenega števila mest so obvezne predhodne najave. 

NOVEMBER 

19 
sreda 

JAVNA OBRAVNAVA 

DOPOLNJENEGA OSNUTKA 

ODLOKA O OBČINSKEM 

PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE 

TRŽIČ 
Občina Tržič 

 

Organizator:  

Občina Tržič  

Več informacij: 

04 597 15 10 

obcina.trz ic@trzic.si  

 

16.00 

V prostorih Občine Tržič sta od 10. oktobra do 21. novembra na ogled javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu občine Tržič s strokovnimi podlagami in Okoljsko poročilo. Do tega petka lahko oddate svoje pripombe in predloge 

na Občino Tržič prek elektronske ali navadne pošte. Pred koncem javne razgrnitve bo v sredo ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Tržič 
tudi javna obravnava. Vljudno vabljeni. 

NOVEMBER 

19 
sreda 

POTOPISNO PREDAVANJE: 

ALJASKA 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator:  

Knjižnica dr. Toneta Pretna rja  

Več informacij: 

04 59 23 883 

siktrz@trz.sik.si  

www.knjiznica-trzic.si  

 

19.00 

Če si ob besedi »Aljaska« predstavljate ledeno puščavo, kjer ni česa videti ali doživeti, poznate le eno plat te dežele. Da se prepričate 
drugače, vas vabimo na potopisno predavanje, ki bo v sredo ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja. Z Dejanom Ogrincem se  boste 

potepali po čudoviti deželi zlatokopov, Indijancev in prostega  lova na divje živali. 

NOVEMBER 

20 
četrtek 

SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA 

SLEPIH IN SLABOVIDNIH 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator:  

Knjižnica dr. Toneta Pretna rja  

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si  

www.knjiznica-trzic.si  

 

15.00 

Gledanje televizije, branje literature, vožnja z avtom ali uporaba računalnika je le  peščica  dejavnosti, ki je za večino nekaj 

samoumevnega, a so kljub temu številnim onemogočene. Izguba vida iz kakršnegakoli razloga je hud udarec za vsakega človeka. Zato vas 

vabimo, da se udeležite srečanja članov Društva slepih in slabovidnih v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v četrtek, ob 15. uri. 
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NOVEMBER 

20 
četrtek 

URA PRAVLJIC 
Knjižica dr. Toneta Pretnarja 

 

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 
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 sp odbujajo otroško domišljijo, ki je 

za srečno otroštvo ključnega pomena. Pripeljite svoje najmlajše in napolnite njihovo domišljijo! 

NOVEMBER 

21, 22 
petek, sobota 

KOMEDIJA: VDOVA ROŠLINKA 
Kulturni center Tržič, Kulturni dom Križe 

 

Organizator:  

Kulturno umetniško društvo Lom pod 

Storžičem  

Več informacij: 

031 227 598 

 

19.00 

Z gostovanji po Tržiču in okolici nadaljuje KUD Lom, ki v letošnjem letu praznuje 95. obletnico delovanja. Njihova igra, Vdova Rošlinka, je 

prijetna, topla komedija, postavljena v kmečko okolje, v čas naših babic, čas, ko fantje hodijo nagovarjat dekleta pod okno. V pričujočo 

zgodbo pa se vmeša dobro ohranjena vdova, ki skuša omrežiti mladeniča, ki je svoje srce že obljubil njeni hčeri. Ka teri bo dejansko 

uspelo? Predstava bo konec tega tedna na ogled dvakrat, in sicer v petek v Kulturnem centru Tržič, ter v soboto v Kulturnem domu K riže. 

Vstopnice za petkovo predstavo v Kulturnem centru Tržič so v predprodaji TPICu Tržič vsak delovnik med 8.30 in 16. uro. Cena vstopnice 

je pet evrov. 

NOVEMBER 

21 
petek 

SREČANJE POGOVORNE SKUPINE 

ZA SAMOPOMOČ 
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 

Če si želite pogovora in pomoči pri vaših težavah, ste v petek vabljeni v večnamenski prostor knjižnice. V prijetnem okolju i n dobri družbi 

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

NOVEMBER 

21 
petek 

KONCERT: JOE JOE & VANISH 
RoMa bar Bistrica 

 

Organizator:  

Roma d.o.o. 

Več informacij: 

roma@telemach.net 
 

22.00 

Joe Joe & Vanish sta karizmatični duet, ki ustvarjata v glasbenih vodah hip -hopa in rap-a. Tisti, ki poznate odlično domačo zasedbo 

T.M.S. CREW, poznate tudi njihovega t.i. »frontmana«, Joe Joe O'Reily -a, oziroma Jošta. Skupaj z rapperjem Vanishom sta ustvarila 

prvenec z naslovom Misel(ni) teater, k bosta predstavila v RoMa baru. Vstop prost. 

NOVEMBER 

22 
sobota  

PLANINSKI IZLET ZA MLADINSKO 

SKUPINO: JAVOROV VRH 
iz Podljubelja, Tržiča, Bistrice in Kovorja 

 

Organizator:  

Planinsko društvo Tržič, Mladinski odsek  

Več informacij: 

040 627 808 

stanko.koblar@gmail.com  

 

7.50 

Tudi ta konec tedna odhajajo naši pohodniški mladinci na izlet, in sicer na Javorov vrh. Vabljeni so vsi učenci od 5. do 9. razreda osnovnih 

šol. Odhodi bodo v soboto ob 7.50 iz Podljubelja, 8.00 izpred OŠ Tržič, 8.05 iz Bistrice ter 8.10 iz Kovorja. Obvezna so primerna obutev in 

oblačila, ter hrana in pijača iz nahrbtnika. Prijave starši lahko oddate razredničarkam in mentorjem na šolah do srede, 19. novembra. 

NOVEMBER 

22 
sobota  

5. SOKOLSKI TURNIR V NAMIZNEM 

TENISU 
Sokolnica 

 

Organizator:  

Splošno športno društvo Tržič  

Več informacij: 

041 874 089 

ssd_trzic@siol.net 

www.ssd-trzic.si  

 

9.00 

Splošno športno društvo Tržič vabi na 5. sokolski namiznoteniški turnir. Pravico do udeležbe imajo vsi posamezniki, starejši od  40 let, 
prijave pa lahko oddate preko elektronske pošte na naslovu ssd_trzic@siol.net, ali po telefonu na številki 041 847 089.  
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NOVEMBER 

22 
sobota 

MEDNARODNO TEKMOVANJE V 

AKROBATSKEM ROCK'N'ROLLU 
Kulturni center Tržič 

 

Organizator:  

Plesni klub Tržič  

Več informacij: 

040 888 609 

plesni.klub.trzic@gmail.com  

 

15.00 

Plesni klub Tržič tudi letos organizira mednarodno tekmovanje v akrobatskem rock and roll-u. Tradicionalno, letos že 23. tekmovanje, bo 

gostilo plesalce rock and roll-a iz cele Slovenije, povabljeni pa so tudi plesalci iz sosednjih držav. Prek sto plesalcev bo predstavilo svoje 

plesne točke v stilih hip-hopa, break dance-a, jazz baleta in pop mix-a, nastopili pa bodo tudi naši najmlajši plesalci iz tržiških vrtcev. 

Obeta se razburljivo popoldne, polno plesnih užitkov, zato predhodno rezervirajte vstopnice na številki 040 888 609 ali elektronski pošti 

na naslovu plesni.klub.trzic@gmail.com. Vstopnice bodo v prosti prodaji  na voljo na dan tekmovanja v Kulturnem centru Tržič. 

NOVEMBER 

22 
sobota 

2. TEKMA FINALA SUPERPOKALA 
Dvorana tržiških olimpijcev 

 

Organizator:  

Nogometni klub Tržič 2012  

Več informacij: 

031 360 482 

pavel.skrjanec@gmail.com  
 

16.00 

Za vse ljubitelje nogometa se obeta razburljiva tekma finala superpokala, kjer se bosta v Dvorani tržiških olimpijcev pomerila kluba 

Torcida Tržič ter trenerji Nogometnega kluba Tržič 2012.  Pridite in podprite svoje favorite! 

NOVEMBER 

22 
sobota 

2. TEKMA 3. ZIMSKE DVORANSKE 

LIGE V MALEM NOGOMETU 
Dvorana tržiških olimpijcev 

 

Organizator:  

Nogometni klub Tržič 2012  

Več informacij: 

031 360 482 

pavel.skrjanec@gmail.com  
 

17.00 

Vabljeni na drugo tekmo 3. zimske dvoranske lige  v malem nogometu. V kar desetih zaporednih tekmah se bo v Dvorani tržiških 

olimpijcev pomerilo devet različnih klubov, s predvidenim zaključkom ob 22. uri. Pridite in podprite svoje favorite ! 

NOVEMBER 

 

 

ponedeljek – 

petek 

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 do 1. decembra od 
ponedeljka do petka med 9. in 16. uro. 

NOVEMBER 

 

 

 

vsak ponedeljek 

DELAVNICA ZA ODRASLE: 

ODKRIVAMO LEPOTO ČIPKE 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator:  

Knjižnica dr. Toneta Pretna rja  

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  

 

ponedeljek - 

petek 

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. 
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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. 

Tržiški muzej je letos praznoval 50. obletnico odprtja svojih vrat. V počastitev tega jubileja je v Pollakovi kajži muzeja v kar petih 
razstavnih prostorih prvo nedeljo v septembru odprla vrata nova stalna razstava čevljarske zbirke. Ta na sodoben in interakti ven 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.  Že konec aprila pa so se 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 je razstavljenih veliko smuči, med katerimi najdemo tudi  stare primerke s konca 19. 

stoletja. Zbirka predstavlja načine izdelovanja  smuči, razvoj smučarskih vezi, obutve in druge opreme. Prikazan je razvoj športnega 

smučanja od skromnih začetkov vse do slaloma slavnih tekmovalcev in tekmovalk, kjer je predstavljeno 20 največjih zvezd slovenskega 

smučanja. Muzej je odprt od torka do nedelje med 10. in 18. uro.  

 

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 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 »P aradiž«. 

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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