
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 1. do 7. decembra 2014 

 
december 

2, 6 
torek, 

sobota 

MERJENJE DRUŠTVA 

DIABETIKOV 
Društvena pisarna v Bistrici in  

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Društvo diabetikov Tržič 

Več informacij: 

031 727 208 

diabetiki.trzic@gmail.com  
 

18.00, 

11.00 

Društvo diabetikov Tržič počasi zaključuje s svojimi dejavnostmi v letu 2014. Še zadnjič v tem letu bodo imeli merjenja krvnih 

parametrov, in sicer prvič v torek, 2. decembra, med 18. in 19. uro v društveni pisarni v Bistrici, ter drugič v soboto, 6. decembra, med 

11. in 12. uro v prostorih knjižnice. Meritve bodo tudi tokrat vključevale krvni sladkor, pritisk, trigliceride in holesterol. 

december 

2 
torek 

SREČANJE BOLNIKOV PO 

MOŽGANSKI KAPI 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator: 

Klub CVB Tržič 

Več informacij: 

040 625 298  

 

16.00 

Vsak prvi torek v mesecu se ob 16. uri v Domu Petra Uzarja srečujejo bolniki po možganski kapi. Srečanja, na katerih govorijo o pomenu 

in načinu rehabilitacije, tako telesne kot duševne, prireja Klub CVB Tržič. 

december 

2 
torek 

PRAZNIČNI VEČERI V TRŽIŠKEM 

MUZEJU: DOBRODELNA DRAŽBA 

SLAŠČIC 
Pollakov salon 

 

Organizator: 

Tržiški muzej 

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si 

www.trziski-muzej.si  
 

19.00 

Čeprav je do božiča še kar nekaj dni, pa se lahko za kratek čas pretvorite v Božička že 2. decembra in se ob tem še posladkate. V 

Pollakovi dvorani Tržiškega muzeja bo namreč dražba prazničnih dobrot. Slaščice za dražbo bodo prispevali Društvo podeželskih žena 

Svit Tržič, Mestna kavarna, Slaščičarstvo Cerkovnik ter Slaščičarstvo Ma-ja, ves izkupiček od prodanih slaščic pa bo namenjen otrokom 

tržiških šol za plačilo malic in kosil ter stroškov udeležbe v šoli v naravi, ter Glasbeni šoli Tržič za plačilo šolnine socialno ogrožene deklice. 

Verjamemo, da se z vašo pomočjo obeta čudovit večer, katerega bodo popestrili tudi učenci Glasbene šole Tržič, ne nazadnje pa bo vaša 

dobrosrčnost prinesla kar nekaj nasmehov na otroške obraze. 

december 

3 
sreda 

TA VESELI DAN KULTURE: DAN 

ODPRTIH VRAT TRŽIŠKEGA 

MUZEJA 
Tržiški muzej 

 

Organizator: 

Tržiški muzej 

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si 

www.trziski-muzej.si  

 

cel dan 

V sklopu veselega dne kulture bo Tržiški muzej brezplačno odprl svoja vrata za vse obiskovalce, tekom dneva pa bodo nudili kar štiri 

strokovne vodene oglede. Dr. Bojan Knific vam bo stalno razstavo Tržiški šuštarji razkazal ob 11. in 16. uri, kustos Boštjan Meglič pa vam 

bo ob 12.30 in 17.30 pokazal vse skrite kotičke v Slovenskem smučarskem muzeju.  

december 

3 
sreda 

TA VESELI DAN KULTURE: 

FILMSKI PORTRETI TRŽIŠKIH 

KULTURNIH LJUBITELJEV IN 

PODELITEV KURNIKOVIH 

NAGRAD 
Kulturni center Tržič 

 

Organizator: 

OI JSKD Tržič in ZKO Tržič 

Več informacij: 

04 592 46 30 

oi.trzic@jskd.si  

 

18.00 

Zveza kulturnih organizacij Tržič in Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Tržič vas ob veselem dnevu kulture 
vabita na slavnostno podelitev Kurnikovih nagrad za leto 2014, ter na premierni ogled dveh novih dokumentarnih filmov iz cikla Filmski 
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portreti tržiških ljubiteljskih kulturnikov, s katerima se bodo poklonili Dorci Kraljevi in Janku Kermelju za njuno delo na področju tržiške 
ljubiteljske kulture. Prireditev bo v sredo ob 18. uri v Kulturnem centru Tržič, vstop je prost. 

december 

3 
sreda 

NASTOP UČITELJEV GLASBENE 

ŠOLE TRŽIČ 
Glasbena šola Tržič 

 

Organizator: 

Glasbena šola Tržič 

Več informacij: 

04 598 07 00 

gs-trzic@guest.arnes.si 

 

18.00 

V sredo bodo prostore Glasbene šole Tržič napolnili zvoki čudovite glasbe, ki jo bodo tokrat namesto učencev izvajali učitelji šole. Za vse 
ljubitelje pristne glasbe iz različnih obdobij glasbene kulture je to enkratna priložnost, da si privoščite malo drugačen zaključek dneva. 

december 

3 
sreda 

POTOPISNO PREDAVANJE: 

VSA MOJA HIMALAJA 
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 

Z alpinistom, gorskim reševalcem, športnim pedagogom in pisateljem Vikijem Grošljem se bomo podali po himalajskih brezpotjih. 
V predavanju z naslovom VSA MOJA HIMALAJA nam bo predstavil vseh svojih 14 osvojenih osemtisočakov. S svojim dosežki se je zapisal 
v sam svetovni vrh alpinizma in s tem krojil njegovo zgodovino.  

december 

4 
četrtek 

URA PRAVLJIC: IGRICA 

DRAMSKE SKUPINE IN OBISK 

SVETEGA MIKLAVŽA 
Knjižica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

17.00 

Tokratna ura pravljic bo malce drugačna, saj bo tokrat otroke v knjižnici obiskal sveti Miklavž. Poleg njegovega obiska bodo za animacijo 
otrok poskrbeli člani dramske skupine Krajevne skupnosti Leše, ki so za naše najmlajše pripravili čudovito igrico. Vabljeni vsi otroci od 
četrtega do osmega leta starosti! 

december 

5 
petek 

MIKLAVŽEVO KOPANJE 
Iz Tržiča 

 

Organizator: 

Društvo diabetikov Tržič 

Več informacij: 

031 727 208 

diabetiki.trzic@gmail.com 

 

8.00 

Člani Društva diabetikov Tržič v petek zjutraj odhajajo na Miklavževo kopanje v Termah Topolšica. Tam si boste lahko privoščili malo 

daljše kopanje s kosilom, po obedu pa bo sledil zunanji ogled zdraviliškega kompleksa s spominsko sobo, ki prikazuje pomembne 

dogodke iz polpretekle zgodovine. Prijave lahko oddate še do zasedbe mest na elektronski poštni naslov diabetiki.trzic@gmail.com, ali 

po telefonu na številki 031 727 208. 

december 

5 
petek 

VESELI DECEMBER: MIKLAVŽEV 

SEJEM 
Atrij Občine Tržič 

 

Organizator: 

Polona Brodar s.p. 

Več informacij: 

040 125 722 

polonca.brodar@gmail.com 

 

9.00 

V petek se v Tržič začne Veseli december! V atriju Občine Tržič vas bodo med 9. In 18. uro  čakale stojnice z bogato ponudbo izdelkov 

domačih obrtnikov. Nikar naj vas ne skrbi, da bi vas ob obisku in ogledu ponudbe zeblo, saj vam bosta na voljo tako vroč čaj, ki polepša 

še tako malodušen zimski dan, ter kuhano vino, za dobro voljo in ogrevanje telesa. Vljudno vabljeni! 

december 

5 
petek 

IGRICA ZA NAJMLAJŠE IN OBISK 

MIKLAVŽA 
Dom krajanov Brezje pri Tržič 

 

Organizator: 

KS Brezje pri Tržiču 

Več informacij: 

041 874 089 

brezjepritrzicu@gmail.com  

 

17.00 

V petek bo ob 17. uri Dom krajanov Brezje pri Tržiču obiskal sveti Miklavž. V spremljajočem kulturnem programu bodo sodelovali otroci 

iz Brezij pri Tržiču pod vodstvom mentorice Ane Peharc, tekom prireditve pa bo sveti Miklavž otroke obdaril z darili. Organizatorji starše 

prosijo, da darilo za svojega otroka prinesejo v Dom krajanov Brezje pri Tržiču med 16. in 17. uro na dan prireditve, zavito v škatli in 

opremljeno z imenom svojega otroka. Vljudno vabljeni otroci in starši! 
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december 

5 
petek 

PRAZNIČNI VEČERI V TRŽIŠKEM 

MUZEJU: MIKLAVŽEV SPREVOD 

IN POHOD Z BAKLAMI 
Izpred Galerije atrij Občine Tržič 

 

Organizator: 

Tržiški muzej 

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si 

www.trziski-muzej.si  
 

18.00 

Vabljeni na Miklavžev sprevod in pohod z baklami! Sprevod se bo začel v atriju Občine Tržič, kjer se boste ob petju ljudskih pevcev 
Kranjskih furmanov in voditeljice prireditve Ane Peharc pričakali prihod Miklavža. Skupaj se boste do Kurnikove hiše, kjer bo potekal 
krajši kulturni program. Tam se bo Miklavž tudi poslovil. Sprevod skozi staro mestno jedro s konjem in kočijo bo trajal predvidoma eno 
uro, med prireditvijo pa bo veljala popolna zapora ceste. Zatem bo ob 19. uri sledil še pohod z baklami, ki se bo pričel pred Kurnikovo 
hišo in končal pri cerkvici svetega Jožefa. Spremljali vas bodo tudi pevci ljudskih pesmi Kranjski furmani, ki bodo v krajšem kulturnem 
programu nastopili tudi v cerkvi svetega Jožefa. Ob cerkvi se bodo udeleženci lahko pogreli s toplimi napitki, nato pa krenili v sprevodu 
nazaj do atrija Občine Tržič.  

december 

5 
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. Samopomoč je 

glavni korak do izboljšanja utrujenega in zaskrbljenega uma. 

december 

5 
petek 

KONCERT: CABARET BAND 
RoMa bar 

 

Organizator: 

Roma d.o.o. 

Več informacij: 

roma@telemach.si  

 

21.00 

Vabljeni na koncert skupine Cabaret band, ki deluje od leta 2011 in je ena redkih glasbenih kabaret skupin v Sloveniji. Njihova posebnost 

je odrski nastop s pridihom komike in kabareta, repertoar pa je skrbno izbran, da vas popelje skozi različne glasbene zvrsti in povabi na 

ples. Pričetek ob 21.00 uri v RoMa baru v Bistrici, vstop je prost! 

december 

6 
sobota 

PLANINSKI IZLET: POLJŠKA 

PLANINA (1180 metrov) 
Iz Podljubelja, Tržiča, Bistrice in Kovorja 

 

Organizator: 

Planinsko društvo Tržič – Mladinski odsek 

Več informacij: 

040 627 808 

stanko.koblar@gmail.com 

 

7.50 

Mladinski odsek Planinskega društva Tržič tudi v decembru nadaljuje s svojimi aktivnostmi. V soboto bodo odšli na Poljško planino, 

avtobusni odhodi pa bodo ob 7.50 iz Podljubelja, 8.00 izpred Osnovne šole Tržič, 8.05 iz Bistrice pri Tržiču ter ob 8.10 iz Kovorja. Dodatne 

informacije so vam na voljo na telefonski številki 040 627 808, ter po elektronski pošti na naslovu stanko.koblar@gmail.com, prijave pa 

starši lahko oddate razredničarkam in mentorjem na šolah, ali vodji izleta po telefonu vse do srede, 3. 12.  

december 

6 
sobota 

VESELI DECEMBER: MIKLAVŽEV 

SEJEM IN OKRAŠEVANJE 

MIKLAVŽEVIH PIŠKOTOV 
Atrij Občine Tržič 

 

Organizator: 

Polona Brodar s.p. 

Več informacij: 

040 125 722 

polonca.brodar@gmail.com 

 

9.00 

V soboto se otrokom obeta prav posebno dopoldne, saj bodo lahko sodelovali pri okraševanju Miklavževih piškotov. Seveda bodo svoje 

piškote otroci lahko odnesli domov, izdelali pa bodo več različnih motivov medenjakov za okrasitev božičnih dreves. Odrsali pa si boste 

čas krajšali tudi s prazničnimi nakupi na bogato obloženih stojnicah.  
 

december 

6 
sobota 

KEGLJANJE OB PRAZNIKU 

OBČINE TRŽIČ 
Kegljišče v Tržiču 

 

Organizator: 

Kegljaški klub Ljubelj Tržič 

Več informacij: 

04 596 12 80 

041 772 677 

kkljubelj@gmail.com 

 

13.00 
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Ob prazniku občine Tržič se boste lahko pomerili tudi v kegljanju. Tekmovalo se bo moški in ženski konkurenci, skupno 120 lučajev, 
prijave pa lahko oddate na kegljišču vse do četrtka, 4. decembra. Najboljši trije v posamezni kategoriji bodo prejeli pokale. 

december 

6 
sobota 

OTVORITEV DRSALIŠČA NA 

RAVNAH 
Balinišče na Ravnah 

 

Organizator: 

Balinarski klub Tržič AC Žepič 

Več informacij: 

040 256 606 

dusankavcic64@gmail.com 

 

17.00 

Občina Tržič in Balinarski klub Tržič AC Žepič ob miklavževanju in občinskem prazniku vabita na otvoritev drsalne sezone na balinišču na 

Ravnah. Pokrito drsališče bo namenjeno rekreacijskemu drsanju vseh generacij, tako starim drsalnim mačkom kot začetnikom. Drsanje 

bo brezplačno, v prostorih balinarskega kluba pa bo možna tudi brezplačna izposoja drsalk. Drsališče bosta simbolno predala namenu 

župan občine Tržič, mag. Borut Sajovic in predsednik Balinarskega kluba Tržič AC Žepič, Dušan Kavčič. Poskrbljeno bo za tople napitke za 

vse drsalce in drsalke, tisti najbolj neučakani pa bodo drsali že v petek. 

december 

6 
sobota 

KONCERT: LEPA SI, LEPA SI, 

ROŽA MARIJA 
Cerkev svetega Urha v Žiganji vasi 

 

Organizator: 

KD FS Karavanke 

Več informacij: 

051 332 787 

sasa.meglic@telemach.net 

 

19.00 

Pevke ljudskih pesmi, članice Kulturnega društva Folklorne skupine Karavanke, vas vabijo na koncert z naslovom Lepa si, lepa si, roža 

Marija. Na koncertu, ki je pripravljen v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Sebenje, bodo v cerkvi svetega Urha v Žiganji vasi punce za vas 

pripravile čudovit glasbeni večer.  

december 

6 
sobota 

ZAKLJUČEK ŠENTANSKIH 

ŠPORTNIH IGER 2014 
Dom krajanov Podljubelj 

 

Organizator: 

Športno društvo Podljubelj 

Več informacij: 

040 730 477 

www.podljubelj.si  
 

19.00 

V prvem tednu decembra bo v Domu krajanov Podljubelj zaključek Šentanskih športnih iger 2014. Ob krajšem spremljevalnem programu 

bodo podeljena priznanja najboljšim športnikom letošnjih Šentanskih športnih iger, prav tako pa bodo priznanje dobili vsi, ki so se več 

kot stokrat povzpeli na bližnji hrib, Kršiše. Vljudno vabljeni! 

december 

7 
nedelja 

GORENJSKO PRVENSTVO V 

KEGLJANJU ZA MOŠKE 

POSAMEZNO IN PARE 
Kegljišče v Tržiču 

 

Organizator: 

Kegljaški klub Ljubelj Tržič 

Več informacij: 

04 596 12 80 

041 772 677 

kkljubelj@gmail.com 
 

12.00 

V soboto se bodo v Tržiču pomerili tekmovalci različnih Gorenjskih kegljaških klubov. Na Gorenjskem prvenstvu v kegljanju bo nastopilo 

kar 80 kegljačev iz osmih različnih klubov, ki bodo nedvomno poskrbeli za pravi tekmovalni spektakel. Vabljeni k ogledu. 

vsako 

sredo  

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@dputrzic.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 tisto, kar 
potrebujete. 

vsak 

ponedeljek 

DELAVNICA ZA ODRASLE: 

ODKRIVAMO LEPOTO ČIPKE 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

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 
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mentorica je Vlasta Prešern. Z njeno pomočjo izpod spretnih prstov klekljaric nastajajo prečudoviti izdelki iz čipk. Pridružite se jim tudi vi! 

do konca 

leta 

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. 

do 8. 12. 
od ponedeljka 

do petka 

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. 

Vljudno vabljeni k ogledu slikarske razstave tržiškega slikarja, Vinka Hlebša. Razstava Utrip narave se ponaša z slikovitim opusom narave, 
saj v slikarjevih 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 vse do 8. decembra od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro. 

do konca 

leta 

SPOMINSKA RAZSTAVA 

DANIELA ZUPANA 
Kulturni center Tržič 

 

Organizator: 

Foto klub Tržič 

Več informacij: 

041 264 960 

fotoklubtrzic@gmail.com 

www.fotoklubtrzic.com 
 

v času 

dogodkov 

 

V Kulturnem centru Tržič je na ogled spominska fotografska razstava Daniela Zupana z naslovom »V spomin«. Dani je ustvarjal tako v 
analogni, kot v digitalni dobi fotografije in postavljal mejnike v času, ko je bil naziv »amaterski fotograf« časti vredna titula, s katero so se 
lahko pohvalili le redki Tržičani. Foto klub Tržič bo avtorja predstavil z njegovimi najljubšimi deli in motivi, k ogledu katerih ste vabljeni 
tudi vi. Ogledi so možni v času dogodkov v Kulturnem centru Tržič. 

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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