
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 8. do 14. decembra 2014 

 

december 

8 
ponedeljek 

NOVOLETNA USTVARJALNA 

DELAVNICA 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator:  

Ljudska univerza Tržič  

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trz ic.si 

www.lu-trz ic.si 
 

17.00 

V ponedeljek bo na Ljudski univerzi Tržič novoletna ustvarjalna delavnica, ki bo organizirana v sklopu izobraževanja za vse generacije. Na 

ustvarjalni delavnici boste imeli možnost, da ustvarite svoje lastne izdelke v duhu decembrskega praznovanja. Prispevek za ma teriale 

znaša tri evre, za otroke je delavnica brezplačna . Nujne so predhodne prijave, katere lahko oddate po telefonu na številki 04 592 55 51, 

ali po elektronski pošti na naslovu info@lu-trzic.si. 

 

december 

8 
ponedeljek 

 

TEKMOVANJE V STRELJANJU Z 

ZRAČNO PUŠKO 
Dom krajanov Lom pod Storžičem 

 

Organizator:  

Športno društvo Lom pod Storžičem  

Več informacij: 

sdlom@lompodstorzicem.si 
 

17.00 

Še zadnjič v tem letu vas Športno društvo Lom pod Storžičem vabi na tekmovanje v streljanju z zračno puško. Tekmovalne puške morajo 

biti serijske izdelave, tekmovalci pa bodo razdeljeni v štiri moške in dve ženski kategoriji, ter dodatno kategorijo za invalide. Tekmovalo 

se bo po pravilih Strelske zveze Slovenije, prijave pa interesenti lahko oddate na licu mesta pred pričetkom tekmovanja. 
 

december 

10 
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 

Nikar ne dovolite, da vam računalniki povzročajo sive lase! Knjižnica dr. Toneta Pretnarja vas vabi na individualne ure pomoči za uporabo 

računalnika, kjer se boste s pomočjo Nejca Perka rešili vseh vaših težav. Zaželene so predhodne najave na telefonski številki  04 592 38 

83. 

 

december 

10 
sreda 

 

GLASBENA PREDSTAVA:  

OSNOVNA ŠOLA KRIŽE IMA 

TALENTE 
Osnovna šola Križe 

 

Organizator:  

Osnovna šola Križe  

Simona Kralj 

Več informacij: 

04 595 11 00 

o-krize.kr@guest.arnes.si 

031 310 076 

miklavzeva@gmail.com 
 

17.30 

V sredo se bodo učenci Osnovne šole Križe ob 17. uri pomerili v svojih talentih. Nastopili bodo tako pevci in napovedovalci, kot plesalci, 

ki so za vas pripravili zanimive in pestre točke. Vabljeni, da se jim pridružite in uživate v  predstavitvi mladih, nadobudnih talentov. Vstop 

prost. 
 

december 

10 
sreda 

 

POTOPISNO PREDAVANJE: PO 

SLOVENSKI JAKOBOVI POTI 
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 

Vabljeni v večnamenski prostor knjižnice na potopisno predavanje z znano Tržičanko, Jelko Snedic. Na predavanju se boste sprehodili po 

Slovenski Jakobovi poti od Obrežja pa vse do Trsta. Ta srednjeveška romarska pot, dolga več kot 300 kilometrov, je speljana mimo 
asfaltnih cest in številnih cerkvic, posvečenih svetemu Jakobu, ob poti pa vas spremljajo domovi prijaznih domačinov. Vljudno vabljeni! 

mailto:info@lu-trzic.si
http://www.lu-trzic.si/
mailto:sdlom@lompodstorzicem.si
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:o-krize.kr@guest.arnes.si
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december 

11 
četrtek 

 

URA PRAVLJIC: 

PEPELKA MALO DRUGAČE 
Knjižnica 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 

Tudi tokratna ura pravljic bo, tako kot minuli četrtek, postregla z malce drugačnim programom. Dramska skupina župnije Kovor bo skozi 
zanimivo igrico otrokom predstavila Pepelko na malce drugačen način in poskrbela za čarobno četrtkovo popoldne. Tako kot vedno, so k 

udeležbi in ogledu vabljeni vsi otroci med četrtim in osmim letom starosti. 

 

december 

11 
četrtek 

 

ODPRTJE RAZSTAVE: 

MLADI UMETNIK MED NAMI 
Galerija Atrij Občine Tržič 

 

Organizator:  

Tržiški muzej  

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si  

www.trziski-muzej.si 
 

18.00 

Galerija Atrij Občine Tržič odpira vrata razstave likovnih izdelkov mladih umetnikov, k i so izdelali učenci Osnovne šole Križe. Pri 

predmetu likovne umetnosti učenci spoznavajo in doživljajo različne oblike likovnega ustvarjanja. Seznanjajo se z dediščino s lovenskih in 

svetovno znanih umetnikov likovne umetnosti, preko njih iščejo navdihe ter  poskušajo razvijati in negovati individualni likovni izraz. 

Učenci so pod mentorstvom učiteljic šole ustvarili likovna dela z raznoliko tematiko in vsebino, izbrani motivi pa prikazujej o razumevanje 
likovnih pojmov, uporabo različnih likovnih tehnik in ma terialov. Na tokratni razstavi se predstavljajo mladi slikarji, ki sicer povzemajo 

vtise znanih slikarjev, vendar v svoji neposrednosti in originalnosti poskušajo izraziti svojo likovno moč, kar naredi vsako delo drugačno, 

posebno in unikatno. Razstava je nastala v sodelovanju z Dragico Štalc, večletno likovno pedagoginjo na Osnovni šoli Križe. Po odprtju bo 

razstava na ogled od ponedeljka do petka med 9. in 16 uro, vse do 5. januarja 2015. 

 

december 

11 
četrtek 

 

KONCERT KITARSKEGA 

ANSAMBLA SVARUN: 

STRUNE MILO SE GLASITE 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator:  

Kulturno društvo Svarun  

Več informacij: 

040 519 018 

info@svarun.eu 

www.svarun.eu 
 

19.00 

V temi zimskih noči srce išče tolažbo, upanje, išče iskre svetlobe. Na praznih ulicah odmevajo samotni koraki tistih, ki jim ni dano, da bi 

se pogreli ob domači peči. Strune, milo se glasite in oznanite, kaj je v človeku dobrega, kaj se skriva za praznimi očmi. Dajte nam pot 

skozi zvok, skozi tiho glasbo, ki nagovori srce, naj se vendar odpre, naj zasije v temo noči in poda roko tistim, ki nimajo več ničesar. 

Strune, milo se glasite, da spregledamo v luči miline in spoznamo v človeku brata. Naj se zopet sli ši smeh po ulicah, naj se sliši stara 

pesem, naj odmeva na tisoče korakov! Naj bo zimski čas priprava na prebujenje v svetli pomladi, ko bo vzšlo novo sonce - sonce svobode 

in pravice. Prisluhnite pesmi ta četrtek v prostorih Knjižnice dr. Toneta Pretnarja v Tržiču, v družbi Kitarskega ansambla Svarun iz 

Kulturnega društva Svarun.  
 

december 

12 
petek 

 

TEKMOVANJE OB OBČINSKEM 

PRAZNIKU: NAMIZNI TENIS 
Osnovna šola Križe 

 

Organizator:  

Namiznoteniški klub Križe  

Več informacij: 

ntk.krize@gmail.com 
 

17.00 

Med športnimi dogodki v Tržiču tekom decembra nikakor ne bo manjkalo raznolikosti. Namiznoteniški klub Križe vas vabi na tekmovanje 

posameznikov v moški in ženski konkurenci.  Tekme bodo potekale po pravilih Namiznoteniške zveze Slovenije, najboljši trije tekmovalci 

pa bodo prejeli medalje. Prijave lahko oddate na licu mesta do najkasneje 30 minut pred začetkom tekmovanja. 

 

december 

12 
petek 

 

TURNIR TROJK V KOŠARKI 
Osnovna šola Bistrica 

 

Organizator:  

Športna zveza Tržič  

Več informacij: 

059 010 313 

059 010 316 (faks)  

sportna_zveza_trzic@t-2.net 

http://www.sztrz ic.si 
 

18.15 

Vsi navdušenci košarke se lahko v petek v Osnovni šoli Bistrica pomerite v turnirju trojk in preskusite svoje sposobnosti. Na  turnirju bodo 

veljala t.i. »streeball« pravila, zato lahko v posamezni ekipi nastopijo največ štirje igralci. Zmagovalna ekipa bo v trajno last prejela pokal, 
igralci prvih treh ekip pa prejmejo medalje . Zadnji rok za oddajo prijav, v kateri morate poimensko navesti seznam vaših ekipnih 

soigralcev, je sreda, 9. december. Prijave lahko oddate na Športno zvezo Tržič po faksu na številki 059 010 316, elektronski pošti na 

naslovu sportna_zveza_trzic@t-2.net, ali pa osebno na sedežu Športne zveze Tržič.  

mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
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http://www.sztrzic.si/


 

 

december 

12 
petek 

 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 

GLASBENE ŠOLE TRŽIČ 
Kulturni center Tržič 

 

Organizator:  

Glasbena šola Tržič  

Več informacij: 

04 598 07 00 

gs-trzic@guest.arnes.si  
 

19.00 

Ob približujočem se koncu koledarskega leta Glasbena šola Tržič vabi na zaključni, božično-novoletni koncert. Program bodo pripravili in 

predstavili učenci glasbene šole, ki vam bodo s pomočjo različnih inštrumentov zaigrali skladbe iz različnih obdobij zgodovine glasbe. 

Vljudno vabljeni na edinstven večer z glasbo. 
 

december 

13 
sobota 

 

IZLET V NEZNANO 
Izpred Osnovne šole Tržič 

 

Organizator:  

Planinsko društvo Tržič –  Vodniški odsek 

Več informacij: 

040 627 808 

stanko.koblar@gmail.com 
 

8.00 

Planinsko društvo Tržič vas vabi na planinski izlet v neznano. Pot vas bo vodila v nov del Slovenije, kjer boste v približno dveh urah 

prehodili zabavno in lahko turo, primerno za vse udeležence. Prijave lahko oddate do srede, 10. decembra, oziroma do zasedbe mest. Za 

hrano, pijačo in zabavo bo poskrbljeno, poleg tega pa bodo vsi udeleženci prejeli zgoščenko s slikami vseh izletov v letu 201 4. Pridite in 

se pustite presenetiti. 
 

december 

13 
sobota 

 

TRŽNI DAN 
Trg svobode 

 

Organizator:  

Polona Brodar s.p.  

Več informacij: 

polonca.brodar@gmail.com   
 

8.00 

Še zadnjič v tem letu vas bo v Tržiču med 8. in 13. uro pričakal bogat Tržni dan, ki bo seveda praznično obarvan. Poleg bogate ponudbe 

domačih obrtnikov, ter toplih napitkov, vključno s kuhanim vinom, vas tokrat čaka še lepo presenečenje. Vabljeni torej, da še  zadnjič v 

letošnjem letu obiščete tržiški Tržni dan in se ob bogati ponudbi stojnic pogrejete ob toplem napitku. 

 

december 

13 
sobota 

 

OTVORITEV RAZSTAVE: 

TRŽIŠKA ZIMSKA IDILA 
Mestna kavarna in staro mestno jedro 

 

Organizator:  

Foto klub Tržič  

Več informacij: 

041 264 960 

fotoklubtrzic@gmail.com  

www.fotoklubtrzic.si 
 

10.00 

Na Tržnem dnevu in ob prazniku občine Tržič bo v izložbah lokalov starega mestnega jedra ter v Mestni kavarni odprtje razstave 

fotografij članov Foto kluba Tržič z naslovom »Tržiška zimska idila«. Otvoritev bo ob 10. uri v snežni hišici, spremljajoči kulturni program 

pa bodo pripravili učenci Glasbene šole Tržič.  
 

december 

13 - 21 
dnevno 

 

BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR V 

KEGLJANJU 2014 
Kegljišče v Tržiču 

 

Organizator:  

Kegljaški klub Ljubelj Trž ič  

Več informacij: 

04 596 12 80 

041 772 677 

kkljubelj@gmail.com  
 

15. – 21.  

Od 13. do 21. decembra bo na tržiškem kegljišču potekal Božično-novoletni turnir 2014, na katerem se bodo pomerili tako tekmovalci, 

kot rekreativni ljubitelji kegljanja. Na ta tradicionalen turnir so vabljeni udeleženci iz cele Slovenije, ter tudi bližnjih avstrijskih klubov. 

Tekmovanja bodo potekala vsak dan med 15. in 21. uro, v primeru, da se želite preizkusiti tudi vi, pa lahko prijave oddate na k egljišču 

vse do četrtka, 11. decembra. 

 

december 

13 
sobota 

 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA 
Kulturni center Tržič 

 

Organizator:  

Občina Tržič  

Več informacij: 

04 597 15 36 

informacije@trzic.si  
 

19.00 

Občina Tržič vas v počastitev občinskega praznika vljudno vabi na slavnostno akademijo, ki bo v soboto ob 19. uri v Kulturnem  centru 

Tržič. Po podelitvi občinskih priznanj bomo prisluhnili koncertu prvega glasu slovenskega jazza - Mii Žnidarič, ki se bo tokrat predstavila 

ob spremljavi pianista Steva Klinka in basista Roberta Jukića. Na koncertu bomo lahko prisluhnili izboru pesmi z njenega uspešnega 

projekta »Slovenska poezija v jazzu«. Vstop je prost, vljudno vabljeni! 

mailto:gs-trzic@guest.arnes.si
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december 

14 
nedelja 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO V 

SPRINTU ZA KADETINJE U-18 

POSAMEZNO 
Kegljišče v Tržiču 

 

Organizator:  

Kegljaški klub Ljubelj Trž ič  

Več informacij: 

04 596 12 80 

041 772 677 

kkljubelj@gmail.com  
 

10.00 

Vabljeni k ogledu državnega prvenstva v kegljanju! Pomerile se bodo tekmovalke v starostni ka tegoriji od 16 do 18 let, ki bodo zastopale 

kar dvanajst različnih slovenskih klubov. Obeta se zanimivo tekmovanje, zato pridite in podprite svoje favorit inje. 
 

december 

14 
nedelja 

 

ODPRTO OBČINSKO PRVENSTVO 

V ŠAHU 
Kulturni dom Križe 

 

Organizator:  

Športna zveza Tržič  

Več informacij: 

059 010 313 

sportna_zveza_trzic@t-2.net 

http://www.sztrz ic.si 
 

10.00 

V nedeljo vas Športna zveza Tržič vabi, da razgibate vaše miselne vijuge in se pomerite v šahu. Vsi tekmovalci bodo nastopili v enotni 

kategoriji, katero bodo vodila pravila Šahovske zveze Slovenije. Najboljši trije šahisti bodo domov odnesli pokal, tekmovalci pa prijave 

lahko oddate na licu mesta vse do 30 minut pred začetkom tekmovanja. 
 

december 

14 
nedelja 

 

PODELITEV PRIZNANJ 100x NA 

KAMNEK 
Dom pod Storžičem 

 

Organizator:  

Planinsko društvo Tržič  

Več informacij: 

040 336 090 (Uroš)  

uros.ahacic@galarna.si 
 

11.00 

Planinsko društvo Tržič vas v nedeljo ob 11. uri vabi v Dom pod Storžičem na zaključek akcije 100x na Kamnek 2014 in podelitev priznanj. 

Po podelitvi bo sledilo prijetno družabno srečanje, prav tako pa se boste lahko okrepčali z odlično planinsko enolončnico, ki vas bo 

pogrela pred povratkom domov. Vabljeni vsi planinci dobre volje. 

do  

21. 1.  

BREZPLAČNO DRSANJE  
Balinišče na Ravnah 

Organizatorja:  

Občina Tržič in Balinarski klub Tržič AC 

Žepič 

Več informacij: 

040 256 606 

dusankavcic64@gmail.com, 

informacije@trzic.si 
 

16. – 20. 

OSNP 

10. – 12. 

Pokrito drsališče  v velikosti 10 x 30 m je namenjeno rekreacijskemu drsanju vseh generacij, tako starim drsalnim mačkom kot 
začetnikom. Drsanje je brezplačno, v prostorih balinarskega kluba pa bo možna tudi brezplačna izposoja drsalk. Drsališče je odprto vsak 

dan med 16. in 20., ob sobotah, nedeljah in praznikih pa tudi med 10. in 12. uro. 

do konca 

leta 

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 družen ja vseh 

skupin je zadovoljevanje nematerialnih potreb naključno zbranih posameznikov. Pridite, saj je mogoče ravno zaupen pogovor tisto, kar 

potrebujete. 

do konca 

leta 

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! 
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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 dena rnice. 

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. 
 

 

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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