
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 15. do 21. decembra 2014 

 
 

december 

16, 18 
torek, 

 četrtek 

 

KALIGRAFSKE UR'CE 
Mestna kavarna 

 

Organizator:  

Damjana Škantar 

v sodelovanju z Mestno kavarno 

Več informacij: 

040 150 113 

napisanoizsrca@gmail.com  

damjanaskantar@gmail.com 
 

18.00 

Pred prihajajočimi prazniki ste vsi, ki vas zanima lepopisje, prijazno vabljeni na prvo Kaligrafsko ur´co, na kateri boste po kukali v svet 
kaligrafije in se seznanili z eno izmed številnih kaligrafskih pisav. S pomočjo pridobljenega znanja boste lahko v te h prazničnih dneh na 

unikaten način tistim, ki jih imate najrajši, napisali praznično čestitko ali lepo sporočilo z dodano ustvarjalno noto. Na iz biro sta dva 

termina, in sicer torek, 16. december in četrtek, 18. december  med 18. in 20. uro. Za učenje potrebujete karirasti zvezek A4, svinčnik, 

držalo s kaligrafskim peresom, črni tuš, veliko kreativne in dobre volje ter potrpežljivost. Prijave sprejemajo na številki 040 150 113. 

 

december 

18 
 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 avtomobilom ali uporaba računalnika je le  peščica dejavnosti, ki je za večino nekaj 

samoumevnega, a so kljub temu številnim osebam onemogočene. Izguba vida iz kakršnegakoli razloga je hud udarec za vsakega človeka, 
zato vas vabimo, da se v četrtek, ob 15. uri udeležite srečanja članov Društva slepih in slabovidnih v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja . 

 

december 

18 
 četrtek 

 

URA PRAVLJIC 
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 

Na otroškem oddelku knjižnice bo ta četrtek ob 17. uri še zadnjič letos  ura pravljic, namenjena našim najmlajšim. Vabljeni so vsi otroci 
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 spodbujajo otroško domišljijo, ki je 
za srečno otroštvo ključnega pomena. Pripeljite svoje najmlajše in napolnite njihovo domišljijo! 

 

december 

18 
 četrtek 

 

GLASBENA PREDSTAVA: UČENCI 

OŠ KRIŽE POJEJO BOŽIČNO-

NOVOLETNE PESMI 
Osnovna šola Križe  

 

Organizator:  

Osnovna šola Križe  

Simona Kralj 

Več informacij: 

miklavzeva@gmail.com  
 

17.00 

Osnovna šola Križe vas vabi na božično-novoletni nastop svojih učencev. Nastopali bodo šolski pevski zbori, posamezni razredi in učenci, 
ki vestno obiskujejo dobrodelni krožek. Rdeča nit celotne prireditve bodo vrednote , ki so za dobro vzgojo in kvalitetno življenje še kako 

pomembne. Vljudno vabljeni. 

 

december 

18 
 četrtek 

 

IGRICA ZA OTROKE Z OBISKOM 

DEDKA MRAZA 
Osnovna šola Bistrica  

 

Organizator:  

KS Bistrica pri T ržiču  

Več informacij: 

vida.raztresen@gmail.com 
 

17.00 

Bistriške otroke bo v prostorih njihove osnovne šole ta četrtek obiskal Dedek Mraz. Ker ta skrivnostni mož ve, da so naši otr oci vedno 

pridni in pošteni, je za njih pripravil krajšo igrico. Nedvomno se bodo našla tudi kakšna manjša darila, ki bodo razveselila otroke.  
  

mailto:napisanoizsrca@gmail.com
mailto:damjanaskantar@gmail.com
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:miklavzeva@gmail.com
mailto:vida.raztresen@gmail.com


 

 

december 

18 
 četrtek 

 

PREGLED SEZONE 

ALPINISTIČNEGA ODSEKA TRŽIČ 
Razstavno-izobraževalno središče (RIS) Dolina 

 

Organizator:  

Alpinistični odsek Trž ič  

Več informacij: 

ao.trzic@gmail.com  

miha.zupan@gmail.com 
 

19.00 

V Razstavno-izobraževalnem središču Dolina bodo člani Alpinističnega odseka Tržič obudili spomine na minulo sezono, v kateri se je 
nedvomno spletno mnogo zanimivih zgodb. Vabljeni, da zgodbam prisluhnete tudi vi, saj vam jih bo predstavilo kar šest različn ih 

predavateljev. Med drugim vam bo zaupana razburljivost ekstremnega ledenega plezanja, zgodbe o »Luknji« v Kanadi, skrivnosti 

Himalaje, ter način, kako lahko najbolj pogumni splezate na vrh ledene gore sredi oceana. Vljudno vabljeni! 

 

december 

19, 20 
petek, sobota 

 

DVODNEVNI MLADINSKI TABOR  
Koča na Dobrči 

 

Organizator:  

Planinsko društvo Tržič –  Mladinski odsek 

Več informacij: 

040 627 808 

stanko.koblar@gmail.com 
 

16.00 

Planinsko društvo Tržič za vse učence od 5. do 9. razreda osnovnih šol organizira dvodnevni Zimski planinski tabor na Dobrči. Zbor bo v 

petek ob 16. uri na Bistriški planini, od koder bodo mladi planinci krenili do koče na Dobrč i. Prijave starši lahko oddate do ponedeljka, 

15. decembra, oziroma do zasedbe mest mentorjem na šolah ali vodji izleta. Več informacij vam je na voljo na telefonski številki 040 627 
808 ter na elektronskem poštnem naslovu stanko.koblar@gmail.com.  

 

december 

19, 20 
petek, sobota 

 

ŽIVE JASLICE 
Sebenje 

 

Organizator:  

KS Sebenje 

KD Kruh Križe  

Več informacij: 

041 875 135 

marko.poljanc@siol.net 
 

17. (PE) 

16. (SO) 

Vabljeni na dvodnevno prireditev Žive jaslice v Sebenjah, na kateri bodo obujali stare običaje  s področja praznovanja božičnih praznikov. 
Predstava Žive jaslice je v osnovi namenjena otrokom in mladini, seveda pa so k ogledu vabljeni tudi odrasli. Božični dogodki ustrezajo 

začetkom vseh štirih evangelijev, ki so vključeni v svetopisemski kanon,  zato bodo igralci KD Kruh Križe zato letos prepustili glavno 

besedo prav evangeliju - z zvesto interpretacijo začetka Matejevega evangelija bodo omogočili obiskovalcem, da jih nagovori svetost 

samega besedila. V petek se bo prireditev pričela ob 17. uri z vaškim sejmom, ki bo ob 18. uri sledila igra na temo božične zgodbe, ter 
zabava z DJ-em ob 19.00. V soboto pa se bo prireditev pričela že ob 16. uri, prav tako z vaškim sejmom in prodajo dobrot na stojnicah, 

ter pohodom po Poti treh zvonov. Ob 18. uri bo ponovno igra na temo božične zgodbe, kateri  bo ob 18.30 sledil prihod Božička in 

obdarovanje otrok, od 19. ure dalje pa zabava ob živi glasbi.  Vabljeni, da predbožični konec tedna preživite v družbi krajanov Sebenj. 
 

december 

19 
petek 

 

DAN FOTOGRAFIJE IN 

PREDSTAVITEV ZNAMKE NIKON 
Kavarna Stara godba 

 

Organizator:  

Foto klub Tržič  

Več informacij: 

fotoklubtrzic@gmail.com  

www.fotoklubtrzic.com 
 

17.00 

Na tokratnem Nikon Dnevu fotografije v Tržiču boste v Kavarni Stara godba poleg preizkusa najnovejše opreme iz bogate ponudbe Nikon 

lahko prisluhnili strokovnim predavanjem Jana Pirnata Med portretom in pokrajino ob 17.00, Gašperja Pirmana Avtomobilizem z vsemi 
variacijami ob 18.00, Janeza Pelka Infrardeča fotografija ob 19.00 in Andreja Korenča Nikon novosti ob 20.00. Vstop je prost. 

 

december 

19 
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 st iski. Samopomoč je 

glavni korak do izboljšanja utrujenega in zaskrbljenega uma. 

 

december 

19 
petek 

 

KONCERT ŽENSKEGA PEVSKEGA 

ZBORA DRUŠTVA UPOKOJENCEV 

TRŽIČ 
Cerkev sv. Marije Goretti (Bistrica) 

 

Organizator:  

Društvo upokojencev Tržič  

Več informacij: 

04 596 11 65 

du.trzic@gmail.com 
 

19.00 

Članice Ženskega pevskega zbora Društva upokojencev Tržič vas vabi jo na božično-novoletni koncert v cerkev svete Marije Goreti v 

Bistrici pri Tržiču. Pri prepevanju pesmi se jim bodo pridružili člani Moškega pevskega  zbora Društva upokojencev Tržič in s tem dodatno 
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popestrili dogodek. Vljudno vabljeni. 
 

december 

20 
sobota 

 

VESELI DECEMBER: BOŽIČNO-

NOVOLETNI SEJEM 
Atrij Občine Tržič  

 

Organizator:  

Polona Brodar s.p.  

Več informacij: 

polonca.brodar@gmail.com  

9. – 13. 

V soboto vas bo od 9. ure dalje v atriju Občine Tržič ponovno pričakal Božično-novoletni sejem z bogato ponudbo na stojnicah, za 

otroško animacijo pa bo poskrbela Alteršola z ustvarjanjem novoletnih okraskov in igro snežink. Vljudno vabljeni! 
 

december 

20 
sobota 

 

5. IN 6. KOLO ZIMSKE OBČINSKE 

LIGE V DVORANSKEM 

NOGOMETU  
Dvorana tržiških olimpijcev 

 

Organizator:  

Nogometni klub Tržič 2012  

Več informacij: 

031 360 482 

pavel.skrjanec@gmail.com 
 

16.00  

Vabljeni k ogledu tekem 5. in 6. kola v dvoranskem malem nogometu. Pomerilo se bo 11 različnih ekip s pričetkom ob 16. uri. Pridite in 

podprite svoje favorite! 

 

december 

20, 21 
sobota, 

nedelja 

 

BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR V 

PIKADU 
Gostilna Ankele 

 

Organizator:  

Športno društvo Podljubelj  

Več informacij: 

040 666 952 

romsak.joze@podljubelj.si 

www.podljubelj.si 
 

17.00 

Športno društvo Podljubelj v gostilni Ankele prireja božično-novoletni turnir v pikadu. Udeležite se ga lahko vsi, izkupiček od tekmovanj 

pa bo v celoti namenjen nakupu športnih rekvizitov za Športno društvo Podljubelj. Turnir bo potekal v soboto, 20. in nedeljo, 21. 
decembra od 17. ure dalje v gostilni Ankele , in se nadaljeval 27. in 28. decembra. 

 

december 

20 
sobota 

 

BOŽIČNI KONCERT 
Galerija družine Ribnikar – Tekčeve jaslice 

 

Organizator:  

Pevsko društvo Zupan  

Več informacij: 

031 227 598 
 

19.00 

Si lahko zamislite lepši kraj za božični koncert, kot so Tekčeve jaslice , ki sodijo med najlepše dosežke ljudske in verske kulture pri nas.  To 
soboto, 20. decembra, pa bodo gostile že tradicionalni božični koncert Pevskega društva Zupan , kot gost večera pa bo nastopil kvintet 

Pueri Cantorum. Vabljeni na božični koncert v čudovito božično okolje. 

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 druženja vseh 

skupin je zadovoljevanje nematerialnih potreb naključno zbranih posameznikov. Pridite, saj je mogoče ravno zaupen pogovor tis to, 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! 
do konca 

leta 
JUTRANJA TELOVADBA 
na gradu Neuhaus in na igrišču Osnovne šole 

Organizator:  

Šola zdravja 

Več informacij: 
7.30 
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Križe 031 287 710 (Špela) 

031 209 278 (Štefka)  

www.srce-me-povezuje.si/solazdravja 

telovadba7.30@gmail.com  

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 5. 

januarja  

RAZSTAVA: MLADI UMETNIKI 

MED NAMI 
Galerija Atrij Občine Tržič 

 

Organizator:  

Tržiški muzej  

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si  

www.trziski-muzej.si 
 

9. – 16. 

Galerija Atrij Občine Tržič vabi k ogledu razstave likovnih izdelkov, ki so izdelali učenci Osnovne šole Križe. Pri predmetu likovne 
umetnosti učenci spoznavajo in doživljajo različne oblike likovnega ustvarjanja, se seznanjajo z dediščino slovenskih 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 prikazujejo 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 d rugačno, 

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

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

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 

KCT-ja 

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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