
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 22. do 28. decembra 2014 
 

december 

22 
 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 

Še zadnjič v tem letu vas Knjižnica dr. Toneta Pretnarja vabi na klekljarsko delavnico Odkrivamo lepoto čipke v večnamenski prostor 

knjižnice. Tu s pomočjo mentorice, Vlaste Prešeren, izpod spretnih prstov klekljaric nastajajo prečudoviti izdelki iz čipk. Ne zamudite 

letošnje zaključne delavnice in se jim pridružite tudi vi! 
 

december 

22 
 ponedeljek 

 

PRAZNIČNI VEČER S 

SAŠO PAVČEK 
Dvorana KD Folklorna skupina Karavanke (Balos 

4) 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 

19.00 

Pred zaključkom prireditveno bogatega decembra in koledarskega leta bo Knjižnica dr. Toneta Pretnarja gostila izredno umetnico, Sašo 

Pavček. Praznični večer pod imenom Obleci me v poljub vam bo ob temperamentni in čutni glasbi skozi pesmi prikazal ljubezensko 

zgodbo, ki jo je igralka upesnila v svoji zbirki Obleci me v poljub. Pesmi se nizajo od zaljubljenosti in strasti do razočaranj, ter končno 

spregovorijo o iskanju lastne poti in moči. Predstava je spoj poezije in avtorske glasbe mladih, nadarjenih glasbenikov: Aljoša Rijavca na 

klavirju, Šemsudina Dino Džope na kitari, Jana Oršiča na bas kitari in seveda Saše Pavček, ki s svojim vokalom zaokroži in zaključi 

glasbeno celoto. Praznični novoletni večer bo posvečen temelju naših življenj - ljubezni. Tokratna prireditev, ki je tudi zadnja v letošnjem 

letu v organizaciji tržiške knjižnice, bo izjemoma potekala v dvorani KD FS Karavanke na Balosu 4. 
 

december 

24 
sreda 

 

BONOLE 2014 
Dvorana tržiških olimpijcev 

Organizator: 

Osnovna šola Tržič 

Več informacij: 

04 597 12 50 

tajnistvo-os.trzic@guest.arnes.si 

9.30 

Osnovna šola Tržič v pričakovanju božiča in prihajajočega novega leta organizira vesele igre imenovane Bonole 2014. Tema dogodka je 

»z glasbo in plesom v novo leto«. Na prireditvi se bodo pomerile tri ekipe, sestavljene iz otrok vseh razredov tržiške osnovne šole, 

nekateri učenci in učenke pa bodo prireditev popestrili z glasbenimi in plesnimi točkami. Poleg učencev in zaposlenih bodo nastopili tudi 

plesna skupina Leyli, plesna skupina HIP HOP in Plesni klub Tržič. Vljudno vabljeni! 
 

december 

24 
sreda 

 

INDIVIDUALNA POMOČ ZA 

UPORABNIKE RAČUNALNIKA 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 

11.00 

Nikar si ne dovolite, da vam računalniki povzročajo sive lase! Knjižnica dr. Toneta Pretnarja vas še zadnjič v tem koledarskem letu vabi na 

individualne ure pomoči za uporabo računalnika, kjer se boste s pomočjo bibliotekarja Nejca Perka rešili vseh vaših težav in preprek. 

Zaželene so predhodne najave na telefonski številki 04 592 38 83. 
 

december 

25 
četrtek 

 

DRUŽINSKO BOŽIČNO DRSANJE 
Pokrito drsališče na Ravnah 

Organizator: 

KS Ravne 

Več informacij: 

040 570 454 (Aljoša) 

18. – 20. 

Krajevna skupnost Ravne vas vljudno vabi na družinsko božično drsanje na pokrito ledeno ploskev. Obisk Božička, topla pijača in prijetna 

glasba bodo poskrbeli, da vam bo drsanje minilo v prijetnem, božičnem duhu. 
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december 

26 - 30 
od petka 

do torka 

 

TEČAJ SMUČANJA IN DESKANJA 
Smučišče Bodental 

Organizator: 

KUTS Tržič 

Več informacij: 

040 567 518 

ziga.zupan@gmail.com 

http://zupi.si 

 

Vsako zimo člani Kluba učiteljev in trenerjev smučanja Tržič organizirajo tečaje smučanja in deskanja, ki se jih sezonsko udeleži okoli sto 
otrok. Smučarski tečaji se izvajajo med božičnimi in zimskimi počitnicami pod vodstvom dolgoletnega trenerja in učitelja smučanja Žiga 
Zupana, ki svoje dolgoletno znanje vestno predaja mlajšim generacijam. Letošnji tečaj smučanja in deskanja bo potekal med 26. in 30. 
decembrom. Za otroke je organiziran avtobusni prevoz, poskrbljeno je tudi za topel obrok in pijačo. Za individualni tečaj ali posamezno 
učno uro je možen individualen dogovor tekom smučarske sezone. Ob koncu petdnevnega tečaja bo organizirana zaključna prireditev, 
na kateri bodo otroci pokazali osvojeno znanje. Prijavnice lahko najdete na spletni strani http://zupi.si, dodatne informacije pa so vam 
na voljo na številki 040 567 518. 

 

december 

26 
petek 

 

KONCERT MePZ IGNACIJ 

HLADNIK: PRESVETA NOČ 
Cerkev Marijinega oznanjenja 

Organizator: 

KD Ignacij Hladnik 

Več informacij: 

041 386 705 

19.00 

Kulturno društvo Ignacij Hladnik Tržič vabi na božični koncert z naslovom Presveta noč. V letu, ko Mešani pevski zbor Ignacij Hladnik 
praznuje 35-letnico svojega delovanja, bo tudi njihov božični koncert v znamenju te obletnice. Predstavili vam bodo večino božičnih 
pesmi, ki jih je zbor posnel oktobra 1994 v cerkvi sv. Martina na Igu, in s tem pred 20 leti izdal svojo prvo zgoščenko z naslovom Presveta 
noč. Na petkovem božičnem koncertu, ki bo od 19. ure dalje v cerkvi Marijinega oznanjenja v Tržiču, se vam bo predstavil Mešani pevski 
zbor Ignacij Hladnik, solista Mateja Langus in Tomaž Koder, organist Janez Šter in dirigent Tomaž Meglič. Vstopnice vam bodo na voljo 
pred koncertom na vhodu v cerkev. Vljudno vabljeni. 

 

december 

27 
sobota 

 

IV. POHOD NA KAL 
Izpred Mladinskega doma 

Organizator: 

KS Ravne 

Več informacij: 

040 570 454 (Aljoša) 

9.00 

Krajevna skupnost Ravne organizira in vabi na četrti pohod na Kal. Zbirno mesto bo ob Mladinskem domu na Ravnah, od koder boste 

proti koči na Kalu krenili ob 9. uri. Tam vas bosta pričakala topel napitek in malica, ki vas bosta okrepčala pred vrnitvijo v Tržič. Prijave 

lahko oddate v prostorih Balinarskega kluba Tržič AC Žepič v času uradnih ur. 
 

december 

27 
sobota 

 

VESELI DECEMBER: 

BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM 
Atrij Občine Tržič 

Organizator: 

Polona Brodar s.p. 

Več informacij: 

polonca.brodar@gmail.com 

9.00  

Tudi zadnji konec tedna letošnjega leta bo v centru Tržiča veselo. Božično-novoletni sejem bo s svojo ponudbo na stojnicah poskrbel za 

odrasle, medtem ko bodo otroci skupaj s KUD Načeta Paleta izdelovali zadnje, zaključne dele Ledene dežele, ki bo postavljena na 

tržiškem otroškem silvestrovanju.  
 

december 

27 
sobota 

 

SLOVO OD STAREGA LETA 
Restavracija Raj 

Organizator: 

Društvo upokojencev Tržič 

Več informacij: 

04 596 11 65 

du.trzic@gmail.com 

16.00 

Člani Društva upokojencev Tržič se bodo od letošnjega koledarskega leta poslovili v domači restavraciji Raj. Pridite in v dobri družbi 

dolgoletnih prijateljev in prijateljic nadoknadite zamujeno in se skupaj poveselite pred koncem letošnjega leta. 

 

december 

27, 28 
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 vabi na drugi del božično-novoletnega turnirja v pikadu. Udeležba je odprta vsem, ki se želijo 
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http://zupi.si/
http://zupi.si/
mailto:polonca.brodar@gmail.com
mailto:du.trzic@gmail.com
mailto:romsak.joze@podljubelj.si
http://www.podljubelj.si/


 

pomeriti v pikadu, izkupiček od tekmovanj pa bo v celoti namenjen nakupu športnih rekvizitov za Športno društvo Podljubelj. 

 

december 

27 
sobota 

 

SILVESTROVANJE 

DRUŠTVA INVALIDOV TRŽIČ 
Gostilna Marinšek v Naklem 

 

Organizator: 

Društvo invalidov Tržič 

Več informacij: 

04 596 34 02 

di.trzic@gmail.com 
 

17.00 

Tudi člani Društva invalidov Tržič organizirajo svoje silvestrovanje, in sicer v gostilni Marinšek v Naklem. Dobra družba in praznično 

vzdušje bosta poskrbela za prijeten in nepozaben večer. Rok za oddajo prijav je torek, 23. december. 

 

december 

27 
sobota 

 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 

PIHALNEGA ORKESTRA TRŽIČ: 

OČARLJIVI DUNAJ 
Dvorana tržiških olimpijcev 

 

Organizator: 

KD Pihalni orkester Tržič 

Več informacij: 

040 719 418 

renata.tavcar@telemach.net 

www.po-trzic.si 
 

19.00 

Pihalni orkester Tržič vas vabi na tradicionalni božično-novoletni koncert, ki bo tokrat razkril očarljivosti mesta Dunaj in vas navdušil s 

skladbami najbolj znanih svetovnih skladateljev kot so Strauss, Lehár, Mozart in drugi. Čarobnost večera nam bosta pričarala gosta 

večera, sopranistka Kristina Bitenc in tenorist David Jagodic. Vstopnice v predprodaji so vam na voljo tudi v prostorih TPIC Tržič vsak 

delovnik med 8.30 in 16. uro, po ceni 8 evrov. Vljudno vabljeni v Dvorano tržiških olimpijcev, 27. decembra ob 19. uri. 
 

december 

28 
nedelja 

 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
Cerkev sv. Jerneja Senično 

 

Organizator: 

KS Senično 

Več informacij: 

041 334 089 
 

18.00 

V nedeljo bo v cerkvi svetega Jerneja Senično že 12. tradicionalni božično-novoletni koncert. Na prireditvi bodo letos nastopili pevski 

zbor Dotik, mladi pevski talent Maruša Ficko, Jožef Mali bo zaigral na kitaro, kot osrednji gost pa bo nastopil godalni trio Viva iz 

Trebnjega. V idilično okrašenem okolju vaškega jedra vas bodo pred in po koncertu na stojnicah pričakale domače dobrote. Vstop prost. 

 

vsak dan 
 

ZIMSKO DRSANJE 
Pokrito drsališče na Ravnah 

 

Organizator: 

Občina Tržič 

Balinarski klub Tržič AC Žepič 

Več informacij: 

040 256 606 

dusankavcic64@gmail.com 
 

16. – 20. 

10. – 12. 

V začetku meseca decembra je Občina Tržič v sodelovanju z Balinarskim klubom Tržič AC Žepič preuredila balinišče na Ravnah in odprla 

pokrito drsališče. Ledena ploskev drsalce vseh starosti vabi k drsanju vsak dan, ne glede na njihovo spretnost. Drsanje je brezplačno, 

prav tako je možna brezplačna izposoja drsalk. Drsališče je odprto vsak dan med 16. in 20. uro, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa še 

med 10. in 12. uro. Drsanje bo mogoče do predvidoma konca meseca januarja. Vabljeni, da se na ledeni ploskvi preizkusite 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  

5.  

januarja 

RAZSTAVA 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 
 

9. – 16. 

Galerija Atrij Občine Tržič vabi k ogledu razstave likovnih izdelkov mladih umetnikov učencev 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 in tako poskušajo razvijati in negovati individualni lastni likovni izraz. Na tokratni 
razstavi se predstavljajo mladi slikarji, ki sicer povzemajo vtise znanih slikarjev, vendar v svoji neposrednosti in originalnosti poskušajo 
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izraziti svojo likovno moč. Razstava je nastala v sodelovanju z Dragico Štalc, večletno likovno pedagoginjo na Osnovni šoli Križe. Razstava 
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  

2.  

februarja   

OGLED PREMIČNIH JASLIC 
Partizanska 14 

 

Organizator: 

Janez Primožič 

Več informacij: 

040 705 219 

040 508 771 
 

15. – 19. 

9. – 19. 

Janez Primožič bo 22. decembra odprl vrata in postavil na ogled svoje gibljive, oziroma premične jaslice v hiši svojih starih staršev v 
tržiškem mestnem jedru. Številne figure je ustvaril sam, nekatere že obstoječe pa so stare preko sto let. Unikatno noto omenjeni razstavi 
gibljivih jaslic, poleg zanimivo predstavljene božične zgodbe, daje dejstvo, da prikazujejo stare obrti s poudarkom na različnih tržiških 
obrteh. Jaslice bodo na ogled od 22. decembra do 11. januarja med delovniki od 15. do 19. ure, ob sobotah in nedeljah od 9. do 19. ure, 
od 12. januarja pa vse do 2. februarja pa bodo ogledi možni po predhodnem telefonskem dogovoru. 

 

do  

2.  

februarja   

OGLED GIBLJIVIH JASLIC 
Pod skalco 14, Kovor 

 

Organizator: 

Jurij Smolej 

Več informacij: 

040 232 490 
 

16. – 21. 

Kovorjan Jurij Smolej bo že tradicionalno postavil na ogled ročno izdelane jaslice, pobudo za katere je prevzel po očetu. Prvo razstavo 

jaslic je na ogled postavil pred skoraj desetimi leti, od takrat pa so le-te vsako leto večje in bogatejše. Jaslice je skoraj v celoti ustvaril 

sam, nekaj figur je podedoval od očeta. Vsebujejo več kot sedemdeset figuric in sto ovčic, narejene so iz mavca in so ročno barvane. Do 

danes si jih je ogledalo veliko sorodnikov, sosedov, prijateljev in krajanov, vse od 25. decembra do 2. februarja pa ste k ogledu vabljeni 

tudi vi. 

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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