
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 29. 12. 2014 do 4. 1. 2015 

 

 

vsak dan do 

4. januarja 
 

ZIMSKO DRSANJE 
pokrito drsališče na Ravnah 

 

Organizator: 

Občina Tržič 

Balinarski klub Tržič AC Žepič 

Več informacij: 

040 256 606 

dusankavcic64@gmail.com 
 

10. – 12. 

 16. – 20. 

V času božično novoletnih praznikov bo drsališče na Ravnah odprto tudi dopoldne. Brezplačno drsanje na pokritem drsališču bo tako 
možno med 10. in 12. ter 16. in 20. uro. Za brezplačno izposojo drsalk v svojih prostorih skrbijo člani Balinarskega kluba Tržič AC Žepič, 
na drsališču pa je postavljena tudi stojnica s toplimi napitki. Vabljeni, da na ledeni ploskvi uživate tudi vi! 

december 

29 
ponedeljek 

KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA 

ZBORA DRUŠTVA UPOKOJENCEV 

TRŽIČ 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator: 

Dom Petra Uzarja in  

Društvo upokojencev Tržič 

Več informacij: 

04 598 03 00 

info@dputrzic.si 
 

10.30 

Člani moškega pevskega zbora Društva upokojencev Tržič bodo v ponedeljek ob 10.30 s koncertom poskrbeli za prijetno vzdušje v Domu 

Petra Uzarja. Prisluhnete jim lahko tudi ostali obiskovalci doma. 
 

december 

29 
ponedeljek 

 

KOLEDOVANJE V BISTRICI 
Bistrica pri Tržiču 

 

Organizator: 

KS Bistrica pri Tržiču 

Več informacij: 

031 887 026, 

 vida.razstresen@gmail.com 
 

18.00 

Po Bistrici pri Tržiču bodo v ponedeljek ponovno krenili koledniki. Ob 18. uri se bodo pred gasilskim domom zbrali koledniki iz Dupelj in 

Naklega. Pevke ženskega pevskega zbora Društva upokojencev Tržič in pevke ljudskih pesmi pri Kulturnem društvu Folklorna skupina 

Karavanke vas bodo s petjem spremljale mimo trgovskega centra Deteljica vse do kapelice v starem delu Bistrice. Koledovanje, na 

katerega vabi Krajevna skupnost Bistrica, se bo pri kapelici nadaljevalo v prijetnem druženju in okrepčilu s toplimi napitki. 
 

december 

30 
torek 

 

VESELI DECEMBER:  

BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM 
Atrij Občine Tržič 

 

Organizator: 

Polona Brodar s.p. 

Več informacij: 

040 125 722 

polonca.brodar@gmail.com 
 

9. – 13. 

Še zadnjič pred slovesom od starega leta se za nakupe domačih dobrot ne bo treba odpeljati daleč. V občinskem atriju bo v torek med 9. 

in 13. uro božično-novoletni sejem, ki ga v sodelovanju z Občino Tržič prireja Polona Brodar s.p.. Na stojnicah bodo naprodaj izdelki 

lokalnih ponudnikov, tako da se bo našlo marsikaj okusnega in zanimivega za praznično obloženo mizo ali za pod novoletno smrečico. 
 

december 

31 
sreda 

 

VELIKO OTROŠKO 

SILVESTROVANJE 
Trg svobode 

 

Organizator: 

Polona Brodar s.p.  

v sodelovanju z Občino Tržič 

Več informacij: 

040 125 722 

polonca.brodar@gmail.com 
 

15. – 18. 

Tudi letos bodo v Tržiču v novo leto prvi zakorakali najmlajši. Veliko otroško silvestrovanje za otroke bo trajalo od 15. do 18. ure in v tem 

času bomo z vrsto zanimivih dogodkov poskrbeli, da bo zadnji dan v letu res nepozaben. Nastopila bo Melita Osojnik, pa Snežna  kraljica, 

na ogled bo Igra o ledeni deželi v izvedbi KUD Kruh Križe, v spremstvu tržiških godbenikov nas bo obiskal dedek Mraz. Pelo in plesalo se 

bo vse do vrhunca, ko bomo skupaj odštevali zadnje minute koledarskega leta in nazdravili z otroškim šampanjcem. Tudi škratje bodo 

tam in bodo razdeljevali sladka presenečenja in darilca, ki so jih pridno izdelovali v svoji tovarni daril.  
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december 

31 
sreda 

 

SILVESTROVANJE ZA ODRASLE Z 

OGNJENIMI MUZIKANTI 
Trg svobode 

 

Organizator: 

Polona Brodar s.p.  

v sodelovanju z Občino Tržič 

Več informacij: 

040 125 722 

polonca.brodar@gmail.com 
 

22. – 02. 

Vroče, kaj vroče, ognjeno silvestrovanje za odrasle se bo pričelo ob 22. uri. Ognjena princesa Maša Trček nas bo s plesom popeljala v 

orientalski svet, od koder bomo z Ognjenimi muzikanti in njihovim raznovrstnim repertoarjem nadaljevali popotovanje po svetu. Malo 

pred polnočjo bomo prispeli v sosednjo Italijo, saj bo v vlogi slavnega italijanskega tenorista nastopil Tomaž Ahačič- Fogl. Z Ognjenimi 

muzikanti bomo z zabavo nadaljevali vse do druge ure zjutraj. Preživite najdaljšo noč v Tržiču tudi vi! 

 

januar 

3 
sobota 

 

PLANINSKI IZLET: NOVOLETNO 

SREČANJE NA KALIŠČU 
izpred OŠ Tržič 

 

Organizator: 

Planinsko društvo Tržič – Vodniški odsek 

Več informacij: 

040 527 808 

stanko.koblar@gmail.com 
 

8.00 

Tržiški planinci bodo v sobotnih jutranjih urah krenili na vzhodno stran Storžiča, na novoletno srečanje na Kališču. Odhod je ob 8. uri 

izpred Osnovne šole Tržič, prijave pa sprejema Stanko Koblar na številki 040 527 808. 

 

januar 

3 
sobota 

 

PLANINSKI IZLET  ZA 

MLADINSKO SKUPINO: 

ZAVETIŠČE V GOZDU 
izpred tovarne Peko 

 

Organizator: 

Planinsko društvo Tržič – Mladinski odsek 

Več informacij: 

040 527 808 

stanko.koblar@gmail.com 
 

9.00 

Mladinska skupina Planinskega društva Tržič že v soboto odhaja na planinski izlet. Ob 9. uri bodo izpred tovarne Peko krenili pod Kriško 

goro, natančneje do planinskega zavetišča v Gozdu, kjer jim bodo postregli celo s kremšnitami.  
 

januar 

3 
sobota 

 

7. IN 8. KOLO ZIMSKE LIGE V 

DVORANSKEM MALEM 

NOGOMETU 
Dvorana tržiških olimpijcev 

 

Organizator: 

Nogometni klub Tržič 2012 

Več informacij: 

031 360 482 

pavel.skrjanec@gmail.com 
 

17.00 

V Dvorani tržiških olimpijcev se nadaljuje zimska občinska liga v malem nogometu. 7. in 8. kolo se bosta pričela ob 17. uri, natančnejši 

razpored tekem pa je na voljo pri organizatorju, Nogometnem klubu Tržič 2012 in tudi v TPICu. 
december 

31 
sreda 

OBVESTILO: 

URADNE URE OBČINE TRŽIČ 
Občina Tržič 

 

Občina Tržič 

04 597 15 10 

obcina@trzic.si 
 

8. – 12. 

Občina Tržič obvešča, da se skladno z Odredbo o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah občinske uprave Občine Tržič, poslovni 

čas in uradne ure občinske uprave na delovni dan 31. 12. začnejo ob 8. uri in končajo ob 12. uri. Hvala za razumevanje. 

do 9. 

januarja 

100 SRČNIH KONCERTOV 

MANCE IZMAJLOVE – 

predprodaja vstopnic 
Turistično promocijski in informacijski center 

Tržič 

 

Prodajno mesto: 

TPIC Tržič 

Več informacij: 

04 597 15 36 

051 627 057 

informacije@trzic.si 

  

9. – 16. 

V Kulturnem domu Križe bo 10. januarja koncert Mance Izmajlove in Benjamina Izmajlova. Serija "100 srčnih koncertov" je niz koncertov 

po malih kulturnih domovih, z željo napolniti srce čim večjemu številu poslušalcev - v živo. Vstopnice so v predprodaji v TPICu od 

ponedeljka do petka med 9. in 16. uro. 

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. 
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Tržiški muzej vabi v Galerijo Atrij Občine Tržič k ogledu razstave likovnih izdelkov mladih umetnikov učencev Osnovne šole Križe. Na 
tokratni razstavi se predstavljajo mladi slikarji, ki sicer povzemajo vtise znanih slikarjev, vendar v svoji neposrednosti in originalnosti 
poskušajo 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 6. 

januarja 

TEKČEVE JASLICE 
Galerija družine Ribnikar, Cerkvena ulica 2 

 

Organizator: 

Družina Zupan 

Več informacij: 

04 592 31 31, 051 274 374 

marjan.zupan@gmail.com  

9. – 19. 

Tekčeve jaslice – (Tekčeve so zato, ker se je hiši reklo Pri Tekcu) sodijo med najlepše dosežke ljudske in verske kulture pri nas. 

Jaslice je izdelal tržiški čevljar Jožef Ribnikar (1902 – 1970). Že v mladosti je s čevljarskim nožem izrezoval 25 centimetrov velike figurice 

iz lipovega lesa. Jaslice je začel postavljati leta 1935, zadnje figure je dodal leta 1970. Pri upodobitvi so mu bili za vzor dogodki iz Svetega 

pisma. V osrednjem delu jaslic je prikazano rojstvo Jezusa in tedanje prebivalstvo. V letu 2000 je sin Vinko očetovo vizijo božične zgodbe 

dopolnil z začetnim prizorom Marije in Jožefa med iskanjem prenočišča in končno sliko bega v Egipt. V ospredju je dodal še propadajoči 

tempelj in akvadukt, ki ponazarja konec antike in začetek obdobja našega štetja, risba in relief v ozadju pa upodabljata pokrajino, ki se za 

Betlehemom nadaljuje v globino. V osvetljeni niši na steni trije kralji sprašujejo Heroda o rojstvu Jezusa. Vsaka figura iz lesa je unikat 

zase, prav posebne pa so dvojne ali trojne figure iz enega samega kosa lesa. V jaslicah so nekatere figure tudi gibljive: pastirji hodijo, 

Marija ziblje, pastir seka drva, angeli krožijo nad štalico, pastir črpa vodo in še več drugega gibanja. Mehanika je v domiselno izpeljani 

konstrukciji, z različnimi kolesji, vzvodi, ki povzročajo gibe. V galeriji imata Jožefov sin Vinko Ribnikar in hči Marica Šmid, ki sta od očeta 

podedovala nadarjenost za likovno umetnost, razstavljene slike in kipe. Družina Zupan k ogledu vabi vsak dan do 6. januarja med 9. in 

19. uro, ostale dni v letu pa po predhodnem dogovoru. 

 

do 2. 

februarja 
 

OGLED PREMIČNIH JASLIC 
Partizanska 14 

 

Organizator: 

Janez Primožič 

Več informacij: 

040 705 219 

040 508 771 
 

9. – 19. 

Janez Primožič je 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 več kot 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 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. 

 

Spoštujemo vašo zasebnost. 

Če vas naša sporočila motijo, nam na to e-sporočilo odgovorite in v polje Zadeva/Subject zapišite besedo ODJAVA 


