
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 5. 1. 2015 do 11. 1. 2015 

 

 

do 20. 

januarja 
 

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.) 

Pokrito drsališče na Ravnah je med tednom odprto od 16. do 20. ure. Za brezplačno izposojo drsalk v svojih prostorih skrbijo člani 
Balinarskega kluba Tržič AC Žepič, ob drsališču pa je postavljena tudi stojnica s toplimi napitki. Ob koncu tedna je drsanje možno tudi 
med 10. in 12. uro.  

JANUAR 

7 
 sreda 

POTOPISNO PREDAVANJE: 

GAMBIJA 
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 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja v sredo ob 19. uri vabi na potopisno predavanje. Gostja Almedina Ramič nas bo popeljala v Gambijo, kjer 

delala kot prostovoljka in z njeno pomočjo bomo lahko podrobneje spoznali življenje tamkajšnjih prebivalcev in čudovito pokrajino te 

zanimive afriške države. 

JANUAR 

8 
 četrtek 

URA PRAVLJIC 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

17.00 

Zanimanje za knjigo lahko v otrocih prebudimo že zelo zgodaj. Z branjem jih pomirimo in zazibamo v spanec. Ko malce odrastejo, 

postanejo zahtevnejši in želijo več. Prav zato je obisk knjižnice dobrodošel, še posebej ob uri pravljic, ko v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja, 

vsak četrtek ob 17. uri, izberejo novo zanimivo zgodbico, s katero otrokom prebudijo domišljijo. 

JANUAR 

8 
 četrtek 

ODPRTJE RAZSTAVE: 

VIKTOR KLOFUTAR –  

NAŠE OKOLJE, NAŠ RAJ 
Galerija Atrij Občine Tržič 

 

Organizator: 

Tržiški muzej 

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si 

http://www.trziski-muzej.si/ 

18.00 

Tržiški muzej novo sezono v Galeriji Atrij Občine Tržič odpira z razstavo tržiškega ljubiteljskega slikarja Viktorja Klofutarja. Cikel slik z 

naslovom Naše okolje, naš raj prikazuje gorsko pokrajino tržiškega konca. Kot avtorjev še posebej ljub motiv izstopajo podobe domače 

krajine in gorske flore, ki jih je ujel v nežne odtenke barvne palete v tehniki akvarela in akrila. Bistvo njegovega ustvarjanja ni v likovnem 

izražanju zgodbe, temveč, kot boste ob ogledu razstave ugotovili sami, v doživljanju sveta in neskončnosti trenutka v naravi. Odprtje 

razstave, ki ga bo popestril nastop Mešanega pevskega zbora Ljubno, bo v četrtek ob 18. uri. 

JANUAR 

9 
 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. Tudi v novem letu boste v 

prijetnem okolju in dobri družbi 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. Vabljeni v petek ob 19. uri. 
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JANUAR 

10 
 sobota 

TRŽNI DAN 
atrij Občine Tržič 

 

Organizator: 

Polona Brodar s.p. 

Več informacij: 

040 125 722 

polonca.brodar@gmail.com  
 

8.00 

Prvi letošnji tržni dan bo potekal v zavetju občinskega atrija. Če ste na decembrskih sejemskih dnevih nakupovali predvsem za 

obdarovanja drugih, boste tokrat lahko poskrbeli za sebe. Tudi to soboto bodo od 8. do 13. ure na stojnicah domači izdelki in pridelki 

lokalnih pridelovalcev. K obisku in nakupom skupaj s prodajalci vabi organizatorka tržnih dni, Polona Brodar. 

JANUAR 

10 
 sobota 

TEČAJ VARSTVA PRED SNEŽNIMI 

PLAZOVI 
Planinski dom na Zelenici 

 

Organizator: 

Društvo GRS Tržič 

Več informacij: 

031 375 122 

grs.trzic@gmail.com 

www.grs-trzic.si 

www.zelenica.info 
 

9.00 

Društvo GRS Tržič v soboto na Zelenici organizira tečaj varstva pred snežnimi plazovi. Tečaj je namenjen planincem, turnim smučarjem, 

alpinistom ter vsem ostalim obiskovalcem gora v zimskem obdobju. Ob 9. uri se bodo udeleženci zbrali v planinskem domu na Zelenici in 

se na predavanjih seznanili z zimskimi nevarnostmi v gorah, vrstami snežnih plazov in ugotavljanju nevarnosti za plazove, pregledali 

bodo zaščitno opremo ter spoznali, kako delujeta lavinska žolna in nahrbtnik z zračnimi blazinami. Naučili se bodo ukrepati v primeru, ko 

nas preseneti plaz, vse pridobljeno znanje pa bodo preizkusili še na terenu. Predavanja in vaje bodo vodili gorski reševalci in vodniki 

reševalnih psov, predstavniki GUCa in strokovnjaki Geografskega inštituta Antona Melika ZRS SAZU. Prijave sprejemajo na spletnih 

straneh www.grs-trzic.si ali www.zelenica.info, dodatne informacije pa so vam na voljo po telefonu na številki 031 375 122 ter po 

elektronski pošti na naslovu grs.trzic@gmail.com. 

JANUAR 

10 
 sobota 

MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

10. – 11. 

Društvo diabetikov Tržič bo v tem tednu ponovno pričelo z merjenjem krvnih parametrov: krvnega sladkorja, krvnega pritiska, 

trigliceridov in holesterola., in sicer v prostorih Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, v soboto med 10. in 11. uro.  

JANUAR 

10 
 sobota 

KONCERT TAMBURAŠKEGA 

ORKESTRA KRANJ 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator: 

Dom Petra Uzarja 

Več informacij: 

04 598 03 00 

info@dputrzic.si 
 

15.30 

V Domu Petra Uzarja bodo v soboto ob 15.30 nastopili člani in članice Folklornega društva Tamburaški orkester Kranj. Društvo deluje 

dobrih 10 let. Na koncertu, ki je namenjen tako domskim stanovalcem kot krajanom Bistrice, bodo predstavili skladbe iz bogate ljudske 

zakladnice, zapeli in zaigrali pa bodo tudi zimzelene melodije. 

JANUAR 

10 
 sobota 

100 SRČNIH KONCERTOV 

MANCE IZMAJLOVE 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator: 

Zavod Chopinov zlati prstan 

Več informacij: 

070 817 437 

nina@benman.si 

Predprodaja vstopnic: 

04 597 15 36, 051 627 057 (TPIC) 
 

19.00 

V Kulturnem domu Križe bo v soboto 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. Koncerti, ki jih od leta 2012 lahko spremljamo v 

vaseh in malih mestih po vsej Sloveniji, so po besedah dosedanjih poslušalcev dogodek, ki za dolgo napolni srce in ga nikakor ne smete 

zamuditi. Vstopnice so v predprodaji v TPICu še od torka do petka med 9. in 16. uro. 

JANUAR 

11 
 nedelja 

8. TRŽIŠKI POHOD V DRAŽGOŠE 
Izpred gasilskega doma v Bistrici 

 

Organizator: 

Občina Tržič in veteranske organizacije 

Več informacij: 

041 633 750 

valentin.klemencic@gmail.com 
 

5.00 
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Občina Tržič, Občinsko združenje Slovenskih častnikov Tržič, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Tržič, Policijsko 

veteransko društvo SEVER - Gorenjska, Zveza borcev za vrednote NOB Tržič in Združenje vojaških gornikov Slovenije tudi letos 

organizirajo Tržiški pohod v Dražgoše, letos že 8. po vrsti. Pohodniki bodo ob 5. uri zjutraj krenili izpred gasilskega doma v Bistrici pri 

Tržiču. Pohod bo potekal na relaciji Tržič – Podnart – Češnjica – Jamnik - Dražgoše. Hoje je za slabih šest ur, med potjo bo pohodnikom 

na voljo topel čaj, na cilju pa jih čaka še topel obrok. Po slovesnosti se bodo tržiški pohodniki z avtobusom odpeljali nazaj  na zbirno 

mesto. Pohod priporočamo udeležencem z dobro fizično pripravljenostjo. Zaradi zgodnjega začetka je priporočljiva čelna svetilka, sicer 

pa še pohodne palice ter obutev in oprema primerna vremenskim razmeram na dan pohoda. Prijave zbirajo na številki 041 633 750 do 7. 

januarja oziroma do zapolnitve avtobusov. 

JANUAR 

5 
 ponedeljek 

OBVESTILO - inventura 
Več informacij: 

04 597 15 36, 051 627 057 (TPIC) 

informacije@trzic.si 
 

Občina Tržič obvešča, da bo Turistično promocijski in informacijski center Tržič v ponedeljek, 5. januarja, zaradi inventure zaprt. 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas obenem vabimo k obisku že v torek, 6. januarja. 

Sveže informacije o prireditvah, ki se bodo odvijale na območju občine Tržič v tem letu, lahko spremljate tudi na spletni strani 

www.trzic.si v rubriki koledar dogodkov in na portalu MojaObcina.si.  

 

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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