
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 19. do 25. januarja 2015 

 

JANUAR 

20 
 torek 

MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV 

TRŽIČ 
Društvena pisarna v Ročevnici 

 

Organizator: 

Društvo diabetikov Tržič 

Več informacij in prijave: 

031 727 208, 

diabetiki.trzic@gmail.com  
 

18.-19. 

Društvo diabetikov Tržič bo v torek med 18. in 19. uro v svojih prostorih v Ročevnici izvajalo merjenja krvnih parametrov: krvnega 

sladkorja, krvnega pritiska, trigliceridov in holesterola.  

JANUAR 

22 
 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 

Četrtkove ure pravljic na otroškem oddelku Knjižnice dr. Toneta Pretnarja so namenjene otrokom od četrtega leta starosti naprej 

oziroma tistim malčkom, ki lahko eno uro samostojno poslušajo pravljico in sodelujejo na ustvarjalnih delavnicah. Pravljice otrokom 

širijo literarna obzorja, bogatijo besedni zaklad in spodbudijo potrebo po branju. Včasih so popestrene z igricami ali lutkovnimi 

predstavami, s svojim obiskom pa otroke razveselijo tudi sami pisatelji otroških knjig. Vabljeni v družbo pravljičnih junakov tudi ta 

četrtek ob 17. uri. 

JANUAR 

23 
 petek 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 

GLEDALIŠKIH SKUPIN TRŽIČA 
Kulturni center Tržič 

 

Organizator: 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – 

Območna izpostava Tržič 

Več informacij: 

04 592 46 30, 

boris.kuburic@jskd.si  

8.30 

Letošnje območno srečanje otroških gledaliških skupin Tržiča bo v dvorani Kulturnega centra Tržič potekalo v dveh delih, in sicer v petek, 

23. in petek, 30. januarja, obakrat med 8.30 in 11. uro. Prvi dan se bodo predstavili učenci dramskega krožka OŠ Križe z igro Mojca 

Pokrajculja, igralske skupine POŠ Podljubelj z Loncem medu, otroške gledališke skupine POŠ Lom z igro Zajčkon in volk ter člani otroške 

gledališke skupine OŠ Bistrica, ki bodo nastopili s predstavo Pavliha noče v šolo. 

JANUAR 

23 
 petek 

EKIPNA OLIMPIADA 
Dvorana tržiških olimpijcev 

 

Organizator: 

Športna zveza Tržič 

Več informacij: 

051 354 064, 

sportna.zveza.trzic@t-2.net, www.sztrzic.si 
 

18.00 

V Dvorani tržiških olimpijcev Športna zveza Tržič  v okviru mednarodnega projekta Team Olympiad ponovno organizira športno družabno 

prireditev. Ekipna olimpiada, na kateri ekipe tekmujejo v petih zabavnih disciplinah, spodbuja sodelovanje in medsebojno integracijo, 

tudi čezmejno, saj gre za projekt, v katerem sodelujejo prebivalci Slovenije in Avstrije. Igre so enostavne, zabavne in primerne za širši 

krog ljudi, za vse generacije. Vabljeni k navijanju v petek ob 18. uri! 

JANUAR 

23 
 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 
 

17.00 

Kaj je pogovor med ljudmi? Vzpostavljanje in ohranjanje odnosov, terapevtsko v več smeri. Lahko tudi stresno, če si ne znamo 

prisluhniti. Prav samopomoči je namenjeno dolgoletno petkovo srečevanje skupine za samopomoč, ki se v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 

srečuje vsak drugi in četrti petek ob 19. uri. 
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JANUAR 

24-25 
 sobota, nedelja 

TEČAJ ZIMSKEGA GORNIŠTVA 
na Zelenici 

 

Organizator: 

Planinsko društvo Tržič, GUC Zelenica 

Več informacij: 

040 627 808,  

guc.zelenica@gmail.com  

www.planinsko-drustvo-trzic.si  
 

12.00 

Planinsko društvo Tržič - Vodniški odsek na Zelenici 24. in 25. januarja organizira dvodnevni tečaj zimskega gorništva. Namenjen je 

članom planinskih društev, ki želijo pridobiti ali obnoviti znanje o uporabi derez in cepina, lavinske žolne in sonde, o nevarnostih v gorah 

pozimi ter o obvezni opremi. Organizacijski vodja tečaja je Stanko Koblar - GUC Zelenica, tečaj pa bosta vodila inštruktorja planinske 

vzgoje Jože Rožič in Primož Štamcar. Prijave in informacije sprejema Stanko Koblar na številki 040 627 808 ali po e-pošti na naslov 

guc.zelenica@gmail.com. 

JANUAR 

24 
 sobota 

ENA ZVEZDA GORI GRE - letni 

koncert mešanega pevskega 

zbora Kres 
Cerkev sv. Janeza Krstnika, Kovor 

 

Organizator: 

Kulturno društvo sv. Janeza Krstnika Kovor 

Več informacij: 

041 668 897  

metyrose89@gmail.com   

19.30 

Kulturno društvo sv. Janeza Krstnika Kovor bo v soboto, 24. januarja ponovilo letni koncert mešanega pevskega zbora Kres z naslovom 

Ena zvezda gôri gre. Vodil jih bo zborovodja Jože Tišler, na klavirju pa jih bo spremljala Manca Praprotnik. V drugem delu koncerta bo 

nastopila tudi moška vokalna skupina Plamen. Koncert bo po večerni maši v cerkvi sv. Marije Goretti v Bistrici pri Tržiču. Vstop je prost. 

 

le še 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.) 

Še do 20. januarja je možno rekreacijsko drsanje na pokritem drsališču na Ravnah, in sicer vsak dan od 16. do 20. ure, ob sobotah in 

nedeljah pa tudi med 10. in 12. uro. Za brezplačno izposojo drsalk v svojih prostorih skrbijo člani Balinarskega kluba Tržič AC Žepič. 

Do 2 

februarja 

RAZSTAVA: 

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 

V Galeriji Atrij Občine Tržič so do 2. februarja na ogled dela tržiškega ljubiteljskega slikarja Viktorja Klofutarja. Cikel slik z naslovom Naše 

okolje, naš raj prikazuje gorsko pokrajino in bogato gorsko floro tržiškega konca, ki jih je umetnik ujel v nežne odtenke barvne palete v 

tehniki akvarela in akrila. Razstava je na ogled od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro. 

 
URADNE URE PLANINSKEGA 

DRUŠTVA TRŽIČ 

 

Več informacij: 

040 336 090,  

pd.trzic@gmail.com  

www.planinsko-drustvo-trzic.si  
 

 

Planinsko društvo Tržič obvešča, da v času uradnih ur, in sicer ob ponedeljkih od 16. do 18. ure, ob sredah od 15. do 18. ure ter ob 

četrtkih med 19. in 20.30 v njihovih prostorih na Balosu 4 lahko poravnate članarino za letošnje leto.  

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. 

 

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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