
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV V TRŽIČU IN OKOLICI  

od 26. januarja do 1. februarja 2015 

 

JANUAR 

26 
 ponedeljek 

Teden za zdravje predavanje: 

POSKUSIMO ZNOVA 
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 

V ponedeljek ob 19. uri bo v večnamenskem prostoru knjižnice predavanje POSKUSIMO ZNOVA, ki ga bo vodil specialist, zakonski in 

družinski terapevt Izidor Gašperlin. Ne bo se ukvarjal s preteklostjo in teoretičnimi izhodišči, z njim boste šli od teorije v prakso, iz 

preteklosti v sedanjost. Še tako dobro ra zumevanje sebe in svoje zgodovine vam ne bo kaj dosti pomagalo, če ne boste začeli delovati v 

vsakdanjem življenju. Ne kar takoj in vse naenkrat, vendar vsak dan vsaj po malo. Že res, da se največ naučimo na napakah in da je 

bolečina »najučinkovitejši« pritisk, da kaj spremenimo. A ponavljanje istih napak in izkušanje bolečin in razočaranj v odnosih verjetno ni 

največ, kar zmoremo. 

JANUAR 

28 
 sreda 

Študijski krožek 

ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator:  

Ljudska univerza Tržič  

Več informacij: 

04 592 55 51 

kristina.zupan@guest.arnes.si 
 

10.00 

Na Ljudski univerzi Tržič se pričenja 30-urni študijski krožek z naslovom Zdrav duh v zdravem telesu. Namen krožka, ki ga bo vodila Iris 

Šober, je doseganje moči telesa in duha, notranjega miru  in harmonije. Cena je 45 €. 

JANUAR 

28 
 sreda 

INDIVIDUALNA POMOČ ZA 

UPORABNIKE RAČUNALNIKA 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator:  

Knjižnica dr. Toneta Pretna rja  

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

11. - 12. 

Če vam uporaba računalnika še vedno povzroča  preglavice in slabo voljo, vam lahko na individualni uri  pomoči pomagajo v knjižnici. 

Skozi težave in prepreke vas bo vodil Nejc Perko, zaželene pa so predhodne najave na telefonsko številko 04 592 38 83. 

JANUAR 

28 
 sreda 

PREDAVANJE O DEMENCI 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator:  

Dom Petra Uzarja  

Več informacij: 

04 598 03 00 

info@dputrz ic.si  
 

17.00 

Dom Petra Uzarja v sredo ob 17. uri svojce oseb z demenco vabi na predavanje o tej pogosti bolezni. Pogovor bo vodila Jana Dragar , ki 

bo po predavanju tudi na voljo za vaša vprašanja. 

JANUAR 

28 
 sreda 

JAVNI NASTOP UČENCEV 

GLASBENE ŠOLE TRŽIČ 
Glasbena šola Tržič 

 

Organizator:  

Glasbena šola Tržič  

Več informacij: 

04 598 07 00 

gs-trzic@guest.arnes.si   
 

17.00 

V dvorani Glasbene šole Tržič se bodo v sredo ob 18. uri na javnem nastopu predstavili mladi glasbeniki. Javni nastopi so del  

pedagoškega procesa, kjer si  mladi glasbeniki nabirajo dragocene izkušnje, poslušalci pa uživajo v interpretacijah znanih in manj znanih 

glasbenih del. 
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JANUAR 

28 
 sreda 

Teden za zdravje predavanje: 

HILDEGARDINA DOMAČA 

LEKARNA IN BAHCOVE CVETNE 

ESENCE 
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 

V večnamenskem prostoru Knjižnice dr. Toneta Pretnarja bo v sredo ob 19. uri v sklopu tedna za zdravje  predavanje z naslovom 

Hildegardina domača lekarna in Bachove cvetne esence. Z vami bosta Dunja Čebulj Istenič, univ. dipl. sociologinja  in Marjanca Bahar, 

univ. dipl. kemičarka. Sv. Hildegarda je bila legenda srednjega veka. Vedela je, da je osnova za zdravje razstrupitev telesa.  Njena 

medicina je vse bolj uporabna tudi v današnjih časih, deluje celostno na organizem in se posveča vzrokom  nastanka bolezni. Spoznali 

boste tudi Bachove cvetne esence, njihove prednosti in načine, s katerimi lahko rešujemo izzive življenja. 

JANUAR 

29 
 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 

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 knji g. Vabljeni v družbo pravljičnih junakov tudi ta 

četrtek ob 17. uri. 

JANUAR 

30 
 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 

Drugi dan letošnjega območnega srečanja  otroških gledaliških skupin Tržiča bo v dvorani Kulturnega centra Tržič v petek, 30. januarja, 

med 8.30 in 11. uro. Najprej bo nastopil dramski krožek predmetne stopnje Osnovne šole Tržič s predstavo Tarče. Gledališka skupina 

Krofki Osnovne šole Križe pripravlja igro Poslednja želja Rozalije M., gledališki klub Os novne šole Bistrica bo nastopil  z igro Po pouku, 

srečanje pa bodo zaključili mlajši učenci dramskega krožka predmetne stopnje Osnovne šole Tržič s predstavo Lahko noč, hudoba. 

JANUAR 

30 
 petek 

Teden za zdravje predavanje: 

TRAJNO ODPRAVITE DEPRESIJO 

IN RAZLIČNE STRAHOVE Z 

METODO EFT  
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 

V sklopu tedna za zdravje bo gostja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja mag. Vlasta Kuster, specialistka EFT (v ljudskem jeziku temu pravimo 

tapkanje). Gostja je opravila magisterij na Medicinski fakulteti v Ljubljani in se izobraževala tudi pri Gary-ju Craigu, ustanovitelju EFT, kjer 

si je pridobila znanje, s katerim ljudem vsakodnevno spreminja življenje na bolje. S svojim znanjem, izkušnjami, človeškim pr istopom in 

močno intuicijo pomaga ljudem za vedno odpraviti tesnobo, depresijo in r azlične strahove. Na predavanju, ki bo v petek ob 19. uri, vas 

bo naučila osnove EFT tehnike, s katero si boste lahko sami pomagali v vsakodnevnem življenju, da se boste počuti li boljše. 

JANUAR 

31 
 sobota 

OBČNI ZBOR DRUŠTVA 

DIABETIKOV TRŽIČ 
Restavracija Raj 

 

Organizator:  

Društvo diabetikov Trž ič  

Več informacij: 

031 727 208  
diabetiki.trz ic@gmail.com  

10.00 

Člani Društva diabetikov Tržič se bodo v soboto ob 10. uri zbrali v Restavraciji Raj. Na rednem letnem občnem zboru bodo predstavili 

letno poročilo o delu in poročilo o zaključku mandata, poročilo nadzornega odbora, kandidate za nov izvršni in nadzorni odb or ter načrt 

dela za leto 2015. 
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JANUAR 

31 
 sobota 

23.  SMUČARSKI TEK 

GOSPODARSTVENIKOV, 

DIPLOMATOV IN POLITIKOV 

POKLJUKA 2015  
Pokljuka, Rudno polje 

 

Organizator:  

Športno društvo Stre lica  

Več informacij: 

031 628 288  
pokljuka@strelica.si, www.strelica.si 

11.00 

Športno društvo Strelica bo letos organiziralo že 23. Smučarski tek gospodarstvenikov, diplomatov in politikov. Tradicionalen dogodek se 

bo odvijal na Rudnem polju na Pokljuki zadnjo soboto v mesecu, s pričetkom ob 11. uri. Tudi letos bo poleg tekmovanja in nefo rmalnega 

srečanja slovenskih gospodarstvenikov s politiki in tujimi diplomati dogodek imel dobrodelno noto. Tako bodo organizatorji s pomočjo 

udeležencev, sponzorjev in donatorjev zbirali finančna sredstva za zmanjšanje stiske ene od socialno ogroženih slovenskih dru žin. 

JANUAR 

31 
 sobota 

KONCERT: IMAMO SE LEPO, Z 

VAMI NAM ŠE LEPŠE BO 
Kulturni center Tržič 

 

Organizator:  

Skupina Leske iz Leš  

Več informacij: 

031 213 487  
metka.kokalj56@gmail.com 

17.00 

Skupina Leske iz Leš ob podpori Občine Tržič vabi na koncert ob 5 -letnici delovanja skupine z naslovom Imamo se lepo, z vami nam še 

lepše bo, ki bo v soboto ob 17. uri v Kulturnem centru Tržič. V kulturnem programu bodo poleg Lesk nastopili še mladinska dramska 

skupina iz Leš, skupina Resa iz Čirč, Vesna Štefe z vnukinjo Julijo iz Jelendola, Mladi škorci – otroški pevski zbor Osnovne šole Bistrica, 

Kresnički – otroški pevski zbor iz Kovorja, Folklorno društvo Kranj, Fantje s treh bregov, Tomaž Ahačič -Fogl, Oktet LIP Bled z baritonistom 

Ivanom Arnškom ter violinistki Eva Iskra in Karmen Perko. Na koncertu bodo Leske zbirale prostovoljne prispevke, ki jih bodo namenile 

obnovi stare lešanske šole, objekta z dušo in številnimi spomini. Vljudno vabljeni! 

JANUAR 

31 
 sobota 

ZIMSKA OBČINSKA LIGA V 

DVORANSKEM MALEM 

NOGOMETU, 2. del 
Dvorana tržiških olimpijcev 

 

Organizator:  

Nogometni klub Tržič 2012  

Več informacij: 

031 360 482 

pavel.skrjanec@gmail.com  
 

17.00 

V Dvorani tržiških olimpijcev se v soboto nadaljuje zimska občinska liga v dvoranskem malem nogometu. Prvo, drugo in tretje kolo 2. 

dela lige, ki jo organizira Nogometni klub Tržič 2012, se bodo odvijali od 17. ure dalje. 

JANUAR 

31 
 sobota 

JUNAKI KRIŠKE GORE – 

ZAKLJUČEK AKCIJE 2014 
Kriška gora 

 

Organizator:  

Planinsko društvo Križe  

Več informacij: 

041 626 594 

info@pd-krize.si  
 

 

Razgledna Kriška gora je dobro poznana številnim planincem in mnogi izmed njih poznajo tudi akcijo Planinskega društva Križe,  Junaki 

Kriške gore. Zaključek lanskoletne akcije bo na zadnji januarski dan, v soboto na Kriški gori. 

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.trz iski-muzej.si/  

 

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.  
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RAZPISI ZA OSKRBNIKE 

PLANINSKIH DOMOV 

 

Več informacij: 

PD Tržič:  

041 675 760 (Uroš Ribič), 

urosribic@siol.net,  

www.planinsko-drustvo-trzic.si  

 

PD Križe:  

041 626 594 (Stanislav Ficko) 

ficko.stane@siol.net  
 

 

Planinsko društvo Tržič je objavilo razpis za oskrbnika Planinskega doma na Zelenici, Planinsko društvo Križe pa išče oskrbni ka za Kočo na 

Kriški gori in Zavetišče v Gozdu. Za več informacij o pogojih razpisov pokličite na zgoraj navedene številke. 

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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