
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 2. do 8. februarja 2015 
 

FEBRUAR 

3 
 torek 

SREČANJE BOLNIKOV PO 

MOŽGANSKI KAPI 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator: 

Klub CVB Tržič 

Več informacij: 

040 625 298  

 

16.00 

Vsak prvi torek v mesecu se ob 16. uri v Domu Petra Uzarja srečujejo bolniki po možganski kapi. Srečanja, na katerih govorijo o pomenu 

in načinu rehabilitacije, tako telesne kot duševne, po tej težki bolezni, prireja Klub CVB Tržič. 

FEBRUAR 

3 
 torek 

MERJENJA DRUŠTVA 

DIABETIKOV TRŽIČ 
Društvena pisarna v Bistrici  

 

Organizator: 

Društvo diabetikov Tržič 

Več informacij: 

031 727 208 

diabetiki.trzic@gmail.com  
 

18.00 

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

sladkorja, krvnega pritiska, trigliceridov in holesterola. 

FEBRUAR 

3 
 torek 

4. SREČANJE PESNIKOV IN 

PISATELJEV TRŽIČA 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Organizator: 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – 

območna izpostava Tržič in  

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 46 30 

04 592 38 83 

oi.trzic@jskd.si 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 

19.00 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Tržič in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja ob slovenskem kulturnem prazniku vabita 

na 4. srečanje pesnikov in pisateljev Tržiča, ki bo v torek, 3. februarja, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja. Na literarnem večeru 

bodo s svojimi deli sodelovali Breda Miščevič, Tone Janša, Jana Kus, Marjetka Bohinc, Tadeja Fister in David Ahačič. 

FEBRUAR 

4 
 sreda 

POTOPISNO PREDAVANJE:  

Jelka Snedic, S KOLESOM DO 

TREH KRALJEV V KELMORAJN 
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 

V  sredo ob 19. uri vabljeni v večnamenski prostor knjižnice. Z gostjo Jelko Snedic se boste podali S KOLESOM DO TREH KRALJEV V 

KELMORAJN. Vse do 18. stoletja so bile relikvije svetih treh kraljev v Kölnu, kamor so romali sto tisoči romarjev, med najpomembnejšimi 

na zahodu in tja se je odpravila tudi tokratna gostja. Kaj vse je doživela in s čim se je soočala na svoji poti, vam bo povedala sama. 

FEBRUAR 

5 
 četrtek 

POGOVOR IN DRUŽENJE 
Ekološka kmetija Pr'Robež, Lom pod Storžičem 

 

Organizator: 

Ekološka kmetija Pr'Robež 

Več informacij: 

031 356 320 

ekokmetija.robez@yahoo.com  

10.00 

Na ekološki kmetiji Pr'Robež v Lomu pod Storžičem ohranjajo tradicijo kulturne in naravne dediščine, prav tako niso pozabili besed, s 

katerimi je največji slovenski pesnik nazdravil ženskam: »Bog živi vas Slovenke, prelepe žlahtne rožice…«. Zato vas v četrtek ob 10. uri 

vabijo na pogovor z gospo Lucijo Vrabič Dežman, dr. med., priznano specialistko ginekologije in porodništva in prijetno druženje, na 

katerem bo beseda tekla o zdravju žensk v različnih življenjskih obdobjih in naravnem zdravljenju. Predstavili bodo tudi svoje lipicance, 

skratka pričarali bodo prijetno domače vzdušje ob topli kmečki peči. 
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FEBRUAR 

5 
 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. 

FEBRUAR 

5 
 četrtek 

ODPRTJE RAZSTAVE: 

Andreja Eržen: SONCE IN LUNA I. 
Galerija Atrij Občine Tržič 

 

Organizator: 

Tržiški muzej 

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si,  

www.trziski-muzej.si  

18.00 

Tržiški muzej  vabi na odprtje druge letošnje razstave v Galeriji Atrij Občine Tržič. Andreja Eržen je akademska slikarka, ki deluje na 

področju slikarstva, grafike, ilustracije, animacije in grafičnega oblikovanja. Predstavlja se z ambientalno instalacijo svetlobnih slik. V 

procesu likovne prakse se avtorica posveča vsebinski in estetski odslikavi mistične krajine s prisotnostjo človeških, rastlinskih in živalskih 

podob. Svetlobne slike na pleksi steklu, osvetljene z led lučkami, pogojene s prostorom in časom, podajajo intimna vprašanja o 

arhetipskih vsebinah človeka, narave in modernega življenja. Razstavo bo v četrtek ob 18. uri odprl župan Občine Tržič, mag. Borut 

Sajovic. 

FEBRUAR 

5 
 četrtek 

KALIGRAFSKE UR'CE 
Mestna kavarna Tržič 

 

Organizator: 

Kaligrafinja Damjana Škantar v sodelovanju 

z Mestno kavarno Tržič 

Več informacij: 

040 150 113 
napisanoizsrca@gmail.com  

18.00 

Vsi, ki vas zanima lepopisje in bi se radi naučili lepo pisati, vabljeni na kaligrafsko ur'co, na kateri boste pokukali v svet kaligrafije in se 

seznanili z eno od številnih kaligrafskih pisav. S pomočjo pridobljenega znanja boste lahko, tistim ki jih imate radi, na unikaten način, 

napisali čestitko ali lepo sporočilo z dodano ustvarjalno noto. Prijave sprejemajo do ponedeljka, 2. februarja na številki 040 150 113 ali 

na e-naslovu napisanoizsrca@gmail.com, kjer so vam na voljo tudi vse ostale informacije. 

FEBRUAR 

6 
 petek 

34. TRŽIČ POJE 
Osnovna šola Bistrica 

 

Organizator: 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – 

območna izpostava Tržič  

Več informacij: 

04 592 46 30 

 oi.trzic@jskd.si  

18.30 

V Osnovni šoli Bistrica bo v petek ob 18. uri že 34. prireditev Tržič poje. Na Območni reviji odraslih pevskih zborov in malih vokalnih 

skupin Tržiča, ki jo organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Tržič, bodo nastopili Moški pevski zbor Gorščaki 

Združenja vojaških gornikov Slovenije, Ženski in Moški pevski zbor Društva upokojencev Tržič, Moška vokalna skupina Plamen in Mešani 

pevski zbor Kres Kulturnega društva sv. Janeza Krstnika Kovor, Pueri Cantorum Kulturnega društva Zupani, Lomski fantje in Mešani 

pevski zbor iz Kulturno umetniškega društva Lom pod Storžičem, Mešani cerkveni pevski zbor Kulturnega društva Kruh Križe in Mešani 

pevski zbor Ignacij Hladnik iz istoimenskega kulturnega društva.  

FEBRUAR 

6 
 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 ste v težavah, vas druženje in pogovor lahko razbremenita skrbi. Samopomoč je glavni korak do izboljšanja utrujenega in 

zaskrbljenega uma, zato vas Knjižnica dr. Toneta Pretnarja vabi na srečanje pogovorne skupine za samopomoč, ki bo v petek ob 19. uri. 
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FEBRUAR 

7 
 sobota 

MERJENJA DRUŠTVA 

DIABETIKOV TRŽIČ 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Društvo diabetikov Tržič 

Več informacij: 

031 727 208 

diabetiki.trzic@gmail.com  
 

10.00 

Društvo diabetikov Tržič bo v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v soboto med 10. in 11. uro izvajalo merjenja krvnih parametrov: krvnega 

sladkorja, krvnega pritiska, trigliceridov in holesterola. 

FEBRUAR 

8 
 nedelja 

3. ODPRTI TURNIR V 

DVORANSKEM MALEM 

NOGOMETU ZA POKAL OBČINE 

TRŽIČ 
Dvorana tržiških olimpijcev 

 

Organizator: 

Nogometni klub Tržič 2012 

Več informacij: 

031 360 482 

pavel.skrjanec@gmail.com  
 

8.00 

V Dvorani tržiških olimpijcev bo v nedeljo potekal 3. odprti turnir v dvoranskem malem nogometu za pokal občine Tržič. Nogometni klub 

Tržič 2012 zbira prijave z vplačilom prijavnine najkasneje do 6. februarja. 

FEBRUAR 

8 
 nedelja 

9. SPOMINSKI POHOD ŠTEFANA 

BUKOVCA 
Kriška gora 

 

Organizator: 

Planinsko društvo Križe 

Več informacij: 

041 626 594 
info@pd-krize.si 

10.00 

PD Križe vabi na 9. spominski pohod Štefana Bukovca, in sicer od koče na Kriški gori do Tolstega vrha. Zbor je v nedeljo, 8. februarja, ob 

10. uri na Kriški gori, od tam se boste v spremstvu vodnikov podali na Tolsti vrh. Za pohod so obvezne male dereze in druga planinska 

oprema, primerna letnemu času in vremenskim razmeram. 

FEBRUAR 

8 
 nedelja 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK: 

brezplačni ogled Tržiškega 

muzeja 
Tržiški muzej 

 

Organizator: 

Tržiški muzej 

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si,  

www.trziski-muzej.si  

10.-18. 

Tržiški muzej v sklopu slovenskega kulturnega praznika vabi na brezplačen ogled Tržiškega muzeja v nedeljo od 10. do 18. ure. Izkoristite 

priložnost strokovnega vodstva kustosov dr. Bojana Knifica po čevljarski zbirki in Boštjana Megliča po zbirki Slovenskega smučarskega 

muzeja! 

FEBRUAR 

8 
 nedelja 

RAZSTAVA »JAZ SEM 

PREŠEREN« 
Kulturni center Tržič 

 

Organizator: 

KUD Načeta paleta 

Več informacij: 

041 853 625 

matevz.urbancnik@gmail.com  
 

10.00  

in  

17.00 
KUD Načeta Paleta je v zadnjem času eno najaktivnejših društev na področju umetniškega ustvarjanja v Tržiču. Sodelujejo na različnih 

prireditvah v mestnem jedru in organizirajo samostojne dogodke. Na sam slovenski kulturni praznik bodo v Kulturnem centru Tržič odprli 

razstavo z naslovom Jaz sem Prešeren, kjer bodo svoja dela in inštalacije predstavili njihovi člani. Razstavo si bo moč ogledati že od 10. 

ure dalje, uradna otvoritev s kulturnim programom pa bo ob 17. uri. 

FEBRUAR 

8 
 nedelja 

8. PREŠERNOV TEK 
iz atrija Občine Tržič 

 

Organizator: 

Tekaški klub Tržiške strele 

Več informacij: 

trziske.strele@gmail.com  
 

10.50 

Tekaški klub Tržiške strele organizira 8. Prešernov tek (Tržič - Vrba), ki bo v nedeljo, 8. februarja 2015. Štart v atriju Občine Tržič bo ob 

10.50. V Vrbi so bodo tekači ob 13. uri udeležili osrednje prireditve ob kulturnem prazniku. Prijave sprejemajo najkasneje do četrtka, 5. 

februarja, na naslov: trziske.strele@gmail.com. Poskrbljeno bo za prevoz prtljage in okrepčilo na poti (pri Lešah in v Poljčah). Če vam je 

razdalja Tržič - Vrba predolga, se lahko pridružite na Brezjah pri Tržiču (okoli 11.25 ure) ali v Poljčah (okoli 12.15 ure).  
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FEBRUAR 

8 
 nedelja 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK: 

strokovno vodstvo po etnološki 

zbirki Kurnikove hiše in recital 

pesmi Vojteha Kurnika 
Kurnikova hiša 

 

Organizator: 

Tržiški muzej 

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si,  

www.trziski-muzej.si  

15.00  

in  

16.00 

Tržiški muzej bo na slovenski kulturni praznik odprl vrata rojstne hiše tržiškega pesnika in kolarja Vojteha Kurnika. Po etnološki zbirki tudi 

arhitekturno zanimive hiše bo ob 15. uri organizirano strokovno vodstvo. Vojteh Kurnik je, poleg svojih rokodelskih veščin – kolarstva in 

kasneje tudi stolarstva, rad koval resne in šaljive pesmi. S svojimi pesmimi je »zalagal« Slovensko Bčelo, Cvetje sl. naroda, Šolskega 

Prijatelja, Slovensko Kolado, Vodnikov Spomenik, Glasnik, Besednik, Zgodnjo Danico in Novice. Kurnika je posebno cenil urednik Novic, 

Janez Bleiweis. Prav Kurnik je z objavo svojih »osoljenih« pesmi veliko doprinesel k priljubljenosti časnika. K poslušanju njegove poezije 

vas Tržiški muzej vabi v nedeljo, 8. februarja med 16. in 16.45. 

FEBRUAR 

8 
 nedelja 

PREMIERA SATIRE »POD 

PREŠERCEM« 
Kulturni dom Križe 

 

Organizator: 

KD Kruh Križe 

Več informacij: 

041 204 952 

david.ahacic@gmail.com  

18.00 

V Kulturnem domu Križe bodo člani otroške gledališke skupine Kajzerice, ki deluje pod okriljem Kulturnega društva Kruh Križe, v nedeljo 

ob 18. uri premierno uprizorili satiro "Pod Prešercem". 

 
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.  

 
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 oskrbnika 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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