
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 9. do 15. februarja 2015 
 

FEBRUAR 

10 
 torek 

DELAVNICA ROČNIH DEL 
prostori KS Bistrica 

 

Organizator:  

Krajevna skupnost Bis trica 

Več informacij: 

041 319 850 
 

9.-11. 

V prostorih KS Bistrica se v torek, 10. februarja, ob 9. uri pričenja delavnica ročnih del. Vabljeni vsi, ki radi pletete , šivate, kvačkate,... 

Material, torej volno, kvačke in pletilke, prinesite seboj. 

FEBRUAR 

10 
 torek 

SKLOP PREDAVANJ:  

UČBENIK ŽIVLJENJA – O SMISLU 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator:  

Dom Petra Uzarja  

Več informacij: 

04 598 03 11 
 

15.-16. 

Dom Petra Uzarja vabi na odprto srečanje v sklopu predavanj Učbenik življenja z naslovom O smislu. Zgraditi hišo, imeti otroka, posaditi 

drevo, napisati knjigo – narejeno - kaj pa sedaj? Kje se skriva smisel življenja? – je smisel v lastnem obstoju, aktivnosti, v družini? Lahko 

poiščemo univerzalen odgovor ali odgovor išče vsak sam? Kako osmisliti svoje življenje v različnih življenjskih obdobjih? Pog ovorno 

srečanje vodi dr. Anamarija Kejžar, direktorica doma. 

FEBRUAR 

10 
 torek 

SREČANJE ONKOLOŠKIH 

BOLNIKOV 
predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 

 

Organizator:  

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – 

skupina za samopomoč Tržič  

Več informacij: 

041 688 325 (Marko Perko)  
 

17.00 

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za samopomoč Tržič tudi ta torek vabi na srečanje onkoloških bolnikov, ki bo ob 17. uri v 

predavalnici Zdravstvenega doma Tržič. 

FEBRUAR 

10 
 torek 

ZAČETNI TEČAJ FRANCOŠČINE 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator:  

Ljudska univerza Tržič  

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trz ic.si, www.lu-trzic.si  
 

17.00 

Na Ljudski univerzi Tržič se v torek ob 17. uri pričenja začetni tečaj francoskega jezika. Z mentorico Gajo Vester se boste v  30-urnem 

tečaju lahko naučili osnov tega zanimivega romanskega jezika. Prijave sprejemaj o po telefonu na številki 592 55  51, prijavnico pa boste 

našli tudi na njihovi spletni strani. 

FEBRUAR 

11 
 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.  

FEBRUAR 

11 
 sreda 

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 pisat i, 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 uni katen način, 

napisali čestitko ali lepo sporočilo z dodano ustvarjalno noto. Pri jave sprejemajo na številki 040 150 113 ali na e -naslovu 
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napisanoizsrca@gmail.com, kjer so vam na voljo tudi vse ostale informacije. 

FEBRUAR 

11 
 sreda 

ZNANJE, UJETO V KNJIGAH. 

PREDAVANJE ZDRAVI ZOBJE ZA 

CELO ŽIVLJENJE 
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 sredo, 11. februarja ob 19. uri bo v večnamenskem prostoru knjižnice predavanje Zdravi zobje za celo življenje. Pridite po znanje, kako 

do zdravih zob od prvega mlečnega zoba pa vse do konca življenja. Se da enkrat za vselej znebiti težav z zobmi? Posledično bodo tudi 

zobozdravniki prijaznejši do naših denarnic. Predavali bosta Veronika Sekulič, dr. dent. med. in Barbara Kastelic, dr. dent. med.. 

FEBRUAR 

12 
 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. 

FEBRUAR 

12-15 
 četrtek - 

nedelja 

LETOVANJE S PUSTOVANJEM 
Iz Tržiča 

 

Organizator:  

Društvo upokojencev Tržič  

Več informacij: 

04 596 11 65 

du.trzic@gmail.com   
 

 

Društvo upokojencev Tržič od četrtka do nedelje organizira letovanje v hotelu Delfin v Izoli. Ker je to tudi čas pustovanja, je obvezna 

oprema pustna maska. Prijave sprejemajo v društveni pisarni v času uradnih ur, po telefonu na številko 596 11 65 oz. po e-pošti na 

naslov du.trzic@gmail.com.  

FEBRUAR 

13 
 petek 

PREDAVANJE/DELAVNICA NA 

TEMO MISELNE NARAVNANOSTI 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator:  

Ljudska univerza Tržič  

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trz ic.si  
 

16.00 

Ljudska univerza Tržič vabi na predavanje oz. delavnico na temo miselne naravnanosti, ki jo bo vodil Alfonz M. Ostrelič. Mord a je prav v 

tem trenutku napočil čas za spremembo, zato si boste na delavnici zastavili zanimiva vprašanja, kot na primer , kaj si resnično želite in 

kdo pravzaprav ste. Dodatne informacije in neobvezujoče prijave sprejemajo na  navedenih kontaktih. 

FEBRUAR 

13 
 petek 

ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator:  

Ljudska univerza Tržič  

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trz ic.si, www.lu-trzic.si  
 

17.00 

Na Ljudski univerzi Tržič se v petek ob 17. uri pričenja tečaj 1. stopnje nemškega jezika. Z mentorico Karlo Ferlic se boste v 30-urnem 

tečaju lahko naučili osnov nemščine. Informativni sestanek za višje stopnje nemščine pa bo dan prej, v četrtek ob 17. ur i. Prijave 

sprejemajo po telefonu na številki 592 55  51, prijavnico pa boste našli tudi na njihovi spletni strani. 

FEBRUAR 

13 
 petek 

PREDPREMIERA: 

»PIKNIK NA BOJIŠČU« 
Kulturni dom Križe 

 

Organizator:  

KD Kruh Križe  

Več informacij: 

041 861 427 

bohincs@siol.net   
 

19.00 

Člani gledališke skupine Kulturnega društva Kruh Križe bodo uprizorili igro španskega dramatika Fernanda Arrabala, »Piknik na bojišču«. 

Gre za protivojno satiro, ki je grozote vojne postavila v kontrast z veselim družinskim izletom. Igro je prevedel Bruno Hartman. 

Kaj je absurdnega v vojnah? Španski dramatik Fernando Arrabal se v tej drami dotika absurdnega, grotesknega in komičnega. Gen erali v 

vojni poveljujejo, otroci pa odhajajo na bojišča. Gledališče absurda kaže drugačno podobo sveta, podobo, ki je nismo vajeni. Igro v 

mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:du.trzic@gmail.com
mailto:du.trzic@gmail.com
mailto:info@lu-trzic.si
mailto:info@lu-trzic.si
http://www.lu-trzic.si/
mailto:bohincs@siol.net


 

izvedbi KD Kruh Križe je režiral David Ahačič. 

FEBRUAR 

13 
 petek 

DOBRODELNI KONCERT: 

NOVO UPANJE ZA MAŽLNOVE 
Dvorana tržiških olimpijcev 

 

Organizator:  

Župnijska Karitas Tržič - Bistrica  

Več informacij: 

grapakplus@gmail.com  
 

19.00 

Župnijska Karitas Tržič-Bistrica vljudno vabi na dobrodelni koncert z naslovom Novo upanje za Mažlnove. Mažlnovo  domačijo je v noči iz 

26. na 27. januar zajel ogenj in domačija je pogorela do te mere, da jo bo potrebno porušiti in zgraditi novo.  Dobrodelni koncert, ki ga 

prireja Župnijska Karitas Tržič - Bistrica, bo vodil Boris Kopitar, nastopili pa bodo: Ansambel Petra Finka, Ansambel Zarja, Ansambel Lajb, 

Ansambel Veseli Gorenjci, Ansambel Veseli Begunjčani, Stane Vidmar, plesalci KD Folklorna skupina Karavanke, pevci ljudskih pesmi KD 

Jerbas, zapel bo tudi finalist slovenskih talentov Stiven Rahman. Za polo mero smeha pa bo poskrbel humorist Boštjan Meglič -Peška. 

Vstopnice so v predprodaji na prodajnih mestih Eventima (pošte in bencinski servisi Petrol), v TP IC Tržič, Baru Košuta v Križah in trgovini 

Resman v Naklem. 

FEBRUAR 

14 
 sobota 

TRŽNI DAN 
Trg svobode 

 

Organizator:  

Polona Brodar s.p.  

Več informacij: 

040 125 722 

polonca.brodar@gmail.com   
 

8.-13. 

Dan pred velikim tržiškim pustnim karnevalom bo tudi Tržni dan v znamenju pustovanja . Poleg tradicionalne prodaje domačih pridelkov 

in drugih dobrot na stojnicah, boste lahko v sodelovanju z Alter šolo izdelovali pustne maske, pustne šeme pa bodo ob 10. uri od župana 

prevzele ključ mesta in s tem tudi oblast. Sledila bo zabava z maskami. 

FEBRUAR 

14 
 sobota 

PUSTOVANJE ZA NAJMLAJŠE 
Sokolnica  

 

Organizator:  

Splošno športno društvo Tržič  

Več informacij: 

041 874 089 

ssd_trzic@siol.net 
 

15.-17. 

Splošno športno društvo Tržič v Sokolnici v soboto prireja zanimivo in pestro pustovanje za najmlajše, ki bo trajalo od 15. do 17. ure. Ker 

je bila dvorana pred nedavnim prenovljena, bodo pustne maske v dvorano lahko vstopile le s copati oz. čisto obutvijo.  

FEBRUAR 

14, 15 
 sobota, nedelja 

PREMIERA IN PONOVITEV: 

»PIKNIK NA BOJIŠČU« 
Kulturni dom Križe in Dom krajanov Lom pod 

Storžičem 

 

Organizator:  

KD Kruh Križe  

Več informacij: 

041 861 427 

bohincs@siol.net   
 

19.00 in 

18.00 

Člani gledališke skupine Kulturnega društva Kruh Križe bodo uprizorili igro španskega dramatika Fernanda Arrabala, »Piknik na bojišču«. 

Gre za protivojno satiro, ki je grozote vojne postavila v kontrast z veselim družinskim izletom. Igro je prevedel Bruno Hartman. 

Kaj je absurdnega v vojnah? Španski dramatik Fernando Arrabal se v tej drami dotika absurdnega, grotesknega in komičnega. Gen erali v 

vojni poveljujejo, otroci pa odhajajo na bojišča. Gledališče absurda kaže drugačno podobo sveta, podobo, ki je nismo vajeni . Igro v 

izvedbi KD Kruh Križe je režiral David Ahačič. 

FEBRUAR 

15 
 nedelja 

10. TEKMOVANJE V TURNEM 

SMUČANJU 
Grahovše  

 

Organizatorji:  

Društvo GRS Tržič, TSK Olimpik,  

AO Tržič, ŠD Lom  

Več informacij: 

04 592 40 40 

milan.meglic@siol.net 
 

9.30 

Društvo GRS Tržič v sodelovanju s TSK Olimpik, Alpinističnim odsekom PD Tržič in Športnim društvom Lom pod Storžičem organizi ra že 

10. tekmovanje v turnem smučanju na Javorniku. Na sporedu bosta tako tekma za slovenski pokal v turnem smučanju kot rekreativ na 

tekma. Skupinski štart bo ob 9.30, prijave pa do petka, 13. februarja zbira Milan Meglič na številki 04 592 40 40 ali 

milan.meglic@siol.net. Podrobnosti tekmovanja so objavljene na spletni strani www.grs-trzic.si. 

FEBRUAR 

15 
 nedelja 

TRŽIŠKI KARNEVAL 
Tržič  

 

Organizator:  

Polona Brodar s.p.  

Več informacij: 

040 125 722 

polonca.brodar@gmail.com   
 

15.00 

Tržiški karneval oz. velika pustna povorka bo v nedeljo ob 15. uri krenila proti staremu mestnemu jedru izpred Hipermarketa Mercator 

Tržič. Predstavile se bodo številne zanimive maske, tako posamezne kot skupinske, ki se bodo zabavale skupaj z vami in skupino Projekt. 
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Organizator, Polona Brodar prosi, da se skupine zaradi lažje organizacije predhodno prijavite, možna pa je tudi izposoja kost umov. 

Najbolj  izvirne čakajo lepe nagrade, zmagovalna skupina pa za eno leto dobi v varstvo karnevalsko zastavo. 

FEBRUAR 

15 
 nedelja 

ROK ZA PRIJAVO NA ZAČETNO 

DELAVNICO POLSTENJA 

 

Organizator:  

Ekološka kmetija Pr'Robež  

Več informacij: 

031 356 320, 

ekokmetija.robez@yahoo.com  
 

 

Predilnica volne Soven in Ekološka kmetija Pr'Robež vabita na začetno delavnico polstenja, ki bo v petek, 20. februarja med 16. in 19. 

uro. Udeleženci delavnice se boste naučili polstenja volnenega mila, izdelave gladkega volnenega blaga ali slike in kroglic z a izdelavo 

nakita. Prijave sprejemajo do 15. februarja na navedenih kontaktih. 

do 2. 

marca 

RAZSTAVA: 

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  

9.-16. 

Tržiški muzej  vabi k ogledu 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 svet lobnih slik. V 

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

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. Razstava je na ogled do 2. marca ob ponedeljska do petka med 9. in 16. 

uro. 

FEBRUAR 

ŠPORTNE VADBE IN PLESNI 

TEČAJI 
nad prodajalno Dona 

 

Organizator:  

Plesni studio Špela  

Več informacij: 

040 623 535 

mandelc.spela@gmail.com   

 

V mesecu februarju se še vedno lahko pridružite Plesnemu studiu Špela na vseh športnih vadbah in plesnih tečajih . Pričenjajo namreč z 

začetnim in nadaljevalnim tečajem družabnih plesov v paru. Če ste pozabili ali še ne veste, kako se z užitkom zavrteti v ritm ih polke, 

tanga, swinga in drugih ritmih, se jim pridružite. 

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 v as naša sporočila motijo, nam na to e-sporočilo odgov orite in v  polje Zadeva/Subject zapišite besedo 

ODJAVA 
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