
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 12. 1. 2015 do 18. 1. 2015 

 

JANUAR 

12 
 ponedeljek 

ŠOLA ZA STARŠE 
predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 

 

Organizator:  

Zdravstveni dom Trž ič – zdravstvena vzgoja 

Več informacij: 

04 598 22 32, 051 624 560  

zdravstvenavzgoja@zd-trzic.si  
 

18.00 

Če se bo vaša družina povečala za malega, težko pričakovanega družinskega člana, vas obveščamo, da v Zdravstvenem domu Tržič 

poteka Šola za starše. Januarska se prične v ponedeljek, 12. januarja ob 18. uri v predavalnici ZD Tržič.  Udeleženci se bodo pogovorili  o 

poteku nosečnosti in zdravem življenjskem slogu ter iskali odgovore na vprašanja o porodu in poporodnem obdobju z vidika 

novorojenčka, matere in očeta. Srečanja bodo še 15., 19., 20. in 22. januarja. 

JANUAR 

12 
 ponedeljek 

ROK ZA PRIJAVO NA ZIMSKI 

TABOR ZA MLADE PLANINCE 

 

Organizator:  

Planinsko društvo Tržič –  mladinski odsek  

Več informacij in prijave: 

040 627 808,  

stanko.koblar@gmail.com,  

www.planinsko-drustvo-trzic.si  
 

 

Mladinski odsek Planinskega društva Tržič v sodelovanju z mentorji tržiških šol na Zelenici organizira dvodnevni planinski ta bor za mlade 

planince. Prvi dan se bodo otroci povzpeli do Planinskega doma na Zelenici in se po kosilu in počitku  prepustili zimskim radostim; 

krpljanju, sankanju in kiparjenju s snegom. Po večerji sledijo ustvarjalne delavnice, naslednji dan pa se bodo povzpeli na bl ižnji Triangel. 

Prijave do ponedeljka, 12. januarja sprejemajo mentorice na šolah in vodnik PZS Stanko Koblar. 

JANUAR 

13 
 torek 

DOBIMO SE V KNJIŽNICI:  

ESAD BABAČIĆ 
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 torek ob 19. uri bo v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja gost večera  Esad Babačić, pevec, pesnik, pisatelj, tekstopisec in novinar. Punker in 

ustanovitelj skupine Via Ofenziva je pristal med novinarji na RTV Slovenija in kasneje postal pesnik in pisatelj. Pisal je kolumne za različne 

časopise, izdal več pesniških zbirk, avtorizirano biografijo Dejana Zavca Trdobojec, v svojem zadnjem delu Banda pa je zajel osebne 

izpovedi slovenskih hokejistov in zgodovino hokeja na Jesenicah. V Velenju je obenem, ko se je podeljevala mednarodna Pretnarjeva 

nagrada za leto 2014, prejel vseslovensko literarno nagrado "Velenjica - čaša nesmrtnosti" za vrhunski desetletni pesniški opus v 21. 

stoletju. 

JANUAR 

13 
 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. 

JANUAR 

13 
 torek 

IZOBRAŽEVANJE:  

DRUŽABNI MEDIJI IN SPLETNO 

TRŽENJE ter VARSTVO OSEBNIH 

PODATKOV V DRUŠTVIH 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator:  

Športna zveza Tržič  

Več informacij: 

05 90 10 313, 051 354 064  

sportna.zveza.trzic@t-2.net  

 
 

16.-20. 

mailto:zdravstvenavzgoja@zd-trzic.si
mailto:stanko.koblar@gmail.com
http://www.planinsko-drustvo-trzic.si/
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:sportna.zveza.trzic@t-2.net


 

Športna zveza Tržič v sklopu projekta Team Olympiad v torek vabi na izobraževanje z naslovom Družabni mediji in spletno trženje ter 

Varstvo osebnih podatkov v društvih. Matic Švab in Tina Jereb bosta med drugim predstavila aktualna družabna omrežja in primere 

dobrih praks vodenja družabnih omrežij športnih organizacij. V drugem delu bo govora o varstvu osebnih podatkov, predvsem kako 

upravljati s temi podatki v društvih. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki vas ta tematika zanima, še posebej pa predstavnikom društev, 

zavodov in zvez. Prijave še sprejemajo, udeležba pa je brezplačna. 

JANUAR 

14 
 sreda 

KONCERT OTROŠKIH PEVSKIH 

ZBOROV OSNOVNE ŠOLE KRIŽE 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator:  

Dom Petra Uzarja in OŠ Križe  

Več informacij: 

04 598 03 00 

info@dputrz ic.si 
 

16.00 

V Domu Petra Uzarja bodo v sredo ob 16. uri nastopili učenci in učenke Osnovne šole Križe, ki pojejo pri šolskih pevskih zborih. K 

poslušanju vabljeni tako domski stanovalci kot  krajani Bistrice pri Tržiču. 

JANUAR 

14 
 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 

15 
 četrtek 

SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA 

SLEPIH IN SLABOVIDNIH 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator:  

Knjižnica dr. Toneta Pretna rja  

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

15.00 

Gledanje televizije, branje literature, vožnja z avtom ali uporaba računalnika je le peščica dejavnosti, ki je za večino neka j 

samoumevnega, a so kljub temu številnim onemogočene. Izguba vida iz kakršnegakoli razloga je hud udarec za vsakega človeka. Zato vas 

vabimo, da se udeležite srečanja članov Društva slepih in slabovidnih v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v četrtek, ob 15. uri.  

JANUAR 

15 
 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 

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 

17 
 sobota 

PLANINSKI IZLET: ŠPIČASTI VRH 
iz Križev 

 

Organizator:  

Planinsko društvo Križe  

Več informacij: 

041 714 742 (Mirjana Urbanc), 

info@pd-krize.si  
 

6.50 

Planinsko društvo Križe v soboto organizira planinski izlet na 1128m visoki Špičasti vrh nad Črnovrško planoto. Izhodišče bo na prevalu 

med Črnim vrhom in Colom, nezahtevne skupne hoje pa je za približno pet ur. Po sestopu bo pohodnike čakala prava primorska jota, za 

zanimive informacije o tem področju pa bodo poskrbeli člani PD Križna gora. Prijave do četrtka, 15. januarja sprejema Mirjana  Urbanc na 

številki 041 714 742. 

JANUAR 

17 
 sobota 

DVORANSKI MALI NOGOMET – 

državno prvenstvo U-13 zahod 

in 9. kolo zimske lige 
Dvorana tržiških olimpijcev 

 

Organizator:  

Nogometni klub Tržič 2012  

Več informacij: 

031 360 482 

pavel.skrjanec@gmail.com  
 

14.00 in 

20.00 

Sobota bo v Tržiču nogometno obarvana. Ob 14. uri se bo v Dvorani tržiških olimpijcev pričel 6. turnir državnega prvenstva v malem 

nogometu v kategoriji U-13. Ob 20. uri pa bodo na parket stopile ekipe, ki sodelujejo v zimski ligi. Tekmovanji organi zira Nogometni klub 

mailto:info@dputrzic.si
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:info@pd-krize.si
mailto:pavel.skrjanec@gmail.com


 

Tržič 2012. 

JANUAR 

17 
 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   

18.30 

Kulturno društvo sv. Janeza Krstnika Kovor vabi na letni koncert mešanega pevskega zbora Kres z naslovom Ena zvezda gori gre.  Pod 

vodstvom zborovodje Joža Tišlerja bo na koncertu nastopila tudi moška vokalna skupina Plamen. Na klavirju jih bo spremljala Manca 

Praprotnik. Koncert bo v soboto ob 18.30 po večerni maši v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Kovorju. Vstop je prost.  

 

do 20. 

januarja 
 

ZIMSKO DRSANJE 
pokrito drsališče na Ravnah 

 

Organizator:  

Občina Tržič  

Balinarski klub Trž ič 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 med tednom 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, ob 

drsališču pa je postavljena tudi stojnica s toplimi napitki.  

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/  

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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