
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 15. do 22. februarja 2015 
 

FEBRUAR 

16 
 ponedeljek 

SKLOP PREDAVANJ:  

SPREGOVORIMO O DEMENCI 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator: 

Dom Petra Uzarja 

Več informacij: 

04 598 03 11 
 

16.00 

Srečanja, ki potekajo vsak mesec v Domu Petra Uzarja, so namenjena vsem, ki želijo pridobiti več informacij o demenci. Koliko lahko 

sami vplivamo z načinom življenja, kako se pogovarjamo z bolnikom z demenco, kako prilagoditi vsakdan bolnika z demenco in kako 

poskrbeti za varnost. Srečanja se pričnejo s predavanjem in nadaljujejo s pogovorom med udeleženci srečanja. Skupino vodi mag. Maja 

Olip, dipl. soc. del., pripravnica v domu. Vabljeni v ponedeljek ob 16. uri. 

FEBRUAR 

16 
 ponedeljek 

PRIČETEK TEČAJA NEMŠČINE, IV. 

STOPNJA 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

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

16.30 

Na Ljudski univerzi Tržič se v ponedeljek ob 16.30 pričenja tečaj 4. stopnje nemškega jezika. 30-urni tečaj bo vodila Karla Ferlic. Prijave 

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

FEBRUAR 

17 
 torek 

PUSTNI NASTOP UČENCEV 

GLASBENE ŠOLE TRŽIČ 
dvorana Glasbene šole Tržič 

 

Organizator: 

Glasbena šola Tržič 

Več informacij: 

04 598 07 00 

gs-trzic@guest.arnes.si  

18.00 

V dvorani Glasbene šole Tržič se bodo v torek ob 18. uri na pustnem 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. 

FEBRUAR 

17 
 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.  

FEBRUAR 

17 
 torek 

PRIČETEK TEČAJA NEMŠČINE, III. 

STOPNJA 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

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

18.45 

Na Ljudski univerzi Tržič se v torek ob 18.45 pričenja tečaj 3. stopnje nemškega jezika. 30-urni tečaj bo vodila Polonca Ložar. Prijave 

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

FEBRUAR 

18 
 sreda 

ŠOLA SLIKANJA Z VINKOM 

HLEBŠEM 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

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

17.00 

Šola slikanja, ki jo že vrsto let vodi priznani Tržiški slikar Vinko Hlebš, bo tudi letos organizirana v treh ravneh. Ustvarjalci se bodo likovno 

izpovedovali na svoj edinstven način v različnih likovnih izražanjih. Zagotovljen je tako individualen kot skupinski pristop – s ciljem, ki je 

usmerjen h kakovostnemu delu. Pričetek šole, ki jo organizira Ljudska univerza Tržič, bo v sredo ob 17. uri. 

mailto:info@lu-trzic.si
http://www.lu-trzic.si/
mailto:gs-trzic@guest.arnes.si
mailto:info@lu-trzic.si
http://www.lu-trzic.si/
mailto:info@lu-trzic.si
http://www.lu-trzic.si/


 

FEBRUAR 

18 
 sreda 

POKOP PUSTA 
atrij Občine Tržič, grič pri sv. Jožefu 

 

Organizator: 

Polona Brodar s.p. 

Več informacij: 

040 125 722 

polonca.brodar@gmail.com  
 

17.00 

Po norčavem koncu tedna se bomo počasi poslovili od pusta. Pogrebci se bodo ob 17. uri zbrali v občinskem atriju in prisluhnili 

žalostinkam. V sprevodu bodo krenili na grič sv. Jožefa, kjer bodo pusta tudi zažgali. Pri sv. Jožefu se bodo lahko okrepčali z vinom in 

čajem. 

FEBRUAR 

18 
 sreda 

ČAS JE ZA ULTRA BLUZENJE.  

ČAS JE ZA ULTRABLUES! 

predstavitev avtorjev in knjige  
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 na predstavitev knjige "Čas je za ultra bluzenje. Čas je za ULTRABLUES!" Trije 

možje, trije pisci, trije tekači in ena osem mesecev dolga skupna dogodivščina. Samo Rugelj, Boštjan Videmšek in Žiga X Gombač so se 

lotili 100-kilometrskega ultramaratona v puščavah in gorah južnega Utaha in svojo izkušnjo strnili v še zdaleč ne le tekaškem, temveč 

tudi v potopisnem, osebno-izpovednem, avtobiografskem delu. Če vas zanima, zakaj so se sploh lotili tega podviga in ob tem napisali še 

knjigo, ali pa vas zanima še kaj drugega o avtorjih, ultramaratonu in še čem, potem le pridite in zabluzite z njimi. 

FEBRUAR 

19 
 četrtek 

BREZPLAČNO PREDAVANJE: 

HRANA KOT ZDRAVILO 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

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

10.00 

V sklopu Centra medgeneracijskega učenja Gorenjske bo na Ljudski univerzi Tržič v četrtek ob 10. uri brezplačno predavanje Irme 

Lipovec, Hrana kot živilo. Zaradi omejenega števila mest so potrebne predhodne prijave na številko 04 592 55 51 ali na e-naslov 

kristina.zupan@guest.arnes.si. 

FEBRUAR 

19 
 četrtek 

SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA 

SLEPIH IN SLABOVIDNIH 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

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 nekaj 

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. 

FEBRUAR 

19 
 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 

19 
 četrtek 

PRIČETEK TEČAJA NEMŠČINE, II. 

STOPNJA 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

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

17.00 

Na Ljudski univerzi Tržič se v četrtek ob 17. uri pričenja tečaj 2. stopnje nemškega jezika. 30-urni tečaj bo vodila Polonca Ložar. Prijave 

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

19 
 četrtek 

ODPRTJE RAZSTAVE: 

FRANC RASINGER, SLEDOVI 

ČASA 
Paviljon NOB 

 

Organizator: 

KS Tržič Mesto 

Več informacij: 

04 596 43 88 
 

18.00 

Od 19. februarja do 5. marca bo v Paviljonu NOB na ogled razstava ob 65-letnici koroškega slikarja Franca Rasingerja z naslovom Sledovi 

časa. Njegovo slikarstvo je lahko slikarstvo spomina, opomina ali slutene sinteze vizualnega. V njegovih delih se vedno zrcalita 

zgodovinski zapis in zgodovinska zavest avtohtonega. Razstavo si bo moč ogledati od ponedeljka do petka med 17. in 19. uro, ob 

sobotah in nedeljah pa med 10. in 12. uro. 

FEBRUAR 

19 
 četrtek 

ROK ZA PRIJAVO NA POČITNIŠKE 

KONJIČKOVE DELAVNICE 
Ekološka kmetija Pr'Robež 

 

Organizator: 

Ekološka kmetija Pr'Robež 

Več informacij: 

031 356 320 

ekokmetija.robez@yahoo.com  
 

 

Ekološka kmetija Pr'Robež v času zimskih počitnic organizira Konjičkove delavnice, ki bodo potekale od 24. do 27. februarja med 10. in 

14.30. Otroci se bodo družili s pravimi lipicanci in spoznavali njihovo zgodovino, značilnosti in vedenje. Pripravljajo pa tudi zanimive 

delavnice. Prijave sprejemajo do 19. februarja. 

FEBRUAR 

20 
 petek 

ZAČETNA DELAVNICA 

POLSTENJA 
Ekološka kmetija Pr'Robež 

 

Organizator: 

Ekološka kmetija Pr'Robež 

Več informacij: 

031 356 320, 

ekokmetija.robez@yahoo.com  
 

16.-19. 

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 za izdelavo 

nakita.  

FEBRUAR 

20 
 petek 

»PIKNIK NA BOJIŠČU« 
Gasilski dom Kovor 

 

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. Generali 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 

20 
 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. 

FEBRUAR 

20 
 petek 

LETNI OBČNI ZBOR 
prostori društva na Balosu 4 

 

Organizator: 

KD Folklorna skupina Karavanke 

Več informacij: 

sasa.meglic@telemach.net   
 

18.30 

Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke vabi na letni občni zbor, ki bo v petek, 20. februarja, ob 18.30 v njihovih prostorih na 

Balosu 4. Pregledali bodo poročila o aktivnostih v lanskem letu in definirali načrte za letošnje leto. 

FEBRUAR 

21 
 sobota 

SANKANJE - TAMAR 
iz Podljubelja 

 

Organizator: 

PD Tržič – Mladinski odsek 

Več informacij: 

040 627 808 

stanko.koblar@gmail.com  

7.50 

mailto:ekokmetija.robez@yahoo.com
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Mladi planinci se tokrat odpravljajo na sankanje v Tamar. Iz Podljubelja bo avtobus odpeljal ob 7.50, iz Tržiča ob 8.00, iz Bistrice ob 8.05 

in ob 8.10 iz Kovorja. Od Doma v Planici do Doma v Tamarju je približno 1 ura hoje. Ne pozabite na sani, najbolje je, da na dve osebi 

pridejo ene sani. Prijave do srede, 18. februarja sprejemajo mentorice na šolah, razredničarke in vodnik Stanko Koblar. Cena prevoza je 8 

€, vsak četrti član družine pa ima prevoz zastonj. 

FEBRUAR 

21 
 sobota 

PLANINSKI IZLET: ŠPIČASTI VRH 
iz Križev 

 

Organizator: 

Planinsko društvo Križe 

Več informacij: 

041 714 742 (Mirjana Urbanc), 

info@pd-krize.si  
 

 

Planinsko društvo Križe vabi na planinski izlet. Odpravljajo se na planino Klemenča jama, ki leži nad Logarsko dolino. Prijave zbira Mirjana 

Urbanc na številki 041 714 752. 

FEBRUAR 

21 
 sobota 

»PIKNIK NA BOJIŠČU« 
Kulturni center Tržič 

 

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. Generali 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. 

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

uro. 

do 

konca 

marca 

RAZSTAVA: 

Lado Srečnik: SPOMINČKI NA 

OTROŠTVO 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator: 

Dom Petra Uzarja 

Več informacij: 

04 598 03 11 
 

 

V avli Doma Petra Uzarja je do konca marca na ogled razstava Lada Srečnika, SPOMINČKI NA OTROŠTVO. Ob prihajajoči pomladi so 

porcelanaste figurice deklic in dečkov, barbike, plišaste figurice živalic prav prijetna poživitev v domu tako za stanovalce kot obiskovalce. 

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 ritmih polke, 

tanga, swinga in drugih ritmih, se jim pridružite. 

FEBRUAR 
SKUPINSKE VADBE  
Prostori ŠD Jelendol-Dolina 

 

Organizator: 

Športno društvo Jelendol-Dolina 

Več informacij: 

040 431 028 
 

17.00 in 

18.00 

Skupinske vadba so organizirane tudi v Jelendolu, in sicer k vadbi pilatesa in zumbe vabi ŠD Jelendol Dolina ob torkih in četrtkih ob 17. in 
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18. uri. 

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 

http://www.trzic.si/

