
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 23. februarja do 1. marca 2015 
 

FEBRUAR 

23-26 
 ponedeljek - 

četrtek 

BREZPLAČNA POČITNIŠKA 

DELAVNICA ZA OTROKE 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator:  

Knjižnica dr. Toneta Pretna rja  

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

10.-12. 

V večnamenskem prostoru knjižnice bo od 23. do 26. februarja, med 10. in 12. uro, potekala brezplačna počitniška delavnica  z naslovom 

»Prebudimo domišljijo - nazaj k naravi«, ki jo bo vodila mentorica Teja Zibler z Urško  Krabonja. 

FEBRUAR 

23 
 ponedeljek 

ODPRTO OBČINSKO PRVENSTVO 

V TEKU NA SMUČEH 
Grahovše, Lom pod Storžičem 

 

Organizator:  

Športna zveza Tržič  

Več informacij: 

051 354 064 

sportna_zveza_trzic@t-2.net  
 

16.30 

Športna zveza Tržič v sodelovanju s Tekaškim klubom Tržiške strele v ponedeljek organizira odprto občinsko prvenstvo v tekih na 

smučeh. Prvi se bodo na progo v Grahovšah, dolgo 800 metrov, podali najmlajši. Članicam so namenili dva kroga, članom pet, veterani 

pa bodo morali preteči 3 kroge oz. 2400 metrov. Prijave zbirajo tudi na dan tekmovanja najkasneje do 16. ure. Razglasitev rezultatov in 

podelitev priznanj bo takoj po končanem tekmovanju na prireditvenem prostoru.  Rezultati tekmovalk in tekmovalcev iz delovnih 

organizacij in zaposlenih pri samostojnih podjetnikih se upoštevajo za točkovanje v tekmovanju za najboljšo ekipo in posamezn ike v 

Tržiških športnih igrah 2014/15. 

FEBRUAR 

24-27 
 torek - petek 

POČITNIŠKE KONJIČKOVE 

DELAVNICE 
Ekološka kmetija Pr'Robež 

 

Organizator:  

Ekološka kmetija Pr'Robež  

Več informacij: 

031 356 320 

ekokmetija.robez@yahoo.com  
 

10.-

14.30 

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, značiln osti in vedenje, sedli pa bodo tudi na konjski 

hrbet. Pripravljajo tudi druge zanimive delavnice, poskrbeli pa bodo tudi za okusno malico. 

FEBRUAR 

24 
 torek 

PREDAVANJE O PROBLEMIH 

NOG PRI DIABETIKIH 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator:  

Dom Petra Uzarja  

Več informacij: 

031 727 208, diabetiki.trz ic@gmail.com  
 

10.30 

V Domu Petra Uzarja bo v organizaciji Društva diabetikov Tržič v torek ob 10.30 potekalo predavanje o prob lemih nog, s katerimi se 

srečujejo številni diabetiki. Osveščenost diabetika je osnova za preprečevanje zapletov. Sem sodi tudi nega nog. Z boleznijo pride do 

omejene gibljivosti sklepov, deformacije sklepov in destrukcijo tkiv, pogoste so motnje  prekrvavitve in okvara živcev. Vsakodnevna 

samokontrola stopal je še kako pomembna tudi zato, ker zaradi pogoste okvare živcev v spodnjem delu nog bolnik s sladkorno boleznijo 

ali tudi starostnik ne občuti, da je prišlo do poškodbe (ne občuti dotika, bolečine, temperature ipd.).  Vabljeni na predavanje v Dom Petra 

Uzarja v torek ob 10.30.  

FEBRUAR 

25 
 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 pogosto 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. 
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FEBRUAR 

25 
 sreda 

ZNANJE, UJETO V KNJIGAH 

MILAN HERVOL: PRESNO, MISLIŠ 

RESNO 
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, 25. februarja ob 19. uri , bo v večnamenskem prostoru knjižnice predavanje Milana Hervola z naslovom »Presno, misliš resno«. 

Govoril bo o presni prehrani, kako le-ta vpliva na zdravje in preprečevanje bolezni. Govor bo tudi o naravnih zakonih, pridelovanju 

lastnega sadja in zelenjave na biološki način. Predavatelj Milan Hervol, presnojedec, se že dve desetletji prehranju je izključno s presno 

hrano. Predavanju bo sledila degustacija naravnih izdelkov, presnih tort, krekerjev, kroglic in pit. 

FEBRUAR 

26 
 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 

27 
 petek 

DELAVNICA ROČNIH DEL 
prostori KS Bistrica pri Tržiču 

 

Organizator:  

Krajevna skupnost Bis trica pri Trž iču  

Več informacij: 

041 319 850 

jana.toporis@gmail.com  
 

10.-12. 

V prostorih KS Bistrica se v petek, 27. februarja  nadaljuje delavnica ročnih del. Vabljeni vsi, ki radi pletete, šivate, kvačkate,... Zaželeno je, 

da material prinesete seboj. 

FEBRUAR 

27 
 petek 

POTOPISNO PREDAVANJE 

ANDREJ MORELJ: OD ALJASKE 

DO ARGENTINE 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator:  

Dom Petra Uzarja  

Več informacij: 

031 727 208 

diabetiki.trz ic@gmail.com  
 

10.30 

V Domu Petra Uzarja bodo domski stanovalci in zunanji obiskovalci v petek ob 10.30 lahko prisluhnili popotniku Andreju Morelju, ki že 

40 let potuje po svetu. Na tokratnem predavanju bo predstavil čudovite predele Aljaske in Kanade, mogočno Skalno gorovje, romantične 

Karibe, brazilske slapove Iguazu ter Rio de Janeiro.  Vabljeni na popotovanje v sliki in besedi od Aljaske do Argentine! 

FEBRUAR 

28 
 sobota 

PLANINSKI IZLET: ORLOVO 

GNEZDO – VELI BADIN 
iz Tržiča 

 

Organizator:  

PD Tržič – Vodniški odsek  

Več informacij: 

040 627 808 

stanko.koblar@gmail.com  
 

7.30 

Orlovo gnezdo je razgledna točka z vpisno skrinjico nad spodmoli Velega Badina. Z razgledne točke se nam odpre lep razgled po delu 

Istre, najlepši pa je pogled na stene Velega Badina. V bližini spodmolov pa najdemo še naravni most, ki meri v loku 6 m, v višino pa do 4 

m. Gre za nezahtevno označeno pot, hoje pa je za približno 5 ur.  Po pohodu se boste z avtobusom odpeljali še v Hrastovlje, kjer si boste 

ogledali znamenito cerkev Sv. Trojice, znano po freskah, ki krasijo njeno notranjost.  Cena izleta je 20 EUR, doplačila: vstopnina za ogled 

cerkve Sv. Trojice 2,50 EUR, istrska mineštra 3,50 EUR ali istrska mineštra z klobaso 5,50 EUR v domači gostilni v Hrastovljah.  Odhodi 

avtobusa: 7.30 izpred Osnovne šole Tržič, 7.35 iz Bistrice in 7.40 iz Kovorja, prijave sprejema Stanko Koblar.  

FEBRUAR 

28 
 sobota 

OTROŠKA DELAVNICA  

ROČNIH DEL 
prostori KS Bistrica pri Tržiču 

 

Organizator:  

Krajevna skupnost Bis trica pri Trž iču  

Več informacij: 

041 319 850 

jana.toporis@gmail.com  
 

10.-12. 

Na otroški delavnici ročnih del, ki bo v soboto med 10. in 12. uro potekala v prostorih KS Bistrica pri Tržiču, bodo otroci  skupaj s starši 

ustvarjali izdelke iz papirja. Seboj prinesite škarje in lepilo. 
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FEBRUAR 

28 
 sobota 

S PESMIJO PO POTI TREH 

ZVONOV 
iz Sebenj 

 

Organizator:  

KD Folklorna skupina Ka ravanke 

Več informacij: 

maja.tekavec@gmail.com 
 

17.00 

Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke - pevke ljudskih pesmi vas v soboto, 28. februarja vabijo na pohod »S pesmijo po Poti treh 

zvonov«. Odhod je ob 17. uri iz Sebenj. Pri zvonovih boste lahko prisluhnili zanimivim zgodbicam o življenju v okoliških  vaseh, dekleta pa 

bodo zapela nekaj lepih ljudskih pesmi. Prireditev je omogočila Občina Tržič, v primeru slabega vremena pa pohod odpade. 

FEBRUAR 

28 
 sobota 

ZAKLJUČEK ZIMSKE LIGE V 

MALEM NOGOMETU 
Dvorana tržiških olimpijcev 

 

Organizator:  

Nogometni klub Tržič 2012  

Več informacij: 

031 360 482 

pavel.skrjanec@gmail.com  

17.00 

V soboto se bodo v Dvorani tržiških olimpijcev odvijali zadnji dvoboji v zimski občinski ligi v malem nogometu. Prva tekma bo  ob 17. uri, 

zadnja pa predvidoma ob 21.30. 

FEBRUAR 

28 
 sobota 

»PIKNIK NA BOJIŠČU« 
Dom krajanov Brezje pri Tržiču 

 

Organizator:  

KD Kruh Križe  

Več informacij: 

041 861 427 

bohincs@siol.net   
 

19.00 

Člani gledališke skupine Kulturnega društva Kruh Križe z igro španskega dramatika Fernanda Arrabala, »Piknik na bojišču«, nadaljujejo z 

gostovanjem po okoliških vaseh. Protivojno satiro v izvedbi KD Kruh Križe je režiral David Ahačič, na oder Doma krajanov na Brezjah pri 

Tržiču pa jo bodo postavili v soboto ob 19. uri. 

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. 

do 5. 

marca 

RAZSTAVA: 

FRANC RASINGER, SLEDOVI 

ČASA 
Paviljon NOB 

 

Organizator:  

KS Tržič Mesto  

Več informacij: 

04 596 43 88 
 

 

Do 5. marca je v Paviljonu NOB na ogled razstava ob 65-letnici koroškega slikarja Franca Rasingerja z naslovom Sledovi ča sa. 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 je moč ogledati od ponedeljka do petka med 17. in 19. uro, ob sobotah in nedeljah pa med 

10. in 12. 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. 

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

ODJAVA 


