
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

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

MAREC 

2 
 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  
 

17.00 

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 posameznikov zbirajo tudi na dan tekmovanja najkasneje do 16.30 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 posameznike v Tržiških športnih igrah 2014/15. 

MAREC 

2 
 ponedeljek 

Delavnica za odrasle: 

ODKRIVAMO LEPOTO ČIPKE 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  

 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

18.15 

V knjižnici se vsak ponedeljek zberejo ljubitelji klekljanja, ki pridno ustvarjajo pod vodstvom mentorice 

Vlaste Prešern.  

MAREC 

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. 

MAREC 

3 
 torek 

VPIS V PASJO ŠOLO 
Poligon Kinološkega društva Storžič  

 

Organizator: 

Kinološko društvo Storžič 

Več informacij: 

031 401 821 (Monika) 

http://kdstorzic.si/ 

 

17.00 

Za zgodnjo socializacijo vašega psa lahko poskrbite z vpisom v pasjo šolo, ki jo prireja Kinološko društvo 

Storžič. Vpisujejo v programe vzgoja mladiča, mala šola, osnovno šolanje in rally obedience. Vpišete se 

lahko prek spletne strani kdstorzic.si, telefona na številko 031 401 821 (Monika) ali pa jih v torek, 3. marca 

med 17. in 19. uro obiščete na njihovem poligonu.    
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MAREC 

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. 

MAREC 

4 
 sreda 

ISKRICE – USTVARJALNO 

GIBALNE DELAVNICE 
KUD Leyli, Balos 4  

 

Organizator: 

Alteršola, Iris Šober s.p. 

Več informacij: 

040 865 362 (Iris),  

040 659 670 (Monika) 

 info@altersola.si  

www.altersola.si  
 

16.30 

Alteršola v sredo, 4. marca, pričenja z ustvarjalno-gibalnimi delavnicami, namenjenimi otrokom od 3 let 

dalje. Glavna tema delavnic bo moto "izrazi se". Z mentoricama Iris Šober in Moniko Valjavec si bodo 

izmislili zgodbo, jo uprizorili z gibom, igranjem, jo zapeli, zaplesali, narisali, ustvarjali na različne načine in 

po želji tudi nastopili. Iskrice bodo potekale vsako sredo ob 16.30 v prostorih KUD Leyli na Balosu 4.  

MAREC 

4 
 sreda 

POTOPISNO PREDAVANJE: 

V SONČNO DEŽELO 

KALIFORNIJO  
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 

Kalifornija je tretja največja ameriška zvezna država z največ prebivalci in kar osmimi največjimi mesti v 

ZDA, z najtoplejšo in hkrati najbolj sušno pokrajino, predstavlja prestolnico zabavne in računalniške 

industrije, z največ milijonarji, a obenem območje z največ brezdomci v ZDA. Kalifornija ponuja veliko. Utrip 

okolja slavnih Američanov, plaže v stilu nanizanke Obalna straža, dve svetovno znani mesti in narodne 

parke ter seveda prijazne domačine. Vse to boste v sredo spoznali z gostom doktorjem Jurijem Kurillom.   

MAREC 

5 
 četrtek 

KUHARSKA DELAVNICA 
gospodinjska učilnica na OŠ Bistrica 

Organizator: 

Društvo diabetikov Tržič 

Več informacij: 

031 404 243 

diabetiki.trzic@gmail.com  

 

16.00 

Društvo diabetikov Tržič bo v Osnovni šoli Bistrica organiziralo kuharsko delavnico s kliničnim dietetikom 

Jožetom Lavrincem v treh delih. Delavnica bo še 12. in 19. marca. Prijave sprejemajo do 3. marca med 

uradnimi urami ali po telefonu na številko 031 404 243 - Vika Remic. 

MAREC 

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 
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obiskom pa otroke razveselijo tudi sami pisatelji otroških knjig. Vabljeni v družbo pravljičnih junakov tudi ta 

četrtek ob 17. uri. 

MAREC 

5 
 četrtek 

KALIGRAFSKE UR'CE 
Mestna kavarna  

 

Organizator: 

Kaligrafija 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 e-naslovu napisanoizsrca@gmail.com ali na  številki 040 150 113, kjer 

so vam na voljo tudi vse ostale informacije.  

MAREC 

5 
 četrtek 

ODPRTJE FOTOGRAFSKE 

RAZSTAVE ALEGORIJA 

LIPICANCA 
Galerija Atrij Občine Tržič 

 

Organizator: 

Tržiški muzej 

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si,  

www.trziski-muzej.si 
 

18.00 

Razstava »Alegorija Lipicanca« predstavlja avtorja Milana Malovrha, fotografa, ki živi in deluje v Tržiču. Na 

ogled bo izbor fotografij iz obseženega opusa posvečenega upodabljanju konjev lipicancev.  Malovrh v 

ospredje svoje fotografije postavi subtilne podobe lipicancev, ki so v nenehnem gibanju in večplastni 

dinamiki. Pri tem je opazen avtorjev poseg v eksperimentiranju in obdelavi fotografskega medija. Za Milana 

Malovrha ima lipicanec prav posebno mesto, saj ga vztrajno upodablja že od leta 2005. V kulturnem 

programu bo nastopil glasbenik in umetniški fotograf Lado Jakša. Razstava bo na ogled do 30. marca 2015.  

MAREC 

6 
 petek 

SREČANJE POGOVORNE 

SKUPINE  
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, ki bo v petek ob 19. uri. 

MAREC 

6 
 petek 

PREDAVANJE: MAKALU 

2014 
Kulturni dom Križe 

 

Organizator: 

Planinsko društvo Križe 

Več informacij: 

041 626 594 

ficko.stane@siol.net  
 

19.00 

Planinsko društvo Križe vabi na predavanje o lanskoletni odpravi Irene Mrak, Mojce Švajger in Tomaža 

Goslarja na Makalu. Predavanje bo v petek, 6. marca, ob 19. uri v Kulturnem domu Križe. 

MAREC 

7 
 sobota 

IZLET V SELŠKO DOLINO IN 

PRAZNOVANJE DNEVA 

ŽENA 
iz Tržiča 

Organizator: 

Društvo upokojencev Tržič  

Več informacij: 

du.trzic@gmail.com  

04 596 11 65  

9.00 
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Z Društvom upokojencev Tržič se v soboto lahko odpravite na potep po Selški dolini. V programu je ogled 

znane gotske cerkve v Crn grobu,  sprehod čez tisoč letno staro mestno jedro Škofje Loke, rojstno hišo 

znamenitega slikarja Ivana Groharja v Sorici, kjer  vas čaka še glasbena delavnica z Orfejevimi instrumenti. 

Zaključek dneva pa v gostišču Macesen, kjer se boste ob obilnem poznem kosilu in živi glasbi, zabavali do 

večernih ur.  

MAREC 

7 
 sobota 

VAŠKI SEJEM V SEBENJAH 
vaško jedro Sebenj 

 

Organizator: 

Krajevna skupnost Sebenje 

Več informacij: 

marko.poljanc@siol.net  

041 875 135  

 

9.00 

Prvo soboto v mesecu vas v svojo družbo vabijo krajani Sebenj. Med 9. in 12. uro vas v vaškem jedru Sebenj 

čaka bogata ponudba rokodelskih izdelkov in domačih dobrot kot so domač sir in skuta, suhomesnati  

izdelki, med in medeni izdelki, zdravilni čaji…  

MAREC 

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. 

MAREC 

7 
 sobota 

OBČNI ZBOR PLANINSKEGA 

DRUŠTVA KRIŽE 
 Kulturni dom Križe 

 

Organizator: 

Planinsko društvo Križe 

Več informacij: 

041 626 594 

ficko.stane@siol.net 
 

18.00 

V dvorani Kulturnega doma Križe bo v soboto ob 18. uri občni zbor Planinskega društva Križe. Poleg 

predstavitve poročil posameznih odsekov bo Irena Mrak predstavila lanskoletni treking po Yemnu, "Socotra 

2014". Sledila bo še podelitev priznanj, ki se bo nadaljevala s prijetnim druženjem. 

MAREC 

7 
 sobota 

TRŽIČ IMA TALENT 
Kulturni center Tržič  

 

Organizator: 

Klub tržiških študentov  

Več informacij: 

info@klub-ts.si 

040 353 897 

 

19.00 

Na prireditvi Tržič ima talent se bodo prestavila različna društva, skupine in posamezniki, ki se lahko 

pohvalijo z najrazličnejšimi talenti. Prireditev je tudi dobrodelnega značaja, saj bo organizator Klub tržiških 

študentov, del izkupička od prodaje vstopnic namenil projektu študentke Almedie Ramić, ki skupaj z 

Univerzo v Ljubljani gradi šolo v Gambiji. Gostitelja dobrodelne prireditve bosta Sašo Stare in Rok Bohinc. 

Vstopnice bodo v predprodaji na sedežu Kluba tržiških študentov in v TPIC Tržič. 

MAREC 

7 
 sobota 

BOBEN IN BAS ZA NAS IN 

VAS 
Roma bar 

 

Organizator: 

Roma d.o.o. 

Več informacij: 

roma@telemach.si  
 

21.00 

Roma bar vas vabi na prireditev Boben za nas in vas, na kateri bosta za vsa ušesa in telesa z željo po 

kvalitetnem bobnanju poskrbela Danaja (DrumWise) in Dr. Feel Good (T.M.S. CREW). Vstopnine ni, 

dekletom pa pripada tudi brezplačna pijača dobrodošlice.  
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MAREC 

2 - 4 
 ponedeljek - 

sreda 

DNEVI ODPRTIH VRAT   

VRTCA TRŽIČ 
Enote Vrtca Tržič 

 

Organizator: 

Vrtec Tržič 

Več informacij: 

04 59 71 600 

 info@vrtec-trzic.si,  

www.vrtec-trzic.si  
 

9.30  

do  

11.00 

V času  od 2. do 4. 3. 2015 vas kolektiv Vrtca Tržič vabi na obisk v njihove vrtce, kjer si boste lahko začutili 

utrip vsakdana otrok. Dnevi odprtih vrat bodo potekali po naslednjem razporedu: v ponedeljek, 2. marca 

2015 – Enoti Palček in Lom, v torek, 3. marca 2015 – Enota Križe in v sredo, 4. marca 2015  - Enota Deteljica. 

Pridružite se jim v njihov vsakdan. 

MAREC 

2 - 6 
 ponedeljek - 

sreda 

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 

2015/2016 
Vrtec Tržič 

 

Organizator: 

Vrtec Tržič 

Več informacij: 

04 59 71 600 

 info@vrtec-trzic.si 

www.vrtec-trzic.si  
 

6.30  

do  

14.30 

Vrtec Tržič vabi k vpisu predšolskih otrok za šolsko leto 2015/2016, ki bodo na dan 1. 9. 2015 dopolnili 

starost 1 leta oziroma 11-h mesecev. Vpis bo potekal od 2. do 6. 3. 2015, v ponedeljek, torek, četrtek od 

6.30 do 14.30 ure, v sredo od 6.30 do 16. ure in v petek do 13. ure. Vpis bo potekal v prostorih svetovalne 

službe vrtca na upravi Vrtca Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28. Sprejemali bodo tudi vpisne liste za otroke, 

ki bodo dopolnili starostni pogoj 1 leta oziroma 11-ih mesecev po 1. 9. 2015. Za novo šolsko leto Vrtec Tržič 

razpisuje naslednje programe: dnevni program za otroke od 1. do 3. leta (trajanje 6-9 ur), dnevni program 

za otroke od 3. do 6. leta (trajanje 6-9 ur), poldnevni program za otroke od 3. do 6. leta (trajanje 4-6 ur) in 

cicibanove urice za otroke v starosti od 3-6 let (v obsegu do 160 ur letno). 

do  

5. 

marca 

RAZSTAVA: 

FRANC RASINGER, SLEDOVI 

ČASA 
Paviljon NOB 

 

Organizator: 

KS Tržič Mesto 

Več informacij: 

04 596 43 88 

 

17. – 19. 

10. – 12. 

Do 5. marca je 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 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 vas naša sporočila motijo, nam na to e-sporočilo odgovorite in v polje Zadeva/Subject zapišite besedo 

ODJAVA 

 


