
 

 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

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

MAREC 

9 
 ponedeljek 

SPREGOVORIMO O DEMENCI  
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator: 

Dom Petra Uzarja 

Več informacij: 

04 598 03 00 

info@dputrzic  
 

16.00 

Dom Petra Uzarja ob 16. uri svojce oseb z demenco vabi na predavanje o tej pogosti bolezni. Pogovor bo vodila dr. Pavla 

Ropoša Tajnšek, ki bo po predavanju tudi na voljo za vaša vprašanja. 

MAREC 

9 
 ponedeljek 

ŠOLA ZA STARŠE 
Zdravstveni dom Tržič 

 

Organizator: 

Zdravstveni dom Tržič 

Več informacij: 

04 598 22 32, 051 624 560 

zdravstvena vzgoja@zd-trzic.si  
 

18.00 

Če se bo vaša družina povečala za malega, težko pričakovanega družinskega člana, ste vljudno vabljeni v Šolo za starše v 

Zdravstveni dom Tržič. Beseda bo tekla o nosečnosti, zdravem življenjskem slogu, pogovarjali in iskali pa boste odgovore na 

vprašanja o porodu in poporodnem obdobju z vidika novorojenčka, matere in očeta. Šola za starše je brezplačna.  

MAREC 

9 
 torek 

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 do konca marca srečujejo ljubitelji klekljanja, ki pridno ustvarjajo pod vodstvom mentorice 

Vlaste Prešern. 

MAREC 

10 
 torek 

IZOBRAŽEVANJE:  

FOTOGRAFIRANJE PRIREDITEV 
Športna zveza Tržič  

 

Organizator: 

Športna zveza Tržič 

Več informacij: 

051 354 064  

sportna.zveza.trzic@t-2.net  

 

16.00 

V sklopu projekta Ekipna olimpiada, katerega vodilni partner je Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, 

projektni partner pa Športna zveza Tržič, ste vabljeni na drugo izobraževanje, ki bo v dveh sklopih potekalo 10. in 17. marca 

2015, ob 16. uri, v prostorih Ljudske univerze Tržič. Temi izobraževanja bosta Organizacija prireditev in fotografiranje 

prireditev ter obdelava in priprava fotografij za objavo v različnih medijih. Obe temi sta v današnjem času zelo aktualni, 

zato so se odločili, da jih predstavijo širši javnosti. Za dodatne informacije lahko pokličete na številko 051 354 064, številko 

Športne zveze Tržič, ki do vključno ponedeljka sprejema tudi prijave.  

MAREC 

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. 

mailto:sportna_zveza_trzic@t-2.net
mailto:zdravstvena%20vzgoja@zd-trzic.s
mailto:siktrz@trz.sik.si
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MAREC 

10 
 torek 

TEMATSKI VEČER:  

POROKA  
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 večnamenskem prostoru Knjižnice dr. Toneta Pretnarja bo v torek ob 19. uri tematski večerna temo poroke. Če 

načrtujete poroko, si želite obuditi spomine, izvedeti novosti in trende pri načrtovanju poroke, ali pa vas mogoče privlači 

poklic poročne svetovalke oziroma enostavno želite izvedeti več o izzivih načrtovanja dogodkov ste,  samski, zaročeni ali 

poročeni, prisrčno vabljeni na večer z načrtovalkama porok Urško iz agencije Želimo.si in Petro iz agencije DA Petra, ki 

obljubljata iskrivo, zabavno in informacij polno izmenjavo mnenj in izkušenj. Predstavili bodo tudi lokalne tržiške 

ponudnike - od slaščičarjev, cvetličarjev, gostincev, fotografov in drugih, ki vam pri tem lahko pomagajo. Z njimi se boste 

lahko tudi pogovorili o vaših načrtih. 

MAREC 

10 
 torek 

SRCE V ČEVLJU 
Tržiški muzej 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič, Tržiški muzej, 

KD Jerbas in Radio Slovenija 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu.trzic.si  
 

19.45 

Kadar srce ne pade v hlače, temveč v čevelj, nastane obuvalo z dušo. Mojstrí se obrt, ki prežame življenje Tržiča in okolice. 

Razvije se industrija in reže kruh številnim Gorenjcem. Čeveljci pa dobivajo svoje lastnike in jih vodijo po raznovrstnih poteh 

življenja. Vmes se tkejo zgodbe in pesmi - zdaj zgovorno na ogled z eksponati v stalni zbirki Tržiškega muzeja z naslovom 

Tržiški šuštarji. 

Ljudska univerza v torek, 10. marca 2015, ob 19.45 vabi na v Tržiški muzej na prireditev, kjer bodo o luči na gavge, o 

čevljarskem cehu, mojstrih, pomočnikih in vajencih, o Krišpinu in Krišpinjanu, o "ta plavem pondelku" in "škornjih na biks", 

o začetkih tovarne Peko, kopitu Josipa Broza Tita in seveda o gregorjevem tekle besede avtorja razstave dr. Bojana 

Knifica. Šuštarske pesmi bodo peli pevci Kulturnega društva Jerbas pod vodstvom mag. Metke Knific, Tržiški muzej pa bo 

predstavila direktorica Jana Babšek. Program bo povezovala mag. Simona Moličnik iz Radia Slovenija, ki bo poskrbela tudi 

za neposredni prenos na prvem programu Radia Slovenija.  

MAREC 

11 

 sreda 

INDIVIDUALNA POMOČ ZA 

UPORABNIKE RAČUNALNIKA 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

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. 

MAREC 

11 
 sreda 

 

VUČ U VODO 
staro mestno jedro Tržiča 
 

Organizator: 

Turistično društvo Tržič 

Več informacij: 

04 592 47 30 
tdtrzic@siol.net  

 

16.00 

Gregorjevo ali »Vuč u vodo« je tržiški običaj, ki je v preteklosti živel med domačimi čevljarji. Na ta dan so namreč v svojih 

delavnicah prenehali z delom pri luči. Čevljarski vajenci so svoje mojstre prosili za dovoljenje izdelati hišice med “šihtom”  

(delovnim dnem). Vsak vajenec je zgrabil najbližji “camboh” (pehar ali košaro), ga napolnil z oblanci, vse skupaj pomešal z 

močnim lepilom, zažgal in pehar spustil po vodi. Ker čevljarskih vajencev v Tržiču ni več, to šego obujajo otroci tržiških 

vrtcev in šol. Na predvečer Gregorjevega se zberejo in spustijo hišice po Tržiški Bistrici. 

V sredo, 11. marca bodo od 16. ure dalje v Kurnikovi hiši potekale delavnice, na ogled pa bo tudi razstava, ki jo Tržiški 

muzej pripravlja v sodelovanju z Osnovno šolo Bistrica. Ob 17. uri se bodo v atriju Občine Tržič pričeli zbirati letošnji 

gregorčki, zabavni program pa pripravljajo učenci in mentorji bistriške osnovne šole. Sprevod gregorčkov bo v soju lantern 

krenil skozi staro mestno jedro proti nabrežini Tržiške Bistrice, kjer bodo hišice zaplavale po reki, s tem odnesle zimo in v 

mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:info@lu.trzic.si
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:tdtrzic@siol.net


 

mesto privabile pomlad in daljši dan. 

Dogodek v sodelovanju s Tržiškim muzejem, Osnovno šolo Bistrica in Podružnično šolo Kovor, društvi in ob podpori Občine 

Tržič prireja Turistično društvo Tržič. V času prireditve  (od 18.00 - 19.30) bo veljala popolna zapora Partizanske ulice, 

Šolske ulice in delna zapora Cankarjeve ceste. 

MAREC 

11 
 sreda 

FERFL 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu.trzic.si  
 

16.00 

Če Imate idejo, ki bo imela družben učinek, a je bila do danes spregledana zaradi “majhnosti”, “lokalnosti” ali “nizke 

finančne donosnosti”, če vas je strah, vam manjka motivacije in podjetniškega znanja, če Iščete možnost za svoje 

preživetje, izboljšanje svoje dejavnosti in razmišljate, kako si sami ustvariti delovno mesto, potem pridite na predstavitev 

projekta Ferfl. Predstavitev projekta bo v sredo, 11. marca ob 16. uri na Ljudski univerzi Tržič. 

MAREC 

11 
 sreda 

 ZNANJE, UJETO V KNJIGAH. 

PREDAVANJE KLEMENA 

PREMRLA 
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 

Prav tako v sredo, a ob 19. uri bo  v večnamenskem prostoru knjižnice predavanje Klemena Premrla. Tržičan je trenutno 

eden najboljših lednih plezalcev na svetu in ima v svojem žepu vseh pet trenutno najtežjih lednih ali kombiniranih smeri na 

svetu. Še več! Vse je preplezal v vodstvu in prosto. Klemen rad pove: »Rad ljudi navdušim, da gredo ven, v naravo, v 

neznano, iz svojega okolja udobja, da se prepustijo svojim športnim in avanturističnim načelom in željam, da doživijo nekaj, 

kar se jih dotakne in resnično spremeni.« Pridite, navdušil bo tudi vas! 

MAREC 

12 
 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 pridno obiskujejo otroci od četrtega leta starosti 

naprej oziroma tisti malčki, ki eno uro samostojno poslušajo pravljico in sodelujejo na ustvarjalnih delavnicah. Pravljice 

otrokom širijo literarna obzorja, bogatijo besedni zaklad in spodbudijo potrebo po branju, namesto pravljic pa knjižničarji 

občasno pripravijo igrico ali lutkovno predstavo. Včasih otroke obišče tudi avtor otroških knjig. Vabljeni v družbo 

pravljičnih junakov tudi ta četrtek ob 17. uri. 

MAREC 

12 
 četrtek 

SVETOVNI DAN LEDVIC 
avla Zdravstvenega doma Tržič 

 

Organizator: 

Zdravstveni dom Tržič 

Več informacij: 

04 598 22 10 

zdrvastvenavzgoja@zd-trzic.si 
 

19.00 

Zdravstveni dom Tržič se pridružuje promociji Svetovnega dneva ledvic. Osrednja tema letošnjih aktivnosti je Zdravje ledvic 

za vse. V avli zdravstvenega doma bodo v četrtek, 12. marca od 9. do 12. ure organizirali točko, kjer bodo ozaveščali ljudi o 

pomenu zdravega načina življenja, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja kronične ledvične bolezni. Na voljo bo brezplačno 

merjenje krvnega tlaka in krvnega sladkorja. 

MAREC 

13 
 petek 

PRVENSTVO DRUŠTVA 

UPOKOJENCEV  

V NAMIZNEM TENISU 

 

Organizator: 

Društvo upokojencev Tržič 

Več informacij: 

04 596 11 65 

du.trzic@gmail.com  
 

9.00 

Društvo upokojencev Tržič vabi vse ljubitelje namiznega tenisa in člane Društva upokojencev Tržič na tekmovanje v 

namiznem tenisu, ki bo v dvorani Splošnega športnega društva Tržič oz. Sokolnici v petek, 13. marca, s pričetkom ob 9. uri. 

mailto:info@lu.trzic.si
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Moški bodo razdeljeni v tri starostne kategorije, ženske pa bodo tekmovale v eni. Prijave sprejemajo v pisarni društva ali 

najkasneje 20 minut pred pričetkom tekmovanja. 

MAREC 

13 
 petek 

TRŽIČ POJE 2015 

 

Organizator: 

OI JSKD Tržič  

Več informacij: 

04 592 46 30 

oi.trzic@jskd.si  

 

18.30 

V Osnovni šoli Bistrica bo v petek, 13. marca ob 18.30 že 34. prireditev Tržič poje. Na Območni reviji odraslih pevskih 

zborov in malih vokalnih skupin Tržiča, ki jo organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Tržič, bodo 

nastopili Moški pevski zbor Gorščaki Združenja vojaških gornikov Slovenije, Ženski in Moški pevski zbor Društva 

upokojencev Tržič, Moška vokalna skupina Plamen in Mešani pevski zbor Kres Kulturnega društva sv. Janeza Krstnika 

Kovor, Pueri Cantorum Kulturnega društva Zupani, Lomski fantje in Mešani pevski zbor iz Kulturno umetniškega društva 

Lom pod Storžičem, Mešani cerkveni pevski zbor Kulturnega društva Kruh Križe in Mešani pevski zbor Ignacij Hladnik iz 

istoimenskega kulturnega društva. 

MAREC 

14 
 sobota 

TRŽNI DAN 
Trg svobode 

 

Organizator: 

Polona Brodar s.p. 

Več informacij: 

040 125 722 

polonca.brodar@gmail.com  

 

8.-13. 

V soboto bo v Tržiču ponovno tržni dan. Na stojnicah bo bogata ponudba rokodelskih izdelkov iz lesa, gline in volne, 

domačih dobrot, kot so domač sir in skuta, suhomesnati  izdelki, med in medeni izdelki, zdravilni čaji, obutev in tekstilni 

izdelki. Vabljeni pa tudi najmlajši, ki bodo z mentorji Alteršole ustvarjali rožice in metuljčke za svoje mame in bab ice. Za 

glasbeno podlago in pravšnjo mero smeha bo skrbel nonet Plamen. 

Zaradi prireditve bo od petka 13. marca, od 21. ure dalje veljala delna, v soboto, 14. marca,  od 6. do 15. ure pa popolna 

zapora Trga svobode. 

MAREC 

14 
 sobota 

OTROŠKA PREDSTAVA: 

ZVEZDICA ZASPANKA 
Kulturni dom Križe 

 

Organizator: 

Kulturni center Šentjanž v Rožu, 

 ZKO Tržič 

Več informacij: 

04 592 46 30 

zkotrzic@gmail.com 
 

10.00 

V okviru čezmejnega sodelovanja tržiških kulturnih društev s Kulturnim in komunikacijskim centrom v Šentjanžu v Rožu 

bodo mladi zamejski igralci v Kulturnem domu Križe v soboto ob 10. uri uprizorili odlično Ježkovo predstavo Zvezdica 

Zaspanka. Kulturna izmenjava s severnimi sosedi se bo nadaljevala maja v Tednu ljubiteljske kulture, spored pa bo 

objavljen tudi na spletni strani Zveze kulturnih organizacij Tržič (www.zkotrzic.si). Vstopnine ne bo, zaželeni pa so 

prostovoljni prispevki. Prijazno vabljeni! 

MAREC 

14 
 sobota 

OTROŠKA DELAVNICA ROČNIH 

DEL 
Prostori KS Bistrica v Ročevnici 

 

Organizator: 

KS Bistrica pri Tržiču 

Več informacij: 

041 319 850 

jana.toporis@gmail.com  
 

10.– 12. 

Otroška delavnica ročnih del bo v soboto med 10. in 12. uro v prostorih KS Bistrica pri Tržiču. Otroci naj prinesejo belo ali  

rumeno volno in škarje. 

MAREC 

14 
 sobota 

KONCERT OB 20-LETNICI 

LOMSKIH FANTOV  
Dom krajanov Lom pod Storžičem 

 

Organizator: 

Kulturno društvo Lom pod Storžičem 

Več informacij: 

031 227 598 

jozafrona@siol.net  

 

19.00 

V Domu krajanov v Lomu  pod Storžičem bo v soboto, 14. marca ob 19. uri koncert Lomskih fantov z naslovom “Pesem nas 

druži že 20 let”. Pevci bodo v uvodnem delu izvajali slovenske ljudske, v nadaljevanju pa slovenske umetne pesmi. Za 

mailto:oi.trzic@jskd.si
mailto:polonca.brodar@gmail.com
mailto:zkotrzic@gmail.com
http://www.zkotrzic.si/
mailto:ficko.stane@siol.net
mailto:jozafrona@siol.net


 

zaključek pripravljajo tudi majhno presenečenje. Koncert bodo popestrili citrar Dejan Praprotnik in Godalni 

kvartet Glasbene šole Tržič.  

MAREC 

15 
 nedelja 

ROK ZA PRIJAVO NA 

NADALJEVALNO 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 nadaljevalno  delavnico polstenja, ki bo v petek, 20. marca 

med 16. in 19. uro. Udeleženci delavnice se boste naučili polstenja volnenega mila, izdelave gladkega volnenega blaga ali 

slike in kroglic za izdelavo nakita. Prijave sprejemajo do 15. marca na navedenih kontaktih.  

MAREC 

15 
 nedelja 

ŠPORTNO SANKANJE ZA 

MLADINSKO SKUPINO MO PD 

TRŽIČ 
Ljubelj 

 

Organizator: 

Planinsko društvo Tržič – mladinski odsek 

Več informacij: 

040 627 808 

 stanko.koblar@gmail.com  

9.-12. 

V nedeljo, 15. marca Mladinski odsek Planinskega društva Tržič organizira športno sankanje za mladinsko skupino. Bivši 

tekmovalci Sankaškega kluba Podljubelj bodo predstavili tehnike in opremo za športno sankanje, prav športne sani pa 

boste lahko tudi preizkusili. Zbor bo ob 9. uri na Ljubelju. Poleg običajne, vremenskih razmeram ustrezne pohodniške 

opreme bo tokrat potrebno uporabiti tudi zaščitno čelado. Poskrbljeno bo tudi za topel čaj in manjši prigrizek. Učence od 

5. do 9. razreda lahko prijavite do četrtka, 12. marca razredničarkam, mentorjem na šolah ali vodji srečanja.   

do 

konca 

marca 

RAZSTAVA: 

Milan Malovrh  

ALEGORIJA LIPICANCA 
Galerija Atrij Občine Tržič 

 

Organizator: 

Tržiški muzej 

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si,  

www.trziski-muzej.si 

9.-16. 

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

fotografij iz obseženega opusa posvečenega upodabljanju lipicancev.  Malovrh v ospredje svoje fotografije postavlja 

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. Razstava je na ogled od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro, vse do 30. marca 2015. 

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. 

Če vas naša sporočila motijo, nam na to e-sporočilo odgovorite in v polje Zadeva/Subject zapišite besedo ODJAVA 
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