
 

 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 16. do 22. marca 2015 

MAREC 

16 
 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 do konca marca srečujejo ljubitelji klekljanja, ki pridno ustvarjajo pod vodstvom mentorice 

Vlaste Prešern. 

 

MAREC 

17 
 torek 

 

IZOBRAŽEVANJE:  

ORGANIZACIJA PRIREDITEV, 

PROSTOVOLJSTVO V DRUŠTVIH 
Ljudska univerza Tržič 

Organizator: 

Športna zveza Tržič 

Več informacij: 

051 354 064  

sportna.zveza.trzic@t-2.net  

17.-21. 

V sklopu projekta Ekipna olimpijada, katerega vodilni partner je Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, 
projektni partner pa Športna zveza Tržič, ste vabljeni na zadnji del izobraževanja, ki bo potekalo 17. marca 2015, ob 17. uri 
v prostorih Ljudske univerze Tržič. Tema zadnjega izobraževanja bo Organizacija in fotografiranje prireditev ter obdelava in 
priprava fotografij za objavo v različnih medijih.  

MAREC 

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. 

MAREC 

18 
 sreda 

PREDSTAVITEV KNJIG  

DR. BOJANA KNIFICA TRŽIŠKI 

ŠUŠTARJI IN DR. JURIJA KURILLA 

TOMAŽ PIRC 
Tržiški muzej 

 

Organizator: 

Tržiški muzej 

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si,  

www.trziski-muzej.si 
 

18.00 

Tržiški muzej vabi na predstavitev knjig dr. Bojana Knifica Tržiški šuštarji in dr. Jurija Kurilla Tomaž Pirc v sredo, 18. 3. 2015, 

ob 18. uri. Dogodek so podprli Občina Tržič, Gorenjski muzej in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.  

MAREC 

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, 19. marca2015, ob 15. uri. 

mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:sportna.zveza.trzic@t-2.net
mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si
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MAREC 

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 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 

20 
 petek 

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA 

INVALIDOV TRŽIČ 
Restavracija Raj 

 

Organizator: 

Društvo invalidov Tržič 

Več informacij: 

04 596 34 02 

031 429 929 

di.trzic@gmail.com    
 

10.00 

Društvo invalidov Tržič vabi vse svoje člane na redni letni zbor članov, ki bo v petek, 20. marca 2015 s pričetkom ob 10. uri 

v Restavraciji Raj v Tržiču. Vsi invalidi lepo vabljeni. 

MAREC 

20 
 petek 

NADALJEVALNA 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 nadaljevalno delavnico polstenja. Udeleženci delavnice se 

boste naučili polstenja volnenega mila, izdelave gladkega volnenega blaga ali slike in kroglic za izdelavo nakita.  

MAREC 

20 
 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, 20. marca 

ob 19. uri. 

MAREC 

20 

 petek 

PREDAVANJE: 

INKONTINENCA - KAKO JO 

OBVLADOVATI? 
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 petek ob 19. uri bo v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja predavanje z naslovom Inkontinenca - kako jo obvladovati. Z urinsko 

inkontinenco oz. nehotenim uhajanjem urina se v svojem življenju sreča okoli 15 % prebivalstva, kar 70 % pa zaradi tega 

nikoli ne obišče zdravnika. Tako urinska inkontinenca predstavlja pereč problem, saj se osebe zaradi pogostih odhodov na 

stranišče in uhajanja urina odmaknejo iz družbe in se začnejo zapirati vase. Na predavanju vam bo Staša Matjaž, holistična 

nutricionistka, poskušala odgovoriti na mnoga vprašanja in pomagala najti rešitve. 
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MAREC 

21 
 sobota 

POHOD PO POTI TREH ZVONOV 
Sebenje 

 

Organizator: 

Planinsko društvo Tržič – mladinski odsek 

Več informacij: 

040 627 808 

 stanko.koblar@gmail.com  
 

9.00 

V soboto, 21. marca Mladinski odsek Planinskega društva Tržič mlade planince vabi na izlet Po poti treh zvonov. Zbrali se 

bodo ob 9. uri v Sebenjah na parkirišču za skakalnico. Nezahtevne hoje bo za dve uri. Ob poti boste videli precej 

zanimivosti, spoznali boste zgodbo o zvonovih, pokukali na mokrišče Blata in se ogreli na trim poligonu. Povratek na 

izhodišče bo približno ob 13. uri. Psi in hišni ljubljenčki naj ostanejo doma. Prijave zbirajo: razredničarke, mentorji 

planinske vzgoje in vodja izleta Stanko Koblar. 

MAREC 

21 
 sobota 

PLANINSKI IZLET 

BUZET Z OKOLICO 
iz Križev 

 

Organizator: 

Planinsko društvo Križe 

Več informacij: 

041 714 742 (Mirjana Urbanc), 

info@pd-krize.si  
 

6.00 

Planinsko društvo Križe v soboto, 21. marca, vabi na planinski izlet. Podali se bodo na hrvaški del Istre do mesta Buzet, si 

ogledali mestne zanimivosti, zapuščen rudnik s čudovitimi kapniki in povzpeli na hrib Petohleb. Skupne hoje je od 4 do 5 

ur. Odhod avtobusa bo ob 6. ur iz Križev in ob 6.20 izpred Mercatorja na Kokrici. Vodja pohoda bo Franci Horvat (031 622 

291). Prijave zbira Mirjana Urbanc na številki 041 714 752.   

MAREC 

21 
 sobota 

ČISTILNA AKCIJA RIBIŠKE 

DRUŽINE TRŽIČ 
zbor na parkirišču Integral na Mlaki 

 

Organizator: 

Ribiška družina Tržič 

Več informacij: 

041 636 646 (Janez Čadež), 

cadez.janez@gmail.com  
 

8.00 

Lanske visoke vode so naplavile veliko odpadkov, ki še vedno krasijo obrežno vegetacijo, zato člani Ribiške družine Tržič v 

soboto, 21. marca ponovno organizirajo čiščenje bregov Tržiške Bistrice. Če tudi vam ni vseeno kakšne so naše vode vas 

vabijo, da se jim pridružite. Zbor je ob 8. uri na parkirišču pri Integralu na Mlaki. Ne pozabite na primerno obutev in 

zaščitne rokavice. V primeru slabega vremen ali visoke vode se čiščenje preloži na naslednjo soboto, 28. marca. Dodatne 

informacije so vam na voljo pri gospodarju ribiške družine Janezu Čadežu, na številki 041 636 646. 

MAREC 

21 
 sobota 

KONCERT: 

AN FLET'N VEČER 
Dvorana tržiških olimpijcev 

 

Organizator: 

Media butik, d.o.o. in Občina Tržič 

Več informacij: 

051 697 737 

051 697 736 

media.butik@siol.net 
 

19.00 

V Dvorani tržiških olimpijcev bomo pomlad pozdravili s prireditvijo An flet'n večer, na katerem bo za dobro voljo v dvorani 

skrbela Mama Manka. Nastopili bodo: Marija Ahačič Pollak, Tanja Žagar, Fantje s Praprotna, Igor in zlati zvoki, Primorski 

fantje, Zarja, Stiven Rahman, Mama Manka in Ognjeni muzikanti. Dogodek v sodelovanju z Občino Tržič organizira Media 

butik. Vstopnice so v predprodaji v TPIC Tržič, v gostilni in piceriji Kozuc, v baru Košuta Križe in KGZ Sloga Kranj Primskovo. 

MAREC 

21 
 sobota 

ROK ZA PRIJAVO -  

II. KROG OBČINSKEGA 

PRVENSTVA V KEGLJANJU – 

TRŽIČ 2015 
kegljišče v Tržiču 

Organizator: 

Kegljaški klub Ljubelj Tržič 

Več informacij: 

 zajc.ema@gmail.com   

 

Kegljaški klub Ljubelj Tržič v torek, 31. marca in v četrtek, 2. aprila za rekreativce in tekmovalce organizira II. krog 

občinskega prvenstva v kegljanju - Tržič 2015. Prijave sprejemajo na kegljišču do 21. marca 2015. Prijavnina za dva nastopa 

znaša 12 €. Finale prvenstva bo v torek, 7. aprila 2015. 
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MAREC 

22 
nedelja 

POLKA JE UKAZANA 
Kulturni center Tržič 

 

Organizator: 

OI JSKD Tržič in KD Folklorna 

skupina Karavanke 

Več informacij: 

04 592 46 30 

oi.trzic@jskd.si  
 

17.00 

Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Tržič v sodelovanju z jeseniškimi kolegi v nedeljo, 22. marca, ob 

17. uri vabi k ogledu Območnega srečanja otroških folklornih skupin Območnih izpostav Jesenice in Tržič. Polka je ukazana 

2015 se bo pričela ob 17. uri v Kulturnem centru Tržič. Vstopnice po 5€ so v prodaji pri kulturnem društvu Folklorna 

skupina Karavanke in v Kulturnem centru pred prireditvijo. 

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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