
 

 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 23. do 29. marca 2015 

MAREC 

23 
 ponedeljek 

VELIKONOČNA USTVARJALNA 

DELAVNICA 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu.trzic.si  
 

16.-18. 

V ponedeljek bo od 16. do 18. ure na Ljudski univerzi Tržič brezplačna velikonočna ustvarjalna delavnica. Poleg poslikave 

mavca boste lahko izdelovali viseče piščančke in avto za pirhe. Prijave do zapolnitve mest sprejemamo na zgoraj navedenih 

kontaktih. Delavnico bo vodila ga. Majda Fiksl.  

MAREC 

23 
 ponedeljek 

SPREJEM TRŽIŠKIH NOSILCEV 

MEDALJ Z LETOŠNJIH 

SVETOVNIH PRVENSTEV 
amfiteater Gorenjska plaža 

 

Organizator: 

Občina Tržič v sodelovanju  

s Športno zvezo Tržič 

Več informacij: 

04 597 15 36 

informacije@trzic.si   

 

18.00 

Ob zaključku  tako uspešne sezone, kot je bila 2014/2015, ko so tržiški športniki na svetovnih prvenstvih osvojili kar 5 

medalj, hkrati pa iz naše sredine prihaja tudi dobitnik velikega kristalnega globusa v deskanju na snegu paralelnih disciplin, 

bo Občina Tržič pripravila sprejem, na katerem bo skupaj z navijači, prijatelji in podporniki proslavila njihove 

uspehe. Sprejem bo v ponedeljek, ob 18. uri v amfiteatru Gorenjska plaža. Po uradnem delu sledi zabava s skupino Folk 

idoli.  

 

MAREC 

23, 25, 
27 

ponedeljek, 

sreda, petek 

 

ABC RAČUNALNIŠTVA  

ZA ODRASLE 
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 večnamenskem prostoru Knjižnice dr. Toneta Pretnarja bo v ponedeljek, sredo in petek potekalo izobraževanje ABC 

računalništva za odrasle. Zaradi omejenega števila mest so obvezne predhodne prijave. 

MAREC 

23 
 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 

24, 26 
 torek, četrtek 

 

OBČINSKO PRVENSTVO V 

KEGLJANJU – TRŽIČ 2015 
kegljišče v Tržiču 

Organizator: 

Kegljaški klub Ljubelj Tržič 

Več informacij: 

 zajc.ema@gmail.com   

14.-22. 
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I. krog občinskega prvenstva v kegljanju - Tržič 2015 (za rekreativce in tekmovalce) se bo na kegljišču v Tržiču odvijalo 24. in 

26. marca med 14. in 22. uro. 

 

MAREC 

24 
 torek 

 

SPOMLADANSKE BESEDARIJE: 

ČEZ TRATE ZELENE 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Društvo upokojencev Tržič in  

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 596 11 65 

du.trzic@gmail.com 
 

19.00 

V torek  vas ob 19. uri bodo v večnamenski prostoru knjižnice na potekale spomladanske Besedarije. Na literarnem večeru 

z naslovom Čez trate zelene bodo svoje besedno ustvarjanje predstavili Erna Anderle, Marina Berlot, Brigita Lupša, Jaka 

Praprotnik ter Tanja Ahačič, z glasbo pa bosta večer polepšala Zdravka in Brane Klančnik. Obeta se nam zanimiv večer 

tržiških ustvarjalcev proze in poezije. 

MAREC 

25 

 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 

25 
 sreda 

PRIREDITEV OB  

MATERINSKEM DNEVU 
Osnovna šola Bistrica 

 

Organizator: 

Krajevna skupnost Bistrica in  

Osnovna šola Bistrica  

Več informacij: 

031 887 026 (Vida Raztresen) 

  

17.00 

V Osnovni šoli Bistrica vas bodo ob materinskem dnevu s svojim nastopom razveselili učenci Osnovne šole Bistrica in pevski 

zbor Društva upokojencev Tržič. Dogodek organizirata Krajevna skupnost Bistrica in Osnovna šola Bistrica. 

MAREC 

25 
 sreda 

NASTOP PRVOŠOLCEV 

GLASBENE ŠOLE TRŽIČ OB 

MATERINSKEM DNEVU 
Glasbena šola 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 sredo, ob 18. uri ob materinskem dnevu predstavili prvošolčki. Javni nastopi so del 

pedagoškega procesa, kjer si mladi glasbeniki nabirajo dragocene izkušnje, poslušalci pa uživajo v interpretacijah znanih in 

manj znanih glasbenih del. 

MAREC 

26 
 četrtek 

REGIONALNO SREČANJE: 

DNEVI EVROPSKE KULTURNE 

DEDIŠČINE 
Tržiški muzej 

 

Organizator: 

Občina Tržič, ZVKDS in Tržiški muzej 

Več informacij: 

04 597 15 36 

informacije@trzic.si   
 

13.-16. 

Občina Tržič v sodelovanju s Zavodom za kulturno dediščino Slovenije in Tržiškim muzejem v četrtek od 13. do 16. ure 

prireja regionalno srečanje Dnevov evropske kulturne dediščine. Namen DEKD je spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo 

kulturne in naravne dediščine in javnosti predstaviti idejo o skupni kulturni dediščini, o bogastvu in kulturni raznolikosti 

Evrope. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije kot koordinator slovenskih prireditev vabi k sodelovanju institucije, 

društva, posameznike, ki s svojimi aktivnostmi prispevajo k varovanju in popularizaciji kulturne dediščine. Tema letošnjih 

DEKD je Praznovanja, zato vas vabimo, da sodelujete pri povezovanju preteklosti s sedanjostjo in prihodnostjo. Z nami 

lahko delite vaše vedenje, kakšna so bila praznovanja v preteklosti, zakaj in kaj se je spremenilo, kakšno vlogo imajo 

praznovanja v življenju posameznika, družine, skupnosti … Obvezna prijava na brezplačno srečanje je možna preko 

spletnega naslova: http//www.zvkds/dekd/2015/prijava-na-regionalno-srecanje/. 
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MAREC 

26 

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 

27 
 petek 

ČAS ZA SPREMEMBO 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu.trzic.si  
 

16.00 

Ljudska univerza Tržič ob petkih vse do sredine aprila vabi na predavanje oz. delavnico na temo miselne naravnanosti, ki jo 

bo vodil Alfonz M. Ostrelič. Morda je prav v tem trenutku napočil čas za spremembo, zato si boste na delavnici zastavili 

zanimiva vprašanja, kot na primer kaj si resnično želite in kdo pravzaprav ste. Dodatne informacije nudijo na navedenih 

kontaktih. 

MAREC 

27 
 petek 

NAJ ŠPORTNIK TRŽIČA 
Kulturni center Tržič 

 

Organizator: 

Športna zveza Tržič 

Več informacij: 

051 354 064  

sportna.zveza.trzic@t-2.net  
 

19.00 

Športna zveza Tržič bo tudi letos podelila priznanja najuspešnejšim in najbolj obetavnim športnikom v lanskem letu ter 

tistim, ki so v preteklem letu osvojili naslov državnega prvaka. Dogodek bo v petek ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič. 

Pokrovitelj prireditve je Občina Tržič.  

MAREC 

28 
 sobota 

PLANINSKI IZLET: 

MENGEŠKA KOČA NA GOBAVICI 

IN RAŠICA 
iz Tržiča 

 

Organizator: 

Planinsko društvo Tržič – vodniški odsek 

Več informacij: 

040 627 808 

stanko.koblar@gmail.com  
 

7.00 

Planinsko društvo Tržič organizira planinski izlet na Mengeško kočo na Gobavici in na Rašico. Hoje bo približno za 4,5 ure, 

višinska razlika na poti pa je 208 m. Odhod avtobusa je ob 7. uri izpred tržiške osnovne šole. Prijave sprejemajo do četrtka,  

26. marca 2015.  

MAREC 

28 
 sobota 

PREDPREMIERA: 

ŠTIRJE LETNI ČASI 
Kulturni center Tržič 

 

Organizator: 

Kulturno umetniško društvo Lom pod 

Storžičem 

Več informacij: 

031 227 598 

jozafrona@siol.net  

 

19.00 

Kulturno umetniško društvo Lom pod Storžičem vabi na ogled komedije avtorja Vinka Möderndorferja Štirje letni časi, ki jo 

je priredila in režirala Nana Peharc. Komedija je postavljena v tranzicijsko Slovenijo in se vrti okrog preračunljivega 

poslanca Leopolda Megliča in njegove družine. Nekega dne se na vratih pojavijo neznanci, ki ogrozijo idilično življenje 

Megličevih. Predpremiera bo v soboto ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič. Vstopnice so v predprodaji v TPIC in uro pred 

predstavo na blagajni kulturnega centra. 

MAREC 

29 
nedelja 

PREMIERA: 

ŠTIRJE LETNI ČASI 
Dom krajanov Lom pod Storžičem 

 

Organizator: 

Kulturno društvo Lom pod Storžičem 

Več informacij: 

031 227 598 

19.00 
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jozafrona@siol.net  
 

Kulturno umetniško društvo Lom pod Storžičem vabi na ogled komedije avtorja Vinka Möderndorferja Štirje letni časi, ki jo 

je priredila in režirala Nana Peharc. Komedija je postavljena v tranzicijsko Slovenijo in se vrti okrog preračunljivega 

poslanca Leopolda Megliča in njegove družine. Nekega dne se na vratih pojavijo neznanci, ki ogrozijo idilično življenje 

Megličevih. Premiera bo v Domu krajanov Lom pod Storžičem v nedeljo, ob 19. uri. Vstopnice bodo v prodaji uro pred 

predstavo. 

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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