
 

 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 30. marca do 5. aprila 2015 

MAREC 

30 
 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 bodo v ponedeljek zaključili svoje letošnje druženje ljubitelji klekljanja, ki so pridno ustvarjali pod vodstvom 

mentorice Vlaste Prešern. 

MAREC 

31 
 torek 

USTVARJALNA DELAVNICA 

IZDELOVANJA VELIKONOČNIH 

VOŠČILNIC 
Kurnikova hiša 

 

Organizator: 

Tržiški muzej 

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si,  

www.trziski-muzej.si 
 

16.00 

Tržiški muzej v torek, 31. marca, od 16. ure dalje vabi v Kurnikovo hišo na ustvarjalno delavnico velikonočnih voščilnic, ki jo 

bo vodila mentorica Tina Mežek. Strošek udeležbe je 1 €. Delavnico bo spremljala razstava velikonočnih razglednic 

zbiratelja Toneta Kavčiča. 

 

MAREC 

31, 
2.4. 

torek, četrtek 

 

OBČINSKO PRVENSTVO V 

KEGLJANJU – TRŽIČ 2015 
kegljišče v Tržiču 

Organizator: 

Kegljaški klub Ljubelj Tržič 

Več informacij: 

 zajc.ema@gmail.com   

14.-22. 

Na tržiškem kegljišču bo v torek, 31. marca in četrtek, 2. aprila od 14. do 22. ure potekal II. krog občinskega prvenstva v 

kegljanju - Tržič 2015, ki ga za rekreativce in tekmovalce organizira Kegljaški klub Ljubelj Tržič.  

MAREC 

31 
 torek 

ROK ZA PRIJAVO  

NA POLETNI TABOR 2015 

 

Organizator: 

Športna zveza Tržič 

Več informacij: 

051 354 064  

sportna.zveza.trzic@t-2.net  
 

 

 Športna zveza Tržič in Ljudska univerza Tržič bosta tudi letos organizirali poletni tabor na morju, kjer se bodo otroci 

razgibali na svežem zraku in se naučili tudi kaj novega. Tabor je namenjen otrokom, starim od 7 do 15 let. Potekal bo od 

29. 6. do 4. 7. 2015. Prijavnico, s katero se lahko prijavite še do torka, lahko dobite na Športni zvezi Tržič, Ljudski univerzi 

Tržič, v pisarni TPIC Tržič in na spletnih straneh www.sztrzic.si in www.lu-trzic.si. 

 

MAREC 

31 
 torek 

 

Predstavitev avtorjev in njihovih del:  

DDR. MIRA DELAVEC TOUHAMI 
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 torek, 31. marca, vas ob 19. uri vabimo v večnamenski prostor knjižnice dr. Toneta Pretnarja na malce drugačno 
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potopisno predavanje in hkrati predstavitev knjige Taraut en tenere – hči puščave. Delo prihaja izpod peresa njihove 

preučevalke, samostojne humanitarne delavke ddr. Mire Delavec Touhami, ki jo je na podlagi svojih doživetij med 

tuareškimi staroselci tudi napisala. Predstavila bo njihov način življenja, kulture, tradicije. Knjigo je opremila z več kot sto 

barvnimi fotografijami ter izkupiček od prodaje knjige namenila za nakup hrane za revne tuareške nomadske otroke in 

gradnjo manjše šole na njihovem območju, ki bi pripomogla k ohranitvi tuareškega jezika in njihove starodavne kulture. 

Gost bo tudi prvi v Sloveniji živeči Tuareg Abdel Touhami. Vljudno vabljeni na povsem drugačno potopisno predavanje in 

literarni večer, večer kot ga doslej še niste videli niti slišali! 

APRIL 

2 

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. 

APRIL 

2 

 četrtek 

Odprtje razstave: 

LIRIKA ČRTE, IZ LIKOVNIH ZBIRK 

GORENJSKIH MUZEJEV 
Galerija Atrij Občine Tržič 

 

Organizator: 

Tržiški muzej 

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si,  

www.trziski-muzej.si 

 

18.00 

V četrtek ob 18. uri bo Tržiški muzej v Galeriji Atrij Občine Tržič odprl razstavo z naslovom Lirika črte. Predstavljena bodo 

likovna dela slovenskih umetnikov iz likovnih zbirk gorenjskih muzejev. Razstavo so pripravili Tržiški muzej, Medobčinski 

muzej Kamnik, Loški muzej Škofja Loka, Gorenjski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice in Muzeji radovljiške občine. 

Razstava bo na ogled do 5. maja 2015 od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro. 

APRIL 

2 

 četrtek 

KALIGRAFSKE UR'CE 
Mestna kavarna 

 

Organizator: 

Damjana Škantar 

Več informacij: 

040 150 133  

 napisanoizsrca@gmail.com  

 

18.00 

Vse, ki vas zanima lepopisje, Damjana Škantar vabi na Kaligrafsko ur'co, ki bo 2. aprila 2015, ob 18. uri v Mestni kavarni v 

Tržiču.  Na tokratni delavnici boste spoznali oblikovanje inicialk in eno izmed številnih kaligrafskih pisav. Predhodne prijave 

na tel. 040 150 113. 

APRIL 

3 

 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 ob 16. uri, vse do sredine aprila, vabi na predavanja oz. delavnice 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. 

APRIL 

3 

 petek 

BARVITE PIKE 
Športna igralnica, Loka 

 

Organizator: 

Barvite pike in Katrx sport 

Več informacij: 

katrxsport@gmail.com   

 

16.30 – 

18.00 

Barvite Pike in Katrx vabita otroke stare od 3 do 11 let na brezplačno velikonočno ustvarjalno-gibalno delavnico. Podali se 
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boste v svet velikonočnih ročnih del ter se skupaj poveselili v športni igralnici na Loki. 

Predhodne prijave: katrxsport@gmail.com, do 1. aprila. 

APRIL 

3 

 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 

Kaj je pogovor med ljudmi? Vzpostavljanje in ohranjanje odnosov, terapevtsko v več smeri. Lahko tudi stresno, če si ne 

znamo prisluhniti. Prav samopomoči je namenjeno to dolgoletno petkovo srečevanje skupine, ki se zbirajo vsak drugi in 

četrti petek ob 19. uri v prostorih knjižnice. 

APRIL 

4 
 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, 4. aprila med 10. in 11. uro izvajalo merjenja krvnih 

parametrov: krvnega sladkorja, krvnega pritiska, trigliceridov in holesterola. 

do 

pone-

deljka 

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 le še v ponedeljek, 30. marca med 9. in 16. 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. 

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