
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 11. do 17. maja 2015 

MAJ 

11 

ponedeljek 

TEKMOVANJE V STRELJANJU Z 

ZRAČNO PUŠKO 
Dom krajanov Lom pod Storžičem 

 

Organizator: 

Športno društvo Lom pod Storžičem in 

Športna zveza Tržič 

Več informacij: 

051 354 064  
sportna_zveza_trzic@t-2.net 

 

17.00 

Športno društvo Lom pod Storžičem in Športna zveza Tržič  razpisujeta tekmovanje v streljanju z zračno puško, ki bo v 

ponedeljek,  11. maja ob 17. uri v Domu krajanov v Lomu pod Storžičem. Tekmovalci bodo razdeljeni v starostne skupine (v 

vsaki kategoriji morajo nastopiti najmanj štirje tekmovalci). Prijave sprejemajo na dan tekmovanja, prijavnina znaša 3 €. 

Tekmovanje šteje za točkovanje v Tržiških športnih igrah. 

MAJ 

11 

ponedeljek 

ŠOLA ZA STARŠE 
Zdravstveni dom Tržič 

 

Organizator: 

Zdravstveni dom Tržič   

Več informacij: 

04 598 22 32 | 051 624 560  
 zdravstvenavzgoja@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. 

 

MAJ 

12 
torek 

 

SREČANJE ONKOLOŠKIH 

BOLNIKOV 
Predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 

 

Organizator: 

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – 

skupina za samopomoč Tržič  

 Več informacij: 

041 688 325  
 

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. 

MAJ 

12 
torek 

 

BRALNA ZNAČKA 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 
 

19.00 

Tržiška knjižnica zaključuje projekt projekt Bralna značka za odrasle. To priložnost bo z monokomedijo obarval igralec 

Konrad Pižorn – Kondi v torek, 12. maja, ob 19.00. Obenem bodo bralke in bralci, ki so v projektu vztrajali do konca, prejeli 

posebna priznanja. 

MAJ 

13 

sreda 

INDIVIDUALNA POMOČ ZA 

UPRABNIKE RAČUNALNIKA  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator 

 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

11.00 

Če vam uporaba računalnika pogosto povzroča preglavice in slabo voljo, vam lahko v knjižnici pomagajo v sredo, 13. maja 

na individualni uri pomoči.  Skozi težave in prepreke vas bo vodil Nejc Perko. Zaželene so predhodne najave na telefonsko 

številko 04 592 38 83. 

mailto:zdravstvenavzgoja@zd-trzic.si
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/


 

MAJ 

14 
četrtek 

 

URA PRAVLJIC 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

17.00 

Na otroškem oddelku knjižnice se vsak četrtek ob 17. uri prične Ura pravljic, namenjena našim najmlajšim. Vabljeni so vsi 

otroci od četrtega do osmega leta starosti, oziroma vsi, ki lahko približno eno uro samostojno poslušajo pravljico in 

sodelujejo na spremljajočih ustvarjalnih delavnicah. Ure pravljic so občasno popestrene z igricami ali lutkovn imi 

predstavami, otroke pa razveseljujejo tudi obiski pisateljev otroških knjig. Poleg razširjanja literarnih obzorij ter bogatenja 

besednega zaklada pravljice spodbujajo otroško domišljijo, ki je za srečno otroštvo ključnega pomena. Pripeljite svoje 

najmlajše in napolnite njihovo domišljijo! 

MAJ 

15 
petek 

DAN ODPRTIH VRAT 

 Z NENO DAUTANEC 
Stavba bivše OŠ Leše 

 

Organizator: 

Skupina Leske 

Več informacij: 

031 213 487  

 metka.kokalj56@gmail.com 
 

16.30 

V osnovni šoli Leše bo v petek, 15. maja ob 16. 30 Dan odprtih vrat z Neno Dautanec, ki vodi šolo odličnosti. Nena 

Dautanec bo predavala o medgeneracijskih odnosih, povezavah v skupnosti, spoštovanju, odpuščanju do drugih  ... 

Program bo popestrila pogostitev, petje medgeneracijske skupine Lesk in veselo medgeneracijsko druženje. 

MAJ 

16 
sobota 

PLANINSKI IZLET: 

 KOBARIŠKI STOL 
Križe 

 

Organizator: 

Planinsko društvo Križe 

Več informacij: 

info@pd-krize.si  

 041 626 594  
 

5.00 

Planinsko društvo Križe vabi na planinski izlet, ki bo v soboto, 16. maja. Odhod bo ob 5.00 v Križah. Prijave zbira Mirjana 

Urbanc na številki 041 714 752. Odpravljajo se na 1673 m visoki Kobariški Stol. Kobariški Stol se nahaja v najdaljšem 

grebenu Julijskih Alp. Z vrha se nam odpre lep razgled kaninski masiv, osrednje Julijske Alpe, Krnsko pogorje, Matajur, 

Jadransko morje, Breginjski kot 

MAJ 

16 
sobota 

IZLET  

DRUŠTVA UPOKOJENCEV TRŽIČ 
Tržič 

 

Organizator: 

Društvo upokojencev Tržič 

Več informacij: 

du.trzic@gmail.com 

04 596 11 65 
 

7.00 

V soboto 16. maja vabljeni na izlet, ki ga organizira Društvo upokojencev Tržič. Odpeljali se bodo v Pivko, ki se na 

zemljevidu kaže kot velik metulj s široko razprtimi krili. Ogledali si bodo tudi grad Prem, ki leži nad vasjo Prem, 9 km 

oddaljena od Ilirske Bistrice, ki je bil postavljen pred l. 1213. Na koncu jih bo čakal še ogled Pivških presihajočih jezer, ki 

nastanejo tam, kjer visoke kraške vode poplavijo večje in manjše depresije, tako nastanejo jezera. Vljudno vabljeni. 

MAJ 

16 
sobota 

KNJIŽNICA,  PROSTOR ZA VSE: 

ZELEMENJAVA 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

9.00 

V soboto, 16. maja, od 9. do 12. ure vabljeni v spodnji hodnik Knjižnice dr. Toneta Pretnarja na Zelemenjavo. Zelemenjava 

pomeni  menjati zelenjavo, zato denarce pustite kar doma. Zelemenjava je gibanje in skupnost za izmenjavo pridelkov 

naših vrtov. Kaj menjati: semena, sadike, zelišča, nasvete, recepte, čaje, suho sadje in drugo. Zakaj bi kupovali, če lahko 

zamenjamo? Pridite in domov odnesite kakšen dober domač čaj, seme ali sadiko, ki bo krasila vaš domači vrt. Popestrili jo 

bomo tudi z različnimi gosti – domačini. Z nami bodo Martina Zupan, Polona Pesjak in Ana Oranič, ki se s kmetijstvom 

preživljajo ali pa jim je to le izziv za samooskrbo?  

mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:metka.kokalj56@gmail.com
mailto:du.trzic@gmail.com
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/


 

MAJ 

17 
nedelja 

ROMANJE V GLINJE  

NA KOROŠKO 
Tržič 

 

Organizator: 

Regijski odbor Ženske zveze pri Novi 

Sloveniji 

Več informacij: 

031 220 365  
 

8.30 

Regijski odbor Ženske zveze pri Novi Sloveniji vabi v nedeljo, 17. maja, ob 8.30 na tradicionalno romanje v Glinje na 

Koroško. Po sv. maši v slovenskem jeziku s petjem moškega pevskega iz Podnarta v cerkvi sv. Valentina bo ob Dravi veselo 

druženje s koroškimi Slovenci, ki na ta dan v Glinjah praznujejo brodarski praznik - Kranjsko nedeljo. Možna bo tudi vožnja 

s čolni po reki Dravi.  Organiziran bo avtobusni prevoz, za več informacij pokličite na telefon 031 220 365. 

MAJ 

17 
nedelja 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE, 

PREDSTAVA:  

PIKNIK NA BOJIŠČU 
Jelendol 

 

Organizator:  
ZKO in OI JSKD Tržič  

Več informacij: 

 04 592 46 30 

 oi.trzic@jskd.si  

 

20.00 

V okviru Tedna ljubiteljske kulture bo Kulturno društvo Kruh Križe v nedeljo, 17. maja ob 20. uri, v Jelendolu izvedlo 

gledališko predstavo Piknik na bojišču. Gre za igrivo komedijo o nesmiselnosti vojne in bratomornega nasilja, ki jo je ob 

državljanski vojni zapisal Španec Arrabal. Predstavo je gledališki ansambel pripravil ob obletnicah 100-letnice začetka 1. in 

70-letnico zaključka 2. svetovne vojne. 

od 

ponedeljka 

do petka 

JUTRANJA TELOVADBA 
na gradu Neuhaus 

 

Organizator: 

Šola zdravja 

Več informacij: 

031 287 710 (Špela) 

telovadba7.30@gmail.com  

www.srce-me-povezuje.si/solazdravja  

 

7.30-

8.00 

Od ponedeljka do petka vabljeni h gradu Neuhaus med 7.30 in 8. uro, da se udeležite jutranje telovadbe po metodi dr. 

med. Nikolaya Grishina. V 30 minutah razgibamo vse dele telesa. Začnemo pri dlaneh, končamo pri podplatih. S tem 

dosežemo maksimalno gibljivost telesa in zmanjšamo bolečine. Vaje so preproste in primerne za vsakogar. Za udeležbo pri 

telovadbi ne potrebujete predhodne kondicijske pripravljenosti, drage športne opreme ali polne denarnice. 

do 31. 

maja 

RAZSTAVA: 

RAZSTAVA SKRIVNOSTI MATERE 

ZEMLJE- MINERALI SVETA 
Dom Petra Uzarja, Bistrica pri Tržiču 

 

Organizator: 

dom Petra Uzarja 

Več informacij: 

04 598 03 11  

info@dputrzic  
 

 

V Domu Petra Uzarja je od 1. aprila do 31. maja 2015 na ogled razstava  Skrivnosti matere zemlje - minerali sveta avtorja 

Lada Srečnika. Razstavljeno je več kot 200 mineralov iz zbirke Lada Srečnika in preko 200 fotografij, ki so jih posneli različni 

avtorji (Lado Srečnik, Davorin preisinger, Samo Paušer, Dani Zupan, Toni Čebron, Boštjan Jambrek, Milan Ropret, Egil 

Hollund, Chip Clark, Jožef Peter Balant, Jeffrey Scovil, Nelly Bariand, Hartmann, Modenbach).  

do 1.  

junija 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: 

TERCIARNI FOSILI SLOVENIJE 
Galerija Atrij Občina Tržič 

 

Organizator: 

Društva prijateljev mineralov in fosilov 

Slovenije, Tržiški muzej in Občina Tržič 

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si,  

www.trziski-muzej.si  

pij 

9.00-

16.00 

Tokratno razstavo članov Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije v sodelovanju s Tržiškim muzejem in Občino 

Tržič posvečamo naravi in fotografskim podobam terciarnih fosilov Slovenije. Podobe ponujajo vpogled v avtorjeva 

doživetja ob ustvarjanju odslikav davno izumrlih bitij ter pripovedujejo zgodbe o davnih morjih, o prazgodovinskih pošastih 

gromozanskih dimenzij, o nepreglednih močvirjih, pa tudi o vročih puščavah in katastrofah. 

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. 

 

mailto:oi.trzic@jskd.si
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Spoštujemo vašo zasebnost. 

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

 

 


