
 

 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 8. do 14. junija 2015 
 

JUNIJ 

8 

ponedeljek 

TVU: 

ŽENSKE ODRINIMO NA 

GLOBOKO 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator:  

Ljudska univerza Tržič   

|Več informacij:  

04 592 55 51 

info@lu-trz ic.si  

 

17.00 

Vabimo vas na predstavitev delavnice "Ženske odrinimo na globoko", ki bo potekala v ponedeljek, 8. junija ob 17.00 na 

Ljudski univerzi Tržič pod vodstvom Anite Jerič. Na delavnici se boste "globile" skozi različna čustvena stanja, ki nas na poti 

skozi odraščanje do zrelosti spremljajo. Ob tem se boste ustavile in pobliže spoznale s pojmom "čuječnosti", si  vzele čas za 

nekaj minutni predah v "čutenje sebe". V drugem delu delavnice pa se boste sprehodile skozi letne čase; ob tem spoznale 

njihovo moč, danost, priložnost za rast in učenje. 

JUNIJ 

8 

ponedeljek 

ŠOLA ZA STARŠE 
Zdravstveni dom Tržič 

 

Organizator:  
Zdravstveni dom Trž ič  

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 na 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. 

 

JUNIJ 

9 
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 v torek, 9. junija vabi na redno srečanje onkoloških 

bolnikov, ki bo ob 17. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič. 

JUNIJ 

9 

torek 

TVOJA SAMOPODOBA –  

ZA TELO IN DUŠO 
Prostori KS Bistrica pri Tržiču 

 

Organizator:  

 KS Bistrica pri Tržiču  
Več informacij: 

031 887 026  
 

19.00 

V torek, 9. junija ob 19.00 bo v prostorih KS Bistrica pri Tržiču predavanje Ljube Jevtič "Tvoja samopodoba".  

JUNIJ 

9 
torek 

 

POHOD DRUŠTVA 

UPOKOJENCEV :  

POT SLOVENSKEGA TOLARJA 
Tržič 
 

Organizator:  

Društvo upokojencev Tržič  

Več informacij: 

04 596 11 65 

 du.trzic@gmail.com  

 

Društvo upokojencev Tržič organizira pohod po Poti slovenskega tolarja v Brežice in sicer v torek, 9. junija.  

mailto:info@lu-trzic.si


 

JUNIJ 

10 
sreda 

SLOVENSKE LJUDSKE PESMI V 

SODOBNOSTI 
Ljudska univerza Tržič 

Organizator:  
KD Jerbas  

Več informacij: 

041 320 769 

 info@jerbas.si  
 

20.00 

Kulturno društvo Jerbas bo predstavilo slovenske ljudske pesmi in s tem tudi položaj ljudske pesmi v sodobnosti, zato ste 

vabljeni na dogodek, ki bo v sredo, 10. junija ob 20. uri na Ljudski univerzi Tržič, pod mentorstvom mag. Metke Knific. 

JUNIJ 

11 
četrtek 

KRVODAJALSKA AKCIJA 
Dvorana SŠD Tržič - Sokolnica 

Organizator:  
RKS - OZ Tržič  

Več informacij: 

04 597 16 90  

    trzic.ozrk@ozrks.si 
 

07.00 

V Dvorani Splošnega športnega društva  Tržič - Sokolnica bo 11. junija od 7.00 do 13. ure krvodajalska akcija, ki jo organizira 

Rdeči Križ Tržič. Vabimo vas, da tudi vi darujete kri in tako pomagate, da marsikatero življenje lahko teče dalje. 

JUNIJ 

11 
četrtek 

MEDNARODNI SIMPOZIJ: 

POLITIKA MEMORIJE IN POZABE, 

NAČINI IZROČILA IN 

INTERPRETACIJE 
Tržiški muzej 

Organizator:  
Tržiški muzej  

Več informacij: 

04 531 55 00  
trziski.muzej@guest.arnes.si  

09.15 

Tržiški muzej organizira ob 70-letnici osvoboditve koncentracijskega Taborišča Ljubelj, podružnice koncentracijskega 

taborišča Mauthausen 11. in 12. junija 2015 mednarodni  simpozij Politika memorije in pozabe, načini izročila in 

interpretacije. Na simpoziju bo izbrane tematike, ki se nanašajo na odnos do koncentracijskih taborišč in nacistične politike 

predstavilo 14 strokovnjakov iz Francije, Avstrije in Slovenije. Simpozij bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku s 

sinhroniziranim prevajanjem. Prijave sprejemajo do vključno ponedeljka, 8. junija 2015 na e-

naslov: trziski.muzej@guest.arnes.si in telefon: 04 53 15 500. Udeležba je brezplačna. 

JUNIJ 

12 
petek 

DAN ODPRTIH VRAT 

ČEBELARSKEGA DRUŠTVA TRŽIČ 
Društveni čebelnjak med Bistrico pri Tržiču in 

Brezjami pri Tržiču 

 

Organizator:  
Čebelarsko društvo Tržič  

Več informacij: 

040 639 355 (Anže Perčič)  

 041 721 625 (Alojz  Hostnik)  

09.00 

Čebelarsko društvo Tržič vas v petek, 12. junija ob 9. uri vabi na Dan odprtih vrat v društveni čebelnjak, ki se nahaja med 

Bistrico pri Tržiču in Brezjami pri Tržiču. Obiskovalci si  bodo  lahko podrobneje ogledali čebele, notranjost čebelnjaka, 

čebelarsko opremo, poskusili čebelje pridelke. V primeru udeležbe večjih skupin, se je potrebno predhodno najaviti. V 

primeru slabega vremena prireditev odpade.  

JUNIJ 

12 
petek 

TEKMOVANJE ZA  

XXVI. POKAL TRŽIČA V 

SMUČARSKIH SKOKIH 
Skakalnica Sebenje 

Organizator:  
Nordijski smučarski klub  Tržič FMG 

Več informacij: 

041 619 287  

nsk.trzic@gmail.com: 

16.00 

V petek, 12. junija, ob 16. uri Nordijski smučarski klub Tržič FMG organizira 26. Pokal Tržiča v smučarskih skokih za dečke in 

deklice. V tekmovanju se bodo pomerili  dečki in deklice od 9 do 16 let, razvrščeni po kategorijah. Prijave zbirajo do srede, 

10. junija, preko programa SMUSKO. V čim večjem  številu pa vabljeni tudi navijači naših bodočih skakalnih asov.  

JUNIJ 

12 
petek 

DAN ZA ŽIVLJENJE 
Pred trgovino Spar Tržič 

Organizator:  
Rotary Club Tržič Naklo  

Več informacij: 
16.00 

Rotary klub Tržič - Naklo bo v Tržiču in Naklem organiziral Dan za življenje, dogodek  za promocijo in učenje laičnega 

oživljanja s pomočjo avtomatskega defibrilatorja. To je naprava, ki v kritičnih trenutkih zastoja srca lahko reši življenje. Ker 

mailto:info@jerbas.si
mailto:trzic.ozrk@ozrks.si
mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si
mailto:nsk.trzic@gmail.com


 

je zelo pomemben reakcijski čas od zastoja srca do prvega električnega sunka, ki ga bolnik dobi preko take naprave, 

poskušajo napraviti  mrežo javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev. Prvega bodo namestili  v predelu trgovin na cesti 

Ste Marie aux Mines v Tržiču, drugega pa na Gasilskem domu Podbrezje. V prihodnjih letih bodo nadaljevali  z oskrbo 

odročnejših krajevnih skupnosti obeh občin. Vsako življenje je neprecenljivo. Verjamemo, da tako mislite tudi vi, zato vas 

vabimo, da se udeležite Dneva za življenje pred trgovino Spar v Tržiču v petek, 12. junija med 16. in 21. uro. 

JUNIJ 

12 
petek 

LEŠANI IN BREZJANI MED 1941 

IN 1945 TER 70 LET SVOBODE 
Bivša OŠ Leše 

 

Organizator:  
KO ZB Leše in Brezje pri T ržiču  

Več informacij: 

 031 213 487 

 metka.kokalj56@gmail.com 
 

16.30 

Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB v petek, 12. junija organizira dogodek Lešani in Brezjani med leti 

1941 in 1945 ter 70 let svobode. Spomnili se bodo padlih, talcev, izseljenih družin in odpeljanih v taborišča in se jim 

poklonili z besedo in pesmijo. Dogodek bo zaključen z druženjem z zavestjo in hvaležnostjo, da lahko živimo v miru. 

JUNIJ 

12 
petek 

MAVRIČNI TEK 
Grad Neuhaus 

 

Organizator:  

Športno društvo Katrxsport  

Več informacij: 

 040 500 610 

 katrxsport@gmail.com  
  

17.00 

Na gradu Neuhaus bo 12. junija 2015 potekala zaključna prireditev športnega društva Katrix sport s krajšim tekom za 

otroke in mladino. Mavrični tek je idejno povzet po svetovno znanem teku Color Run, kjer udeleženci za popestritev 

uporabljajo barvni prah. Uporabljali bomo jedilni prah, ki je okolju ter človeku neškodljiv (mešanica koruznega škroba ter 

jedilnih barv). Ob 17. uri bo mavrični tek za otroke na razdalji  300 m, ob 17.30 tek za mladino na razdalji  1 km. Dan se bo 

zaključil  za barvitimi otroškimi delavnicami in športnimi igrami v športnem parku. 

JUNIJ 

13 
sobota 

PLANINSKI IZLET:  

WOLLANER NOCK 

(2145 METROV) 
Tržič 

Organizator:  
Planinsko društvo Tržič  

Več informacij: 

040 627 808 

 stanko.koblar@gmail.com  

 

07.00 

Planinsko društvo Tržič vabi na izlet na Wollaner Nock. Vrh se dviga nad znanim turističnim krajem Bad Kleinkircheim v 

gorski skupini Nocberge v Krških Alpah. Višinska razlika je 1058 m, hoje bo približno za 6 ur. pot je lahka in označena. 

Odhod bo iz Tržiča ob 7. uri. 

JUNIJ 

13 
sobota 

PLANINSKI IZLET ZA MLADINSKO 

SKUPINO:  

STOL 
Tržič 

 

Organizator:  
Planinsko društvo Tržič,  Mladinski odsek  

Več informacij: 

040 627 808 

 stanko.koblar@gmail.com  

 

07.00 

V soboto, 13. junija se bo Mladinska skupina Planinskega društva Tržič odpravila na najvišji vrh v Karavankah, na 2236 m 

visoki Stol. Z vrha, se odpre lep razgled na Julijske Alpe, zahodne Karavanke, Visoke in Nizke Ture, osrednje Karavanke, 

Kamniško Savinjske Alpe in na del Gorenjske. 

JUNIJ 

13 
sobota 

TRŽNI DAN 
Staro mestno jedro Tržič 

 

Organizator:  
Polona Brodar s.p.  

Več informacij: 

040 125 722 

 polonca.broda r@gmail.com  

 

08.00 

Bogata ponudba in prodaja rokodelskih izdelkov iz lesa , gline in volne, domačih dobrot kot so domač sir in skuta, 

suhomesnati   izdelki, med in medeni izdelki, zdravilni čaj … S predstavo Piknik na bojišču se bodo predstavili  člani igralske 

skupine Kulturnega društva Kruh Križe, otroci pa bodo z Alteršolo uživali  na pravem otroškem pikniku, za katerega bodo 

pripravljali  okusne kanapeje. Zaradi prireditve bo od petka, 12. junija, od 21. ure dalje delna, v soboto, 13. junija,  od 6. do 

15. ure pa popolna zapora  Trga svobode 

mailto:metka.kokalj56@gmail.com
mailto:katrxsport@gmail.com
mailto:stanko.koblar@gmail.com
mailto:stanko.koblar@gmail.com
mailto:polonca.brodar@gmail.com


 

JUNIJ 

13 
sobota 

DELAVNICA: KAKO SE IZDELA 

IKEBANA ZA VSE PRILOŽNOSTI 
Prostori KS Bistrica pri Tržiču 

Organizator:  
KS Bistrica pri T ržiču  

Več informacij: 
031 887 026 

ks.bistrica.pri.trzicu@gmail.com  
 

10.00 

Bi si želeli  naučiti  izdelati ikebane? V soboto, 13. junija vabljeni  ob 10.00 na delavnico "Ikebana za vse priložnosti", ki jo bo 

v prostorih KS Bistrica pri Tržiču vodila gospa Riko Kitič iz Japonske.  

JUNIJ 

13 
sobota 

SPOMINSKA SLOVESNOST OB 70 

– LETNICI OSVOBODITVE 

KONCENTRACIJSKIH TABORIŠČ V 

EVROPI 
Taborišče Ljubelj 

Organizator:  
Občina Tržič in  

 ZZB za vrednote NOB Slovenije  

 Več informacij: 
  04 59 71 510  

obcina.trz ic@trzic.si  
 

11.00 

Ob 70. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča pod Ljubeljem bo v Spominskem parku Mauthausen 13. junija, ob 

11. uri spominska slovesnost. Pozdravne nagovore bodo imeli: župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic, predsednik 

koordinacijskega odbora žrtve vojnega nasilja gospod Jani Alič in francoski veleposlanik v Sloveniji  nj. eks. Pierre - Francois 

Mourier. Slavnostni govornik bo predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor. Pri spominskem obeležju veteranov 

vojne za Slovenijo 1991 si boste lahko ogledali pregledno razstavo Mauthausen - Taborišče Ljubelj avtorjev Jožeta Romška 

in Slavka Hočevarja. 

JUNIJ 

13 
sobota 

TIŠLERJEV SEMENJ 
Prelaz Ljubelj 

 

Organizator:  
Koča na prelazu Ljubelj  

 Več informacij: 
  041 603 269, 051 818 797  

stari.loibl@gmail.com 
 

11.00 

Na prelazu Ljubelj bo 13. junija od 11. 00 naprej 1. Tišlerjev semenj z glasbo in prijetnim druženjem. 

JUNIJ 

13 
sobota 

GASILSKA VESELICA IN  

GASILSKO TEKMOVANJE ZA 

13. MEMORIAL ERNESTA 

LOMBARJA ML. 
pri Osnovni šoli Križe 

Organizator:  
PGD Križe  

Več informacij: 
 040 367 260 (Uroš)  

 info@pgd-krize.net 
 

14.00 

PGD Križe razpisuje gasilsko tekmovanje članic in članov za 13. memorial  Ernesta Lombarja ml., ki bo v soboto, 13. junija 

2015, od 14. ure dalje pri Osnovni šoli Križe v treh disciplinah: vaja z motorno žago, štafetni tek brez ovir in vaja 

razvrščanja. Od 19. ure dalje pa vabljeni še na veliko gasilsko veselico, za katero poleg zabave  z Veselimi svati  pripravljajo 

tudi bogat srečelov in kegljanje za odojka in ostale nagrade. 

JUNIJ 

13 
sobota 

U TRŽIČ PO GURTNŠETN 
Križe 

Organizator:  
KUD Načeta paleta 

Več informacij: 
041853625 

urbancnik.matevz@gmail.com  

15.00 

Vabljeni na sproščen dogodek »U Tržič po gurtnšetn«, kjer se bo vsak imel možnost preizkusiti  v hoji po slackline-u ter 

uživati  v prijetnem vzdušju. Najmlajši pa bodo lahko sodelovali  v likovnih delavnicah. Prireditev bo v soboto, 13. junija ob 

15. uri pred Mikono na Predilniški 14. 

JUNIJ 

13 
sobota 

KONCERT:  

ENA PRIČKA PRILETELA 
Kulturni center Tržič 

Organizator:  
KD FS Karavanke 

Več informacij: 
051 332 787 

sasa.meglic@telemach.net  

18.00 

V Kulturnem centru Tržič bo v soboto, 13. junija ob 18. uri  2015 koncert Kulturnega društva Folklorna skupine Karavanke 

Tržič z naslovom Ena ptička priletela. Gosti večera bodo člani Otroške folklorne skupine Šentlora iz Šenjerneja. Na koncertu 

mailto:ks.bistrica.pri.trzicu@gmail.com
mailto:obcina.trzic@trzic.si
mailto:info@pgd-krize.net
mailto:urbancnik.matevz@gmail.com
mailto:sasa.meglic@telemach.net


 

se bodo prepletale odrske postavitve in ljudske pesmi, ki opevajo radoživost otrok, poletni čas, petje, veselje in 

medsebojno harmonijo, ki jo bodo ustvarili pevci, plesalci in godci.  

JUNIJ 

14 
NEDELJA 

DAN LEPEGA ČEVELJCA 
Zelenica 

Organizator:  
Planinsko društvo Tržič  

Več informacij: 

040 627 808 

 stanko.koblar@gmail.com  

 

10.00 

GUC Zelenica vas v nedeljo, 14. 6. 2015 vabi na pohod od Ljubelja preko Zelenice do izvira Završnice. Med hojo, ki bo 

trajala približno 4 ure si boste ogledovali planinsko cvetja in ostale naravne zanimivosti , ki jih ponujajo Karavanke. Zbor bo 

ob 10. uri na Ljubelju, vaš vodnik in spremljevalec bo Janko Meglič. 

JUNIJ 

14 
NEDELJA 

TURNEJA ŠTIRIH SKAKALNIC V 

SMUČARSKIH SKOKIH 

ALPE ADRIA 

Organizator:  
Nordijski smučarski klub  Tržič FMG 

Več informacij: 

041 619 287  

nsk.trzic@gmail.com  

10.00 

Nordijski smučarski klub Tržič FMG v nedeljo, 14. junija ob 10.00 organizira turnejo štirih skakalnic v smučarskih skokih za 

dečke in deklice od 7 do 11 let. Prijave zbirajo do četrtka, 12. junija do 10.00 v program SMUSKO ali na naslov NSK Tržič, 

Cankarjeva cesta 1, 4290 Tržič, lahko tudi  po emailu. V čim večjem  številu pa vabljeni tudi navijači naših bodočih skakalnih 

asov. 

 

PREDPRODAJA VSTOPNIC , 

IZPOSOJA KOLES,… 
TPIC Tržič 

 

TPIC  Tržič  

Več informacij: 

04 597 15 36 

informacije@trzic.si   

pij 

9.00 -

16.00 

V TPIC Tržič lahko si lahko v predprodaji zagotovite vstopnice za Glasbene večere v Tržiškem muzeju, v sklopu katerih bo 

31. julija nastopila Nina Strnad, 28. avgusta pa Romana Krajnčan. Pri nas lahko najamete tudi treking ali električno kolo. 

sobote, nedelje, 

prazniki 
RAZSTAVNO-IZOBRAŽEVALNO 

SREDIŠČE DOLINA 

 

TPIC  Tržič  

Več informacij: 

04 597 15 36, 051 627 057  

informacije@trzic.si   

pij 

11.00 -

18.00 

V toplejših mesecih ob koncih tedna, praznikih in lepem vremenu se odprejo vrata Razstavno-izobraževalnega središča v 

Dolini. Tu si lahko ogledate primerke kamnin in okamnin iz naše pestre geološke zgodovine. V kakšnih pogojih so živeli 

danes okamneli organizmi in kako je Tržiška Bistrica razkrivala raznovrstne kamnine, vam bodo predstavili  turistični 

vodniki. RIS Dolina je odprt ob sobotah, nedeljah in praznikih, in sicer ob lepem vremenu od 11. do 18. ure. Vabljeni v 

Dovžanovo sotesko! 

do 

30. junija 
RAZSTAVA:  

PEČE IN RUTE 
Kurnikova hiša 

Organizator:  
Tržiški muzej, Občina Tržič   

Več informacij: 

04 531 55 00  
trziski.muzej@guest.arnes.si  

po 

predhodni 

najavi 

Ženske na Slovenskem so bile še v začetku 20. stoletja praviloma pokrite, najpogosteje z rutami, pred tem pa s pečami , ki 

so bile bogato okrašene z belo vezenino. Da bi predstavili bogato dediščino pokrivanja ženskih glav je Tržiški muzej skupaj s  

Kulturnim društvom Folklorna skupina Karavanke v Kurnikovi hiši pripravil  razstavo na temo oblačilne dediščine. 

Predstavljene so različne stare rute ter stare in novo izdelane peče, predvsem pa si je mogoče ogledati razvoj načinov 

polaganja in zavezovanja peč od 17. do konca 19. stoletja. Ob razstavi, ki bo na ogled do konca meseca junija, bodo 

potekale tudi delavnice  namenjene vsem, ki bi radi spoznali starejše načine zavezovanja peč: Kolmanje peče 6. junija in 

Zavezovanje peče 20. junija. Razstavo je pripravil  kustos Tržiškega muzeja dr. Bojan Knific. Razstava bo na ogled do 22. 

maja med tednom od 17. do 19. ure, ob sobotah pa od 10. do 12. ure. Po 22. maju za ogled pokličite v muzej na telefon: 04 

53 15 500. 

do 

13. julija 
pon-pet 

RAZSTAVA:  

TABORIŠČE LJUBELJ JUG,  

Organizator:  
Tržiški muzej, Občina Tržič   

Več informacij: 

04 531 55 00  

09.00 -

16.00 

mailto:stanko.koblar@gmail.com
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70 LET OSVOBODITVE 
Galerija Atrij Občine Tržič 

trziski.muzej@guest.arnes.si  

V Galeriji  Atrij Tržič bo od 4. junija do 13. julija na ogled razstava 70-letnica osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj 

jug, ki jo je pripravil  Tržiški muzej. Med leti 1943 in 1945 je na Ljubelju delovalo koncentracijsko delovno taborišče, 

podružnica Mauthausna. Razstava predstavlja taborišče, njegovo delovanje, internirance, njihove poti domov ter 

edinstveno brigado Liberté. Pripoveduje tudi o požrtvovalni pomoči Tržičanov internirancem. Razstava je odprta od 

ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00. 

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. 
Sveže informacije o prireditvah, ki se bodo odvijale na območju občine Tržič v tem letu, lahko spremljate tudi na spletni str ani 

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  

 

 

mailto:telovadba7.30@gmail.com
http://www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
http://www.trzic.si/

