
 

 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 18. do 24. maja 2015 

 

MAJ 

18 

ponedeljek 

SREDNJEVEŠKI DAN 
Grad Gutenberg, Bistrica pri Tržiču 

 

Organizator: 

OŠ Križe, Tržiški muzej,  

KUD Ampus in KS Bistrica pri Tržiču  

Več informacij: 

04 59 51 100 

051 314 708 

tajnistvo@oskrize.si  

 

9.00, 

14.30 

Osnovna šola Križe skupaj s partnerji (Krajevno skupnostjo Bistrica pri Tržiču, Tržiškim muzejem in KUD Ampus) ob 9.00 in 

14.30  pripravlja srednjeveški dan, na katerem bo predstavljena zgodovina gradu Gutenberg, ki leži na vzpetini nad Bistrico 

pri Tržiču. Predstavljeni bodo srednjeveški plesi, kulinarika, srednjeveško oblačenje, izdelovanje grbov, viteške igre, dvorni 

norčki in tedanji način življenja. Plačevati bo mogoče s “srednjeveškimi” kovanci, ki jih bodo obiskovalci dobili v zameno za 

evre.  

MAJ 

18 

ponedeljek 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA: 

MOJ ČUDOVITI VRT 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trzic.si  

 

10.00 

V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja bo v ponedeljek ob 10. uri na Ljudski univerzi Tržič predavanje Nataše Škofic Kranjc, 

Moj čudoviti vrt. Vrtnarjenje je res zelo prijeten konjiček in kdor prične vrtnariti, bo za vedno vrtnar. Vrt ni le prostor za 

pridelavo zelenjave, temveč tudi za rekreacijo, počitek in za uživanje v pogledih na rezultate svojega dela. V vrtu navajamo 

otroke na ljubezen do narave, zaposlimo jih z majhnimi vrtnimi opravili, sami lahko v lončke sejejo različne vrtnine in 

cvetlice ter opazujejo »čudež narave« od semena do rastline. 

 

MAJ 

18 
ponedeljek 

 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA: 

PAMETNI POTROŠNIKI - 

PAMETNI NAKUPI 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja,  

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij:  
04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

20.00 

V Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) vas skupaj s koordinatorko prireditev  Ljudsko univerzo Tržič Knjižnica dr. Toneta 

Pretnarja ob 20. uri vabi v večnamenski prostor knjižnice na predavanje z naslovom Pametni potrošniki - pametni nakupi. 

Kateri sadni jogurt izbrati oz. ali je to sploh zdrava izbira? Katere informacije upoštevati ob nakupu pralnega stroja ali 

kakšnega drugega izdelka - bleščeče obljube iz oglasov ali rezultate neodvisnih testiranj potrošniških organizacij? Odgovore 

na ta in številna druga vprašanja bo podal Boštjan Okorn z Zveze potrošnikov Slovenije. Le ta izdaja poznano revijo VIP – 

varstvo in vzgoja potrošnikov. Pridite in izvedeli boste, zakaj se splača upoštevati prave informacije, rezultat se 

navsezadnje lahko pozna ne le v vaši denarnici, ampak lahko tudi na vašem zdravju. 

mailto:tajnistvo@oskrize.si
mailto:info@lu-trzic.si
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/


 

MAJ 

19 
torek 

 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA: 

AEROBIKA MOŽGANOV  
Ljudska univerza Tržič 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trzic.si 

10.00 

Na Ljudski univerzi Tržič bo v torek ob 10. uri predavanje z naslovom Aerobika možganov. Petra Čelik vas bo popeljala od 

možganov do spomina. Spoznali boste delovanje možganov in spomina ter se seznanili o bolezenskih spremembah v 

možganih. Po predavanju bo tudi delavnica, kjer bodo udeleženci naredili nekaj vaj za posamezne možganske centre. 

MAJ 

19 

torek 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA: 

POTOPISNO PREDAVANJE-  

PO BALKANU 
Dom Petra Uzarja in Ljudska univerza Tržič  

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trzic.si 
 

10.30, 

15.00 

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja bo v torek ob 10.30 v Domu Petra Uzarja oziroma ob 15. uri na Ljudski univerzi Tržič 

potopisno predavanje Anje Kopina. Predavateljica bo predstavila potovanje po Balkanu: po Srbiji, Črni Gori, Bosni in 

Hercegovini ter Hrvaški. Predavanje bo podprto s fotografijami in zgodovinskimi dejstvi. 

MAJ 

19 
torek 

BRALNA ZNAČKA ZA OTROKE 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

11.00 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja bo v torek ob 11. uri osnovnošolce tržiških osnovnih šol za vestno branje nagradila s 

srečanjem s priljubljenim raparjem Zlatanom Čordičem – Zlatkom. 

MAJ 

19 
torek 

KNJIGOBEŽNICA 
Zdravstveni dom Tržič 

 

Organizator: 

Knjižnica Toneta Pretnarja in  

Zdravstveni dom Tržič 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

12.00 

Na pobudo Društva bibliotekarjev Gorenjske (DBG) se bodo v vseh gorenjskih mestih postavljale majhne lesene hiške 

takšnih in drugačnih oblik,  v katerih  bodo shranjene rabljene knjige - Knjigobežnice. Tudi v Tržiču bo od torka, 19. maja od 

12. ure tako pri Zdravstvenem domu Tržič. Mimoidoči, vzemite kakšno knjigo, jo preberite, obdržite, če vam je všeč, ob 

priliki pa prinesite kakšno svojo. Izmenjava naj bo živahna. 

MAJ 

20 
sreda 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA: 

RAČUNALNIŠKO SVETOVANJE 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trzic.si 
 

9.00 

Imate težave z uporabljanjem računalnika? V sredo 20. maja ob 9. uri se bodo odrasli lahko udeležili svetovalnih uric iz 

računalništva in na ta način reševali probleme, ki jih tarejo. V pomoč jim bo Tilen Zore. 

MAJ 

20 
sreda 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA: 

ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trzic.si 
 

10.00 

Na Ljudski univerzi Tržič se lahko prav tako v sredo ob 10. uri udeležite delavnice Iris Šober na temo Zdrav duh v zdravem 

mailto:info@lu-trzic.si
mailto:info@lu-trzic.si
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:info@lu-trzic.si
mailto:info@lu-trzic.si


 

telesu. Udeleženci boste spoznavali sprostitvene metode in tehnike dihanja v kombinaciji joge in pilatesa. 

MAJ 

20 
sreda 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA: 

ŠOLA SLIKANJA 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trzic.si 
 

17.00 

Šola slikanja, ki skozi celo leto poteka na Ljudski univerzi Tržič, bo odprla vrata. Vsi obiskovalci bodo v sklopu TVU lahko 

pod budnim očesom tržiškega umetnika Vinka Hlebša aktivno sodelovali pri slikanju in ustvarjanju in sicer v sredo ob 17. 

uri. 

MAJ 

20 
sreda 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE: 

OKROGLA MIZA 
Kulturni dom Križe 

 

Organizator: 

OI JSKD Tržič in ZKO Tržič 

Več informacij: 

04 592 46 30 

oi.trzic@jskd.si  
 

20.00 

V okviru Tedna ljubiteljske kulture Zveza kulturnih organizacij Tržič organizira okroglo mizo na temo Strategije razvoja 

tržiške ljubiteljske kulture 2015-2020, ki bo v Kulturnem domu Križe v sredo ob 20. uri. 

MAJ 

20 
sreda 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA: 

DOMAČI USPEŠNI PODJETNIKI 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja,  

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij:  
04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

20.00 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Ljudska univerza Tržič vas v okviru Tedna vseživljenjskega učenja v sredo ob 20. uri vabita 

v večnamenski prostor knjižnice na predavanje Domači uspešni podjetniki. V pogovoru z Andrejem Urbančnikom iz 

podjetja Lamur design in Igorjem Zupanom s Kmetije Štorman z Loma pod Storžičem bomo izvedeli, s čim se ukvarjajo, 

zakaj so zakorakali na samostojno pot. Poizvedovali bomo, kako si mladi uresničijo sanje po samostojnem podjetništvu ali 

pa jim je to dano kot edina možnost zaposlitve. Kako začeti s podjetništvom, kako uspeti, kakšne so pasti pri tem, s kom 

sodelovati, kakšne podpore so pri tem možne? Vse to in marsikaj drugega zanimivega bomo izvedeli v  razgovoru z njima.  

MAJ 

21 
četrtek 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA: 

OBLIKOVANJE IZDELKOV  

IZ GLINE  - 2. del 

VDC Kranj-enota Tržič  

 

Organizator: 

VDC Kranj – enota Tržič 

Več informacij: 

04 596 12 29 

vdc.kranj@siol.net  
 

10.00 

V četrtek, 21. maja lepo vabljeni na drugi del delavnice oblikovanja glinenih izdelkov, in sicer ob 10. uri v prostore tržiške 

enote VDC Kranj. Namen delavnice bo dekoriranje in glaziranje izdelkov, udeleženci bodo spoznali metode okraševanja in 

barvanja gline. 

MAJ 

21 
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 ob 15. uri. 

mailto:info@lu-trzic.si
mailto:oi.trzic@jskd.si
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:vdc.kranj@siol.net
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/


 

MAJ 

21 
četrtek 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA: 

TEST HOJE 
pred Osnovno šolo Križe 

Organizator: 

Športna zveza Tržič 

Več informacij: 

051 354 064  

sportna.zveza.trzic@t-2.net  
 

17.00 

Športna zveza Tržič bo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Tržič v četrtek med 17. in 19. uro pri Osnovni šoli Križe 

izvajala test hoje. Obenem bo možno tudi merjenje pritiska, holesterola in sladkorja. Test hoje je prenesen iz finskega 

inštituta za telesno dejavnost in je ustrezen terenski test za določanje telesne dejavnosti odraslih na prostem. Test je 

zanesljiv in ponovljiv, kar pomeni, da lahko udeležencu na podlagi rezultatov, ki jih doseže svetujejo, kako naj izvaja in 

povečuje svojo telesno dejavnost. 

S testom preverimo svojo telesno pripravljenost, spoznamo ali je takšna telesna dejavnost varna in zdrava ter omogoča 

krepitev srčno žilnega sistema. Prijavno mesto bo kot vsako leto na asfaltnem košarkarskem igrišču pri šoli. Za dodatne 

informacije pokličite go. Biserko Drinovec na številko 051 354 064. 

MAJ 

21 
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 lutkovnimi 

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 

22 
petek 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA: 

GOZDNA TERAPIJA 
Ljudska univerza Tržič - teren 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trzic.si 
 

9.00 

Na temo Gozdna terapija bo na Ljudski univerzi Tržič v petek ob 9. uri predavala Tannja Yrska. Gre za druženje v gozdu z 

namenom, da poglobimo čutenje sebe in s tem narave. Odgovarjali si bomo na vprašanja, kako učinkovito najti v sebi mir, 

navdih ter bivati v svoji resnični naravi. Sprehod v gozdu nad Ljudsko univerzo Tržič bo trajal približno tri ure. 

MAJ 

22 
petek 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA: 

RAČUNALNIŠKO SVETOVANJE 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trzic.si 
 

9.00 

Imate težave z uporabljanjem računalnika? V petek ob 9. uri so bodo odrasli lahko udeležili svetovalnih uric iz računalništva 

in na ta način reševali probleme, ki jih tarejo. V pomoč jim bo Tilen Zore. 

MAJ 

22 
petek 

CELODNEVNI IZLET : 

VOLČJI POTOK 
iz Tržiča 

 

Organizator: 

Društvo invalidov Tržič 

Več informacij: 

04 59 63 402, 031 429 929 

di.trzic@gmail.com 
 

 

Društvo invalidov Tržič se v petek odpravlja na celodnevni izlet v Volčji potok, kjer si bodo med drugim ogledali naravni 

park, dan pa zaključili z večerjo in prijetnim druženjem. S prijavami so sicer zaključili teden dni pred odhodom, če pa imate 

še kakšno vprašanje, jih lahko pokličete na številko 031 429 929. 

mailto:sportna.zveza.trzic@t-2.net
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:info@lu-trzic.si
mailto:info@lu-trzic.si
mailto:di.trzic@gmail.com


 

MAJ 

22 
petek 

IZLET DO ŠETNTJAKOBA 
iz Tržiča 

Organizator: 

Društvo upokojencev Tržič 

Več informacij: 

04 596 11 65,  

du.trzic@gmail.com  

 

21. maja se bo v Šentjanžu v Rožu s predstavo Piknik na bojišču predstavila igralska skupina Kulturnega društva Kruh Križe, 

v petek pa v tamkajšnjem kulturnem centru razstavo Tržič - domač in ljub vsem prijateljem odpirajo člani Kulturnega 

društva tržiških likovnikov. Nastopili bodo tudi pevke ljudskih pesmi in plesalci KD FS Karavanke Tržič, učenci OŠ Tržič ter 

domači kulturniki Šentjanža v Rožu, na pot pa jih bodo pospremili člani Društva upokojencev Tržič, ki tudi vas vabijo na 

popoldanski izlet do Šentjakoba v Avstriji. 

MAJ 

23 
sobota 

PLANINSKI IZLET ZA MLADE 

PLANINCE IN MLADINSKO 

SKUPINO: GOLICA 1835M 
iz Podljubelja, Tržiča, Bistrice in Kovorja 

 

Organizator: 

Planinsko društvo Tržič,  

mladinski odsek in mladinska skupina 

Več informacij: 

040 627 808 

stanko.koblar@gmail.com  

7.50 

Planinsko društvo Tržič je tokratni planinski izlet za mlade planince združil z izletom za mladinsko skupino. Skupaj se bodo 

odpravili do Planine pod Golico, ki se v teh dneh bohoti s travniki, polnimi narcis oz. ključavnic. Najmlajše bo pot vodila do 

koče na Golici, mladince pa na vrh Golice. Prijave sprejemajo mentorice na šolah in vodja izleta do srede, 20. maja. 

MAJ 

23 
sobota 

DELAVNICA: VEZENJE PEČE 
Kurnikova hiša 

 

KD FS Karavanke in Tržiški muzej  

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si, 

sasa.meglic@telemach.net 

www.trziski-muzej.si 

18.00 

Kulturno društvo FS Karavanke že več desetletij posebno skrb posveča predstavljanju oblačilne dediščine. Tokrat na 

razstavi, ki jo pripravlja s Tržiškim muzejem, prek folklornih kostumov in starih oblačil predstavlja pokrivanje žensk s 

pečami in rutami. Razstavljenih je prek sto pokrival;  starih in novih, ki se po starih zgledujejo. V okviru razstave bodo 

organizirane tematske delavnice; v soboto, 23. maja ob 18. uri delavnica z naslovom Vezenje peče. Prijave sprejemajo do 

20. maja na e-mail: sasa.meglic@telemach.net.  

MAJ 

23 
sobota 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE: 

KONCERT PIHALNEGA 

ORKESTRA TRŽIČ - VROČICA 

SOBOTNE NOČI  
Dvorana tržiških olimpijcev 

 

Organizator:  
Kulturno društvo Pihalni orkester Tržič  

Več informacij: 

 040 719 418 

 renata.tavcar@telemach.net  

 

20.00 

Pihalni orkester Tržič vas bo na tokratnem spomladanskem koncertu Vročica sobotne noči, ki bo v soboto, 23. maja, ob 20. 

uri v Dvorani tržiških olimpijcev, popeljal nazaj v ne tako davno preteklost, natančneje v vroča 70. in 80. leta prejšnjega 

stoletja, ko je v plesnih klubih širom po svetu vladala prava "vročica sobotne noči", DJ-ji pa so skozi dolge in burne večere 

na že pozabljenih "vinilkah" prevrtavali glasbene hite, ki množice še danes dvigujejo s stolov ter nezadržno vlečejo na 

plesišča. Iz spomina vam bodo tako priklicali melodije, ki si jih skozi vsak dan nekje globoko v podzavesti, bodisi mrmrate 

skozi delovnik, bodisi požvižgavate na spomladanskih sprehodih. Vrnite se z godbeniki v mladostna leta neke druge 

generacije in podoživite eno in edino - obdobje disco glasbe! Dirigent bo Nejc Bečan, gostje večera pa plesalci Plesnega 

studia Špela. Vstopnice si v predprodaji lahko zagotovite v TPIC Tržič. 

MAJ 

24 
nedelja 

 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA: 

RAZSTAVA, RAZLOŽITEV TER 

PRIKAZ IZDELAVE NEKATERIH 

FANTAZIJSKIH KREACIJ 

 

Organizator: 

KUD Ampus 

Več informacij: 

info@ampus.net 

10.00 

mailto:du.trzic@gmail.com
mailto:stanko.koblar@gmail.com
mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si
http://www.trziski-muzej.si/


 

Grad Neuhaus 

Razstava replik orožij, oklepov ter drugih filmskih rekvizitov iz trilogije Lord of the Rings in Hobbit, narejenih izpod rok 

članov Kulturno umetniškega društva Ampus. Lepo vabljeni na razstavo v nedeljo, 24. maja ob 10. uri na grad Neuhaus. Z 

veseljem vam bodo povedali tudi skrivnosti izdelave kreacij in kakšno stvar tudi praktično pokazali. 

 

PREDPRODAJA VSTOPNIC , 

SEZONSKIH VSTOPNIC ZA 

GORENJSKO PLAŽO,  

IZPOSOJA KOLES,… 
TPIC Tržič 

 

TPIC  Tržič 

Več informacij: 

04 597 15 36 

informacije@trzic.si   

pij 

9.00-

16.00 

Ne pozabite, da si v našem TPICu lahko v predprodaji zagotovite vstopnice za Glasbene večere v Tržiškem muzeju, v sklopu 

katerih bo 29. marca nastopil Oto Pestner, sezonske vstopnice za Gorenjsko plažo, pa tudi vstopnice za vroč koncert KD 

Pihalni orkester Tržič, ki bo 23. maja v Dvorani tržiških olimpijcev. 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.-18. 

V toplejših mesecih ob koncih tedna, praznikih in lepem vremenu odpremo 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 1.  

junija 
pon-pet 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: 

TERCIARNI FOSILI SLOVENIJE 
Galerija Atrij Občina Tržič 

 

Organizator: 

Društvo prijateljev mineralov in fosilov 

Slovenije in Tržiški muzej  

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si,  

www.trziski-muzej.si  

j 

9.00-

16.00 

Tokratno razstavo članov Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije v sodelovanju s Tržiškim muzejem 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. Razstava je na ogled od ponedeljka do petka med 9. in 

16. uro. 

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 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).  

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. 

mailto:informacije@trzic.si
mailto:informacije@trzic.si
mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si
http://www.trziski-muzej.si/
mailto:telovadba7.30@gmail.com
http://www.srce-me-povezuje.si/solazdravja


 

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 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 

 

 

http://www.trzic.si/

