
 

 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 25. do 31. maja 2015 

 

MAJ 

25 

ponedeljek 

TVU: 

PRIČEVANJA O ŽIVLJENJU 

TRŽIŠKIH BARONOV BORNOV 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič   

|Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trzic.si  

 

17.00 

Na Ljudski univerzi Tržič bo 25. maja ob 17. uri predavanje Pričevanja o življenju tržiških baronov Bornov dr. Bojana 

Knifica. Dr. Knific bo predaval o družini Born, ki je tesno povezana s tržiško občino. Baron Karl Born je bil pravnomočno 

lastnik več kot 3600 hektarjev gozdov, kar pomeni tretjino vseh gozdov v današnji občini Tržič in četrtino celotne površine 

občine. Imel je tri hčere: Maria Renata Ludowika Schlosser, Maria Louise Hedwig de Peič in Elisabeth Maria Antonia Born 

Ortner, ki so v denacionalizacijskem postopku dobile v naravi povrnjeno posest. Lepo vabljeni. 

MAJ 

25 

ponedeljek 

TVU:  

TEST HOJE 
OŠ 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 ponedeljek, 25. maja od 17.00 do 19.00 organizirala 

test hoje pred OŠ Križe. Hkrati bodo izvajali 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 svetujemo kako naj izvaja in 

veča telesno dejavnost ter jo čez pol leta ponovno primerjamo. S testom preverimo svojo telesno pripravljenost, 

spoznamo ali je takšna telesna dejavnost varna in zdrava ter omogoča krepitev srčno žilnega sistema. Prijavite se lahko na 

asfaltiranem košarkarskem igrišču pri šoli. Za dodatne informacije pokličite na  tel:  051/354 064. 

 

MAJ 

26 
torek 

 

TVU:  

PROMETNI DAN 
Vrtec Tržič 

 

Organizator: 

 Vrtec Tržič  
Več informacij:  

04 59 71 600 

 info@vrtec-trzic.si 
   

9.00 

V torek, 26. maja, bo v Vrtcu Tržič pred enoto Deteljica potekal Prometni dan, na katerem se bodo otroci seznanili z delom 

posameznih služb za zaščito in reševanje. Obiskali jih bodo reševalci, gasilci, policisti, vodniki z reševalnimi psi in gorska 

reševalna služba. Predstavili bodo svoje delo, opremo, ki jo uporabljajo in načine pomoči ljudem. Otroci se bodo lahko 

preizkusili na spretnostnem poligonu in v prometnem kvizu. V primeru dežja bo prireditev izvedena 4. junija. 

MAJ 

26 

torek 

TVU:  

ZELIŠČNA PSIHOTERAPIJA 
Ljudska univerza Tržič  

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trzic.si 
 

9.00 

V torek, 26. maja bo na Ljudski univerzi Tržič ob 9.00  zeliščarska delavnica na temo kako zelišča vplivajo na ravnovesje 

duše, telesa in duha. Spoznali boste zdravilne rastline kot: uročnice, varovalne zeli in zdravilne rastline za posamezne 

bolezni. 

mailto:info@lu-trzic.si
mailto:sportna_zveza_trzic@t-2.net
mailto:info@vrtec-trzic.si
mailto:info@lu-trzic.si


 

MAJ 

26 
torek 

 

TVU:  

KOMPETENCE ZA ŽIVLJENJE 
Ljudska univerza Tržič 
 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trzic.si 

17.00 

Na Ljudski univerzi Tržič bo v torek, 26. maja ob 17. uri predavala Iris Šober o kompetencah za življenje. Čisto vsak trenutek 
hote ali nehote, zavedno ali nezavedno s svojim vedenjem nekaj sporočamo. Za uspeh in zadovoljstvo v življenju so zato 
ključne kompetence v komunikaciji, ki pa se jih da naučiti in izboljšati na različnih nivojih. Na delavnici boste spoznavali 
osnove retorike, trike za premagovanje treme, odprli kakšno zanimivo debato, se učili bolj samozavestno komunicirati ter 
učinkovito predstaviti samega sebe in svoje prednosti na področju trga dela. Delavnico bosta vodili komunikologinja in 
pedagoginja Iris Šober ter socialna delavka Monika Valjavec iz Alteršole. 

MAJ 

26 
torek 

TVU:  

FOTO KLUB ODPRTIH VRAT 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator:  
Foto klub Tržič   

Več informacij: 

041/264-960 

 fotoklubtrzic@gmail.com  
  

19.30 

Foto klub Tržič vabi na redno srečanje članov, ki bo  torek, 26. maja ob 19.30 na Ljudski univerzi Tržič. Vabljeni ste tudi vsi, 

ki vas zanima poglabljanje svojega znanja fotografiranja. 

MAJ 

26 
torek 

POHOD DRUŠTVA 

UPOKOJENCEV NA TALEŽ 
Tržič 

 

Organizator:  
Društvo upokojencev Tržič  

Več informacij: 

04 596 11 65 

 du.trzic@gmail.com 
   

 

V torek, 26. maja Društvo upokojencev Tržič organizira planinski pohod na Talež.  

MAJ 

27 
sreda 

INDIVIDUALNA POMOČ ZA 

UPORABNIKE RAČUNALNIKA 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica 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, 27. maja 

na individualni uri pomoči. Skozi težave in prepreke vas bo vodil Nejc Perko, zaželene pa so predhodne najave na 

telefonsko številko 04 592 38 83. 

MAJ 

27 
sreda 

JAVNI NASTOP UČENCEV  

GLASBENE ŠOLE TRŽIČ 
Dvorana Glasbene šole 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, 27. maja ob 18. uri na javnem nastopu predstavili mladi glasbeniki. Javni 

nastopi so del pedagoškega procesa, kjer si mladi glasbeniki nabirajo dragocene izkušnje, poslušalci pa uživajo v 

interpretacijah znanih in manj znanih glasbenih del. 

MAJ 

28 
četrtek 

TVU: 

IZDELAVA SPLETNE IGRE Z 

ORODJEM SCRATCH 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trzic.si 
 

10.00 

Vabljeni na kreativna delavnico, kjer se boste udeleženci srečali s procesom izdelave enostavne spletne igre in sicer v 

četrtek, 28. maja ob 10.00. S pomočjo računalniškega programa Scratch boste lahko izdelali grafično podobo igre, spoznali 

osnove pisanja algoritmov in logike delovanja igre ter izdelali svojo prvo spletno igro ter jo delili s svetom. 

mailto:info@lu-trzic.si
mailto:fotoklubtrzic@gmail.com
mailto:du.trzic@gmail.com
mailto:siktrz@trz.sik.si
http://www.knjiznica-trzic.si/
mailto:gs-trzic@guest.arnes.si
mailto:info@lu-trzic.si


 

MAJ 

28 
četrtek 

TVU:  

ABC RAČUNOVODSTVA ZA 

PODJETNIKE 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trzic.si 
 

17.00 

V četrtek, 28. maja ob 17. uri vabljeni na predstavitev delavnice ABC računovodstva za podjetnike, kjer boste podjetniki in 
bodoči podjetniki dobili odgovore na vprašanja o ustanovitvi in poslovanju podjetja, o tem kako zaposliti prve sodelavce, 
kako poslovati z banko, osnovne informacije o davkih in še marsikaj zanimivega. Vabljeni. 

MAJ 

29 
petek 

TVU: 

PRVINSKA DUŠA ŽENSKE 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trzic.si 
 

09.30 

Ljudska univerza vabi na delavnico Prvinska duša ženske v petek, 29. maja ob 9.30. Na predstavitvi se boste sprehodile 

skozi naravo ženske, njeno vlogo boginje, matere in sestre. Skušale boste odkriti avtentičnost ženske duše in poiskati pot 

njenega in meni osebnega poslanstva ter pot povezovalnega kroga so sester. Skozi kratko meditacijo, ki jo boste izvedle 

proti koncu delavnice se boste povezale z svojim notranjim izvorom in spečim potencialom naše ženske duše. 

MAJ 

29 
petek 

TVU: 

SLOVENSKA LJUDSKA PLESNA 

DEDIŠČINA 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator: 

Ljudska univerza Tržič 

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trzic.si 
 

12.00 

Pridite pogledat na predavanje Slovenska ljudska plesna dediščina v petek, 29. maja ob 12. uri. Predavateljica bo najprej 

predstavila nekaj teoretičnih pravil o slovenskem ljudskem plesu. Udeleženci se bodo lahko naučili nekaj osnovnih 

elementov ljudskega plesa. 

MAJ 

29 
petek 

TVU:  

6. ASTRONAVTSKI DAN 
Stavba bivše OŠ Leše 

 

Organizator:  
Zavod Slovenski astronavt  

Več informacij: 

031 213 487 

slovenski.astronavt@gmail.com  
  

16.30 

Zavod Slovenski astronavt pripravil 6. astronavtski dan, ki bo v petek, 29. maja ob 16.30 v stavbi bivše OŠ Leše. Dogodek je 

namenjen drugi obletnici 2. obiska rojstne vasi Leše astronavtke NASE Sunite L. Williams. Možen bo brezplačen ogled 

spominske sobe in ogled filma o Suniti L. Williams. Dogodek bo potekal s spremljevalnim programom domačina, dr. fizike 

Jureta Japlja, povezanim z vesoljem, z NASO in mednarodno vesoljsko postajo ter s pesmijo in druženjem na vasi.  

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja bo predstavila slikanico – vodnik za otroke in njihove starše avtorice Tanje Ahačič Popotnica. 

Okrog Tržiča vodi mnogo poti; krajših, daljših, za ekstremne planince in prijetne sprehode. Popotnica je namig za 

enodnevno aktivno druženje. Med pohodom se družina ustavi tudi v Lešah, kjer z gospo Metko obiščejo Sončkino sobo, 

popijejo zvezdni čaj in se pogovarjajo o astronavtki Suniti Williams.  

MAJ 

29 
petek 

TVU: 

FOTOLOV - ZAHAJAJOČE SONCE 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator:  
Foto klub Tržič   

Več informacij: 

041/264-960 

 fotoklubtrzic@gmail.com  
 

18.00 

Udeležite se fotolova Zahajajoče sonce v petek, 29. maja ob 18. uri. Predavatelj in fotograf Aleš Zdešar vas bo popeljal na 

teren, kjer se boste učili fotografskega zajema krajine. Počakali boste na sončni zahod in na prve zvezde za nočne 

fotografije. 

MAJ 

29 
petek 

GLASBENI VEČERI V TRŽIŠKEM 

MUZEJU: OTO PESTNER 
Pollakov salon Tržiškega muzeja ali muzejski vrt 

 

Organizator:  
Tržiški muzej 

Več informacij: 

04 531 55 00 

trziski.muzej@guest.arnes.si 

20.00 

mailto:info@lu-trzic.si
mailto:info@lu-trzic.si
mailto:info@lu-trzic.si
mailto:slovenski.astronavt@gmail.com
mailto:fotoklubtrzic@gmail.com
mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si


 

 www.trziski-muzej.si 

   

V Pollakovem salonu Tržiškega muzeja bo Tržiški muzej v pozno pomladanskem in poletnem času pripravil pet petkovih 

koncertov priznanih slovenskih izvajalcev. Kulturni projekt je namenjen oživitvi in obogatitvi glasbene ponudbe v Tržiču in 

širše na Gorenjskem ter spodbujanju produkcije kvalitetne slovenske glasbe. Namenjen je tudi popularizaciji Tržiškega 

muzeja in Pollakovega salona kot prireditvenega prostora. Umetniška vodja festivala je Romana Krajnčan. V petek, 29. 

maja bo ob 20. uri koncert znanega pevca Ota Pestnerja ob spremljavi kitarista Gašperja Križmanca. Vstopnice so v 

predprodaji v Tržiškem muzeju in v TPIC-u Tržič. 

MAJ 

30 
sobota 

PLANINSKI IZLET:  

STRELOVEC 
Tržič 

 

Organizator: 

 Planinsko društvo Tržič 

 – vodniški odsek in mladinska skupina  

Več informacij: 

 040 627 808 

 stanko.koblar@gmail.com  
 

6.00 

V soboto, 30. maja bo Planinsko društvo Tržič organiziralo planinski izlet na Strelovec, ki je visok 1763 m, ki se nahaja v 

Kamniško-Savinjskih Alpah, bolj natančneje med dvema znanima alpskima dolinama in sicer med Robanovim kotom in 

Logarsko dolino. Hoje bo za približno 4,5 ure.  Odhod avtobusa bo  ob 6.00 izpred OŠ Tržič. Prijave sprejemajo do srede, 27. 

maja oz. do zasedbe mest. 

MAJ 

30 
sobota 

ČISTILNA AKCIJA 
Podljubelj 

 

Organizator: 

 Krajevna skupnost Podljubelj 

Več informacij: 

 041 290511 
 

8.30 

Krajevna skupnost Podljubelj 30. maja 2015  organizira čistilno akcijo. Zbor udeležencev bo ob 8.30 pri Podružnični osnovni 

šoli Podljubelj, nato se bodo razdelili v skupine in odšli na delo.  

MAJ 

30 
sobota 

KONCERT:  

IGNACIJ HLADNIK ŽIVI MED 

NAMI 
Cerkev Marijinega oznanjenja 

 

Organizator:  
KD Ignacij Hladnik Tržič 

Več informacij: 

041386705 

mepz.iht@gmail.com 

 

20.00 

 Kulturno društvo Ignacij Hladnik 30. maja ob 20.00 v cerkvi Marijinega oznanjenja prireja letni koncert Ignacij Hladnik živi 

med nami. Hladnik si je odprl pota do slovenskih src in je danes živ morda bolj kakor v svojem času, zahvaljujoč predvsem 

enkratnosti svojih ljudskih napevov, ki ustrezajo duši in čutenju slovenskega človeka. MePZ Ignacij Hladnik se vam bo 

predstavil z njegovimi najlepšimi skladbami in z nekaterimi že pozabljenimi biseri. 

MAJ 

31 
nedelja 

PREDIZBOR ZA PTUJSKI FESTIVAL 
Gorenjska plaža 

 

Organizator: 

 Media butik d.o.o.  

Več informacij: 

 051 697 737  

051 697 736 

 media.butik@siol.net   

 

15.00 

Občina Tržič in Agencija Media butik vabita v nedeljo, 31. maja 2015, ob 15. uri na Predizbor za Ptujski festival, najstarejš i 

festival slovenske domače glasbe pri nas. Na predizboru se bo predstavilo 17 narodno-zabavnih ansamblov iz vse Slovenije, 

strokovna komisija pa jih bo deset nagradila z vstopnico za nastop na Ptujskem festivalu, ki bo konec avgusta na Ptuju. 

Nastopili bodo ansambli Nemir, Veseli Dolenjci, Žargon, Popotniki, Amadeus, Azalea, Fantje izpod Lisce, KGB kvintet, ans. 

Jerneja Kolarja, Jug, Mladi godci, Mladika, Mladi upi, Pogled, Potep, Špica in Topliška pomlad. Vsak ansambel se predstavili 

z dvema novima skladbama. Najbolj všečen ansambel bodo s pomočjo glasovnic izbrali tudi obiskovalci, zmagovalen 

ansambel občinstva pa iz rok organizatorjev prejme pokal v trajno last. Prireditev bo povezovala Saša Pivk Avsec. Prireditev 

bo v amfiteatru Gorenjska plaža, v primeru slabega vremena pa v dvorani Kulturnega centra Tržič. Vstop je prost, 

poskrbljeno bo za gostinsko ponudbo. Dodatne informacije: Media butik d.o.o., telefon 051/697-736. 

do 1. 
GORENJSKA PLAŽA  - 

PREDPRODAJA   

 

TPIC  Tržič 

Več informacij: 

04 597 15 36 

9.00-

16.00 

http://www.trziski-muzej.si/
mailto:mepz.iht@gmail.com


 

junija SEZONSKIH VSTOPNIC 
TPIC Tržič 

informacije@trzic.si   

 

Samo še do 1. junija so v predprodaji vstopnice za obisk Gorenjske plaže, ki bo letos svoja vrata odprla predvidoma v 

začetku junija. Kopalci jih po ugodnejši ceni lahko kupite v Turistično promocijskem in informacijskem centru Tržič (TPIC 

Tržič). Ob uspešno zaključenem koncu šolskega lahko otroke nagradite z neprenosno vstopnico za pestro preživljanje 

poletnih počitnic, kjer se bodo imeli 'fletno poletno'. Na facebook strani Gorenjske plaže je objavljen cenik za sezono 2015. 

https://www.facebook.com/pages/Gorenjska-pla%C5%BEa/312072112299316?fref=ts  

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. 

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. 

mailto:informacije@trzic.si
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Če vas naša sporočila motijo, nam na to e-sporočilo odgovorite in v polje Zadeva/Subject zapišite besedo ODJAVA 

 

 


