
 

 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 1. do 7. junija 2015 
 

JUNIJ 

1 

ponedeljek 

TVU: 

BACHOVE ESENCE 
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator:  

Ljudska univerza Tržič   

|Več informacij:  

04 592 55 51 

info@lu-trz ic.si  

 

17.00 

V ponedeljek, 1. junija ob 17.00 lepo vabljeni na Ljudsko univerzo Tržič na predavanje Tannje Yrska o Bachovih esencah. 

Anglež dr. Edward Bach je bil  priznan raziskovalec, zdravnik in homeopat. Leta 1930 je opredelil  38 osnovnih čustvenih 

stanj, ki jih je razdelil v 7 skupin ter razvil  njim ustrezne cvetne esence. Te so danes poznane kot Originalni Bachovi cvetovi, 

ki nam pomagajo biti kos čustvenim izzivom vsakdana. 

JUNIJ 

2 

torek 

SREČANJE BOLNIKOV PO 

MOŽGANSKI KAPI 
Dom Petra Uzarja 

 

Organizator:  
Klub CVB Trž ič   

Več informacij: 

040 625 298  

 

16.00 

Vsak prvi torek v mesecu se ob 16. uri v Domu Petra Uzarja srečujejo bolniki po možganski kapi. Srečanja, na katerih 
govorijo o pomenu in načinu rehabilitacije, tako telesne kot duševne, po tej težki bolezni, prireja Klub CVB Tržič.    

 

JUNIJ 

3 
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 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. 

JUNIJ 

3 

sreda 

PREDAVANJE: 

DEJAVNIKI TVEGANJA 
Zdravstveni dom Tržič  

 

Organizator:  
Zdravstveni dom Trž ič  

Več informacij: 

 04 598 22 32  

 051 624 560  

zdravstvenavzgoja@zd-trzic.si  
 

18.00 

V predavalnici  Zdravstvenega doma Tržič bo v sredo, 3. junija 2015 ob 18. 00 predavanje Dejavniki tveganja. Dobili  boste 

odgovore na vprašanja: koliko in kaj vemo o dejavnikih tveganja, kako jih obvladujemo, kaj je pomembno pri zdravljenju ... 

Po predavanju bo brezplačno merjenje krvnega tlaka in krvnega sladkorja. S seboj prinesite zdravstveno izkaznico.  

JUNIJ 

3 
sreda 

 

TVU: PREGLED FOTOGRAFIJ  

ZA UDELEŽENCE FOTOLOVA 
Ljudska univerza Tržič 
 

Organizator:  

Ljudska univerza Tržič  

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trz ic.si 

19.30 

v sredo, 3. junija ob 19.30 ste vabljeni na Ljudsko univerzo Tržič na pregled fotografij, ki  so jih posneli udeleženci fotolova. 
Mentor Aleš Zdešar bo dodal še kakšen nasvet.  

mailto:info@lu-trzic.si


 

JUNIJ 

4 
četrtek 

ODPRTJE RAZSTAVE IN 

PREDSTAVITEV NOVE KNJIGE:  

TABORIŠČE LJUBELJ JUG,  

70 LET OSVOBODITVE 
Galerija Atrij Občine Tržič 

 

Organizator:  
Tržiški muzej,Občina Tržič  

Več informacij: 

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

18.00 

V četrtek, 4. junija bo v Galeriji Atrij Občine Tržič odprtje razstave in predstavitev nove knjige Taborišče Ljubelj jug, 70 let 

osvoboditve. 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. Na otvoritvi  razstave bo o spominih na tedanje dogodke 

spregovorila gospa Zora Konič. Novo knjigo o koncentracijskem in civilnem taborišču na Ljubelju bosta predstavila avtorja 

Jože Romšak in Slavko Hočevar.  

JUNIJ 

5 
četrtek 

TVU: 

GOZDNA TERAPIJA 
Ljudska univerza Tržič 

Organizator:  

Ljudska univerza Tržič  

Več informacij: 

04 592 55 51 

info@lu-trz ic.si 
   

17.00 

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja ste vabljeni na druženje v gozd z namenom, da poglobite čutenje sebe in s tem 

narave. Odgovarjali  si  boste na vprašanja, kako učinkovito najti  v sebi mir, navdih in bivati v svoji resnični naravi. Sprehod v 

gozdu nad Ljudsko univerzo Tržič bo trajal tri  ure.  

JUNIJ 

5 
petek 

KONCERT:  

VEČER S CARULLIJEM 
Cerkev Sv. Jakoba, Leše 

 

Organizator: 

Kulturno društvo Svarun  

Več informacij: 

samo.biteznik@gmail.com  

20.00 

Kulturno društvo Svarun vabi na spomladanski koncert kitarske romantike "Večer s Carullijem", ki bo 5. junija ob 20. uri v 

cerkvi sv. Jakoba v Lešah.  

JUNIJ 

6 
sobota 

VAŠKI SEJEM V SEBENJAH 
Sebenje 

 

Organizator:  
Krajevna skupnost Sebenje  

Več informacij: 

041 875 135  

 marko.poljanc@siol.net 
 

09.00 

Prvo soboto v mesecu vas v svojo družbo vabijo krajani Sebenj. Med 9. in 12. uro vas v vaškem jedru Sebenj čaka bogata 

ponudba rokodelskih izdelkov in domačih dobrot kot so domač sir in skuta, suhomesnati   izdelki, med in medeni izdelki, 

zdravilni čaji …  

JUNIJ 

6 
sobota 

TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE: 

OTROŠKA GLASBENO 

ANIMACIJSKA PREDSTAVA; 

ZELENI ŠKRAT ARIEL 
Atrij Občine Tržič 

Organizator:  
Občina Tržič  

Več informacij: 

04 59 71 536  

                    informacije@trzic.si  

10.00 

Zabavna glasbeno-animacijska pravljica z mnogo humorja, kjer so otroci del predstave in ne le gledalci. V soboto, 6. juija 

bomo ob 10. uri  v atriju Občine Tržič skupaj iskali  zelenega škrata Ariela, ki kuje srečo in zaklad za otroke, potolažili 

osamljeno deklico Jokico, se nasmejali  porednim čevljem, ki so jo kar sami mahnili na sprehod pa seveda tudi malo čarali  in 

skupaj z malim čarovnikom pričarali izgubljeno pesmico. Na koncu bomo našli  tudi škrata Ariela, ki nam bo povedal, kje se 

skrivata sreča in zaklad.   

mailto:marko.poljanc@siol.net
mailto:informacije@trzic.si


 

JUNIJ 

6 
sobota 

KOLMANJE PEČE 
Kurnikova hiša 

 

Organizator:  

KD FS Karavanke, Tržiški muzej  

Več informacij: 

04 531 55 00,  

 051 332 787  

trziski.muzej@guest.arnes.si  

 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 100 pokrival;  starih in novih, ki se po starih zgledujejo. V okviru razstave bodo 
organizirane tematske delavnice; v soboto, 6. junija ob 18. uri delavnica Kolmanje peče. Prijave sprejemajo do 3. junija na 
e-mail: sasa.meglic@gmail.com. 

JUNIJ 

6 
sobota 

KONCERT:  

VEČER S CARULLIJEM 
Prostori KS Bistrica 

 

Organizator:  
Kulturno društvo Svarun  

Več informacij: 

samo.biteznik@gmail.com 
  

18.00 

Kulturno društvo Svarun vabi na spomladanski koncert kitarske romantike "Večer s Carullijem", ki bo 6. junija ob 18. uri 

v prostorih Krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču. 

JUNIJ 

6 
sobota 

TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE: 

KONCERT MANUELE IN EXPRESS 

BANDA 
Atrij Občine Tržič 

Organizator:  
Občina Tržič  

Več informacij: 

04 59 71 536  

 informacije@trzic.si 

21.00 

V soboto, 6. junija bo v okviru Tržiških poletnih prireditev koncert Manuele in Express banda . Express band je skupina 

profesionalnih glasbenikov, ki izvaja slovensko in hrvaško glasbo, aktualne hite, plesno glasbo  ... pa tudi lastne skladbe. 

Pevka skupine je Manuela Brečko, ki se je širši javnosti dokazala v Misiji Evrovizija in na Slovenski popevki. Skupina, ki bo 

presenetila še tako zahtevne goste in glasbene sladokusce vso glasbo izvaja v živo. Vabljeni.  

JUNIJ 

6 
sobota 

PLANINSKI IZLET:  

WOLLANER NOCK (2145 

METROV) 
Tržič 

 

Organizator:  
Planinsko društvo Tržič   

Več informacij: 

040 627 808 

 stanko.koblar@gmail.com  

 

 

Planinsko društvo Tržič v soboto, 6. junija organizira planinski izlet na Wollaner nock, ki je visok 2145 m, nahaja pa se južno 

od smučišča in kraja Bad Kleinkirchheim. S prostranega vrha, na katerem stoji  večji  križ, se odpre sanjski razgled na 

Kamniško Savinjske Alpe, Julijske Alpe, Karavanke, Karnijske in Ziljske Alpe, Krške Alpe in Visoke Ture. 

JUNIJ 

6 
sobota 

PRIJAVE NA DRUŽABNO 

SREČANJE INVALIDOV 

Dom krajanov Podljubelj  

 

Organizator:  
Društvo invalidov Trž ič  

Več informacij: 

04  59 63 402, 031 429 929  

di.trzic@gmail.com   

 

 

Društvo invalidov Tržič v soboto, 20. julija pripravlja Srečanje invalidov v Domu krajanov Podljubelj. Prijave z vplačili 

sprejemajo od 6. do 13. junija 2015. 

JUNIJ 

7 
nedelja 

DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANIC V 

BALINANJU – NATANČNO IN 

HITROSTNO ZBIJANJE 
Balinišče Bistrica pri Tržiču 

 

Organizator:  
Balinarski klub Bistrica pri T ržiču  

Več informacij: 

 04 596 22 19  

09.00 

Vabljeni na državno prvenstvo članic v balinanju, ki se bo odvijalo v nedeljo, 7. junija ob 9.00 do 16.00 na balinišču pri 

gasilskem domu Bistrica pri Tržiču. 

mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si
http://www.trziski-muzej.si/
mailto:samo.biteznik@gmail.com
mailto:informacije@trzic.si
mailto:stanko.koblar@gmail.com
mailto:di.trzic@gmail.com


 

 
PREDPRODAJA VSTOPNIC , 

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 TPIC Tržič lahko v predprodaji zagotovite vstopnice za Glasbene večere v Tržiškem muzeju, v sklopu 

katerih bo 19. junija nastopil Uroš Perič, 31. julija Nina Strnad in 28. avgusta 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.-18. 

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 

13. julija 
pon-pet 

RAZSTAVA:  

TABORIŠČE LJUBELJ JUG,  

70 LET OSVOBODITVE 
Galerija Atrij Občine Tržič 

Organizator:  
Tržiški muzej, Občina Tržič   

Več informacij: 

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

09.00 -

16.00 

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

