
 

 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 15. do 21. junija 2015 
 

JUNIJ 

15 

ponedeljek 

PODELITEV MALEGA SONČKA 
OŠ Križe 

 

Organizator:  
Vrtec Trž ič  

Več informacij: 

04 59 71 600  

 info@vrtec-trzic.si 

 

10.30 

V Vrtcu Tržič so v preteklih dneh za otroke od 5. do 6. leta starosti organizirali  plavalni tečaj v kranjskem bazenu. Ker so 

otroci v tem letu pokazali  kar nekaj športnega znanja in spretnosti, se zato spodobi, da jim na zaključni prireditvi podelijo 

diplome Malega sončka. Prireditev bo potekala v ponedeljek, 15. 6. 2015, ob 10.30 na športnem igrišču pri OŠ Križe. 

Diplome Malega sončka bodo podelile športnice Katjuša Stanek (plavalka), Maša Štucin in Laura Višnar (plesalki), ki bodo 

otrokom predstavile tudi svoje športne panoge. 

JUNIJ 

15, 16, 

18, 19 

 

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 

15-19 
ponedeljek 

 

VESELA ŠOLA ROLANJA 
Igrišče pred OŠ Križe 

 

Organizator:  
Športno kulturno društvo  

Plesni Studio Špela  
Več informacij:  

040 623 535  

 mandelc.spela@gmail.com  
 

18.00 

Za otroke, ki se želijo naučiti  rolanja in se hkrati še zabavati , Športno kulturno društvo Plesni Studio Špela od 15. do 19. 

junija na igrišču pred OŠ Križe organizira tečaj rolanja. Tečaj je namenjen tako začetnikom in tudi otrokom z rolarskim 

predznanjem. Obvezna je uporaba svojih rolarjev, čelade, ščitnikov za kolena, zapestje in komolce ter veliko dobre volje. 

Prijave sprejemajo na tel: 040 756 299. 
 

JUNIJ 

16 

torek 

 

KARATE KLUB ODPIRA VRATA 
Karate klub Tržič, Balos 4 

 

Organizator:  

Karate klub Tržič   
 

17.30 

Vsi, ki vas zanima karate, ste v torek ob 17. 30 vabljeni v prostore Karate kluba Tržič na Balosu 4. Udeleženci si  boste lahko 

ogledali trening karateja in se srečali  s tržiškim trenerjem Seikom Kostičem, ki vam bo predstavil to veščino.  

JUNIJ 

16 
torek 

MERJENJE  

DRUŠTVA DIABETIKOV 
Bistrica 

 

Organizator:  
Društvo diabetikov Trž ič  

Več informacij: 

031 404 243  

 diabetiki.trzic@gmail.com  
 

18.00 

mailto:info@vrtec-trzic.si
mailto:mandelc.spela@gmail.com
mailto:diabetiki.trzic@gmail.com


 

 Društvo diabetikov Tržič bo v torek, 16. junija , od 18.00 do 19.00 izvajalo merjenje krvnih parametrov v društveni pisarni. 

JUNIJ 

18 
četrtek 

KORISTI PONOVNE UPORABE 
Ljudska univerza Tržič 

Organizator:  
Društvo za razvoj Tržiča  

Več informacij: 

drustvoZA@gmail.com  

18.00 

Priljubljenost ponovne uporabe raste prav tako, kot naša ekološka ozaveščenost. Je nedvomno del trajnostnega razvoja in 

del miselnosti prihodnosti. Izdelkom podaljšuje življenjsko dobo in lahko spremeni v nekaj čisto novega. Na 

izobraževalno/kreativni delavnici boste lahko pogledali primere dobre prakse in skupaj ustvarili  praktične i zdelke. Dogodek 

bo v četrtek, 18. junija , ob 18. uri na Ljudski univerzi Tržič. 

JUNIJ 

19 
petek 

LETNI KONCERT GLASBENE ŠOLE 

TRŽIČ 
Kulturni center Tržič 

 

Organizator:  
Glasbena šola Tržič  

Več informacij: 

 04 598 07 00  

 gs-trzic@guest.arnes.si  
 

18.00 

V Kulturnem centru Tržič bo Letni koncert Glasbene šole Tržič bo v petek, 19. junija 2015, ob 18. uri. V pestrem programu 

se bodo predstavile komorne skupine, harmonikarski in šolski zabavni orkester. Na koncertu bodo podeljene tudi nagrade 

najboljšim učencem, ki so se izkazali  na raznih tekmovanjih mladih glasbenikov. Vstopnine ni, na koncertu  bodo zbirali 

prostovoljne prispevke za Šolski sklad Glasbene šole Tržič.  

JUNIJ 

19 
petek 

TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE: 

KONCERT UROŠA PERIĆA 
Pollakov salon Tržiškega muzeja ali muzejski vrt 

Organizator:  
Tržiški muzej, Občina Tržič   

Več informacij: 

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

20.30 

Uroš Perić je glasbenik, pevec in skladatelj, ki je zaslovel z odličnimi interpretacijami pesmi Raya Charlesa. Doslej je že 

neštetokrat nastopal, in sicer v več kot 18 državah v Evropi, Ruski federaciji ter v ZDA in Afriki. S koncerti poustvarja glasbo 

in vzdušje nekdanjih velikih jazzovskih in bluesovskih koncertov za današnji čas - retro in hkrati sveže. S svojo klavirsko igro, 

petjem in gibanjem občinstvo vedno pripravi do navdušenega aplavza. Koncert, ki bo v Tržiškem muzeju v petek, 19. junija 

ob 20.30, bo pravo doživetje, ker bo nastopil skupaj z enim najboljših slovenskih kitaristov Primožem Grašičem. 

JUNIJ 

20 
sobota 

POHOD:  

14. MERČUNOV DAN 
Gasilski dom Lom pod Storžičem 

 

Organizator:  
Društvo diabetikov Trž ič  

Več informacij: 

031 404 243 

 diabetiki.trzic@gmail.com  
 

07.00 

V soboto, 20. junija Društvo diabetikov Tržič vabi na 14. Merčunov dan. Vse skupaj se bo začelo z Merčunovim pohodom, 

za katerega je zbor ob 7.00 v Domu pod Storžičem (do tja se lahko pripeljete z avtom). Ker bo pohod nekoliko težje 

kategorije, naj se ga udeležijo le tisti, ki so kondicijsko dobro pripravljeni. Pohod bo končan približno ob 13.00. Nekoliko 

lažji  bo rekreacijski pohod po Lomu, ki se bo začel ob 8.30 pred gasilskim domom v Lomu. Pohod bo potekal do Turistične 

kmetije Špan. Ob 13.00 bo zbor vseh pohodnikov pred Restavracijo Raj, kjer se bo dogajalo veliko zanimivega in sicer: 

merjenje krvnega sladkorja in pritiska, družabno srečanje, kosilo, lahko boste kupili  kuharske priročnike in društvene 

majice.  

JUNIJ 

20 
sobota 

DRŽAVNO PRVENSTVO  

ČLANIC - DVOJIC V BALINANJU -

POLFINALE 
Balinišče Bistrica 

Organizator:  
Balinarski klub Bistrica  

Več informacij: 
031 421 907  

9. – 15. 

V soboto, 20. junija bo na balinišču Bistrica od 9.00 15.00 potekalo polfinale državnega prvenstva članic-dvojic v balinanju. 

Tekmovanje organizira Balinarski klub Bistrica. 

mailto:gs-trzic@guest.arnes.si
mailto:diabetiki.trzic@gmail.com


 

JUNIJ 

20 
sobota 

TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE: 

OTROŠKA GLEDALIŠKA 

PREDSTAVA; GLEDALIŠČE IZ 

KOVČKA 
Atrij Občine Tržič 

 

Organizator:  
Občina Tržič  

Več informacij: 

04 59 71 536  

informacije@trzic.si  

10.00 

Gledališče iz kovčka je interaktivna, otroška gledališka predstava z enim igralcem, ki obnavlja znane Grimmove pravljice. V 

svoji interaktivnosti predstava raziskuje skrajne meje in določene prizore uprizarja s pomočjo otrok. Celoten avditorij 

postopoma spremeni v gledališki orkester, ki soustvarja predstavo. Otroci tako poskrbijo za zvočno kuliso , v prizorih, 

oživljajo predmete in se preizkusijo tudi kot igralci (7 kozličkov, 7 palčkov). Osnovni okvir zgodbe je enostaven: igralec s 

svojim kovčkom potuje iz pravljico, iz predstave v predstavo, kjer skupaj s svojim prijateljem Volkcem (lutka) in z otroki 

gledališko obnavlja znane pravljice (Trnuljčico, Pepelko, Rdečo kapico, Volka in sedem kozličkov in Sneguljčico).   

JUNIJ 

20 
sobota 

ZBOR KRAJANOV KRAJEVNE 

SKUPNOSTI RAVNE 
Balinišče na Ravnah 

Organizator:  
Krajevna skupnost Ravne  

Več informacij: 
040 570 454  

16.00 

V soboto, 20. junija 2015 bo na balinišču na Ravnah v počastitev krajevnega praznika od 14. ure dalje družabno srečanje 

krajanov Krajevne skupnosti Ravne. 

JUNIJ 

20 
sobota 

KONCERT DJ-JEV PRED ROMA 

BAROM 
RoMa bar 

 

Organizator:  
Roma bar  

Več informacij: 

 04 596 35 93  

16.00 

Roma bar vas bo pred poletjem razveselil  s  koncertom; s paleto DJ-jev z raznimi žanri: Lucky L (tMS), Woo-D (Goot 

Foot), Danaja (Drumwise), Rasta (tMS), Dirtyspeakerz (Frag::ments), Yuriy (Zavod Kru). Prireditev se začne v soboto, 20. 

junija, od 16. ure dalje na terasi pred Romo barom. Ekipa 7 Burger pa bo skrbela, da ne boste lačni. 

JUNIJ 

20 
sobota 

POLETNA MUZEJSKA NOČ 
Tržiški muzej in Kurnikova hiša 

 

Organizator:  

Tržiški muzej  

Več informacij: 
04 531 55 00,  

051 332 787  

trziski.muzej@guest.arnes.si  
 

18.00 

Tržiški muzej se pridružuje vseslovenski promocijski akciji  muzejev in galerij, ko bodo kulturne ustanove odprle svoja vrata 

vse od 18. do 24. ure. V Kurnikovi hiši bo na ogled občasna razstava z naslovom Pokrivanje žensk na Slovenskem s pečami 

in rutami. Na razstavi, ki je nastala v sodelovanju s Folklorno skupino Karavanke, bodo predstavljene različne stare rute ter 

stare in novo izdelane peče, predvsem pa si bo mogoče ogledati razvoj načinov polaganja in zavezovanja peč od 17. do 

konca 19. stoletja. Prav tako pa bo v Kurnikovi hiši od 18:00 do 20:00 ure potekala delavnica za otroke, v vlogi muzejskega 

detektiva bodo odkrivali  čare preteklosti, se seznanili  s starimi predmeti, ki so jih uporabljale naše babice ter primerjali 

življenje nekoč in danes. V Pollakovi kajži Tržiškega muzeja bodo organizirana strokovna vodstva, ob 21. uri bo voden ogled 

po prenovljeni razstavi čevljarske zbirke, ob 22. uri pa bo voden ogled po Slovenskem smučarskem muzeju. 

JUNIJ 

20 
sobota 

PLANINSKI IZLET: PRŠIVEC 
Križe 

 

Organizator:  
Planinsko društvo Križe   

Več informacij: 
 041 626 594  

info@pd-krize.si  
 

 

Planinsko društvo Križe vabi na planinski izlet. Odpravljajo se na Pršivec. Razgledna gora se nahaja nad Bohinjskim jezerom. 

Razgled je obširen na vse strani. Lepo se vidi Triglav in gore okrog njega na drugi strani pa se pod nami lepo vidi Bohinjsko 

jezero in nad njim Spodnje Bohinjske gore. Prijave zbira Mirjana Urbanc.  

mailto:informacije@trzic.si
mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si
mailto:info@pd-krize.si


 

JUNIJ 

20 
sobota 

DRUŽABNO SREČANJE 

INVALIDOV 
Dom krajanov Podljubelj 

 

Organizator:  
Društvo invalidov Trž ič  

Več informacij: 
 04 59 63 402  

 031 429 929 

 di.trzic@gmail.com  
 

 

V domu krajanov Podljubelj bo v soboto, 20. junija družabno srečanje invalidov.  

JUNIJ 

21 
nedelja 

PLANINSKA MAŠA NA ZELENICI 
Zelenica 

Organizator:  
Planinsko društvo Tržič  

Več informacij: 

 040 627 808  

stanko.koblar@gmail.com 
 

12.30 

Vabljeni na sveto mašo za pokojne planinske prijatelje. 

JUNIJ 

21 
nedelja 

DAN KRIŠKIH PLANINCEV 

Kriška gora 

Organizator:  
Planinsko društvo Križe   

Več informacij: 
 041 626 594  

info@pd-krize.si 
 

10.00 

Planinsko društvo Križe vabi na družabno srečanje ob dnevu kriških planincev, ki bo pred planinsko kočo na Kriški gori, v 

nedeljo, 21. 6. 2015, ob 10.00 uri. Srečanje bo posvečeno tudi 40-letnici tovorne žičnice na Kriško goro in odprtju 

prenovljene kuhinje v koči. Za dobro planinsko vzdušje bo poskrbljeno. 

 

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  in Jure Ivanušič. 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 

30. junija 
RAZSTAVA:  

PEČE IN RUTE 
Kurnikova hiša 

 

Organizator:  
Tržiški muzej, Občina Tržič   

Več informacij: 

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

 

predhodna 

najava 

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 . 

do 

13. julija 
RAZSTAVA:  

TABORIŠČE LJUBELJ JUG,  

Organizator:  
Tržiški muzej, Občina Tržič   

Več informacij: 
09.00 -

mailto:di.trzic@gmail.com
mailto:stanko.koblar@gmail.com
mailto:info@pd-krize.si
mailto:informacije@trzic.si
mailto:informacije@trzic.si
mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si


 

pon-pet 70 LET OSVOBODITVE 
Galerija Atrij Občine Tržič 

04 531 55 00  
trziski.muzej@guest.arnes.si  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:telovadba7.30@gmail.com
http://www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
http://www.trzic.si/

