
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 22. do 28. junija 2015 

 

JUNIJ 

22 

ponedeljek 

TVU: PREDSTAVITEV IN 

UPORABA PROGRAMSKEGA 

PAKETA STORŽIČ  
Melom 

 

Organizator:  

Melom, d.o.o. 

Več informacij: 

(04) 592 50 10 

info@melom.si  

16.00 

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja, ki ga v Tržiču koordinira Ljudska univerza Tržič, bo v ponedeljek ob 16. uri na 

sedežu podjetja Melom d.o.o. na Balosu 1 predstavitev programskega paketa Storžič, ki je namenjen poslovanju v 

maloprodaji, veleprodaji, trgovini na debelo, proizvodnji in gostinstvu.  

 

JUNIJ 

23 

torek 

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   

V sklopu Zdravstvene vzgoje v Zdravstvenem domu Tržič poteka brezplačna Šola za starše. Danes ob 18. uri bo govora o 

negi dojenčka, predavala bo višja medicinska sestra Cvetka Debevc. 

 

JUNIJ 

24 

sreda 

POLETNI DAN OSNOVNE ŠOLE 

BISTRICA 
Avla OŠ Bistrica 

Organizator:  

Osnovna šola Bistrica in 

 Krajevna skupnost Bistrica pri T ržiču  

Več informacij: 

04 5971 760 

o-bistrica.kr@guest.arnes.si 

8.20 

Tudi letos bo v Bistrici pri Tržiču potekal Poletni dan Osnovne šole Bistrica. Na dogodku, ki se bo pričel prvo šolsko uro, 

torej ob 8.20, bodo nastopili učenci tamkajšnje osnovne šole, razglasili  bodo dobitnike priznanj Krajevne skupnosti  Bistrica 

pri Tržiču, ki jih podeljuje najboljšim športnikom in prostovoljcem na šoli . 

JUNIJ 

25 

četrtek 

IZLET: VIŠARJE IN TRBIŽ 
iz Tržiča 

 

Organizator:  

 Društvo upokojencev Tržič  

Več informacij: 

04 596 11 65  

 du.trzic@gmail.com  
 

 

Društvo upokojencev Tržič tudi letos organizira izlet v sosednjo Italijo. Prek Kranjske gore in Rateč se bodo spustili  v Trbiž in 

se povzpeli na čudovite sv. Višarje. Izlet bo sredo, 25. junija, podrobnejše informacije pa nudijo v društveni pisarni . 

JUNIJ 

25 

četrtek 

DAN DRŽAVNOSTI –  

SPOMINSKI POHOD IN 

SLOVESNOST  
Ljubelj  

Organizator:  

Občina Tržič in veteranske organizacije  

Več informacij: 

04 59 71 536  

informacije@trzic.si  

7.00, 

14.00 

Občina Tržič in veteranske organizacije vljudno vabijo na tradicionalni pohod in osrednjo svečanost ob dnevu državnosti,  ki 

bosta v četrtek, 25. junija 2015. Že 15. tradicionalni pohod po poteh TO Tržič se bo začel ob 7. uri pri Gostišču Karavla 

Koren. Pohodniki bodo prek Lajba krenili do planine Preval, na Begunjščico ter se skozi Bornove tunele spustili  na Ljubelj. 

Osrednja svečanost s kulturnim programom bo ob 14. uri na mejnem prehodu Ljubelj. Pozdravni nagovor bo imel mag. 

Borut Sajovic, župan Občine Tržič, slavnosti govornik pa bo g. Drago Zadnikar, podpredsednik Policijskega veteranskega 

mailto:info@melom.si
mailto:du.trzic@gmail.com


 

društva SEVER Gorenjska. Kulturni program, ki ga bo povezovala Maja Tekavec, bodo sooblikovali: Kulturno društvo Pihalni 

orkester Tržič, Moški pevski zbor Gorščaki, Osnovna šola Tržič - Podružnična šola Podljubelj in Fantje s treh bregov. 

JUNIJ 

26 

petek 

UVOD V POLETJE 

NA GORENJSKI PLAŽI  
Amfiteater Gorenjske pl aže  

 

Organizator:  

Željko Preradović s.p.  

Več informacij: 

041 323 105  

gostinstvo.cetring@gmail.com   
 

17.00-

2.00 

Za nepozaben uvod v poletje bodo v petek poskrbeli na Gorenjski  plaži. Ob 17. uri bodo otroci lahko ustvarjali  na likovnih 

delavnicah z  Varstveno delovnim centrom Tržič in zaplesali  s plesalci Plesnega studia Špela. Po 19.30 pa bodo oder zavzeli 

Veseli Gorenjci in Rok'n'band. Prireditev se bo predvidoma zaključila ob 2. uri. 

JUNIJ 

27 

sobota 

PLANINSKI IZLET:  

POLINIK 
Izpred Osnovne šole Tržič  

 

Organizator:  

Planinsko društvo Tržič  

Več informacij: 

040 627 808 

 stanko.koblar@gmail.com  
 

6.00 

Vodniški odsek Planinskega društva Tržič v soboto, 27. junija vabi na planinski izlet v Karnijske Alpe, na 2331 m visok 

Polinik. Pot je nezahtevna in označena, dolga približno 6 ur. Odhod bo ob 6. uri izpred OŠ Tržič, povratek pa v poznih 

popoldanskih urah. Vodji izleta sta planinska vodnika Alenka in Jože Rožič. Prijave sprejemajo na 040 627 808 in na e-mail: 

stanko.koblar@gmail.com. 

JUNIJ 

27 

sobota 

 

IV. POLETNI POHOD NA KAL 
Ravne, Koča na Kalu  

 

 

Organizator:  

Krajevna skupnost Ravne  

Več informacij: 

041 714 759 (Mihael)  

8.00 

Krajevna skupnost Ravne v okviru praznovanja krajevnega praznika v soboto, 27. junija organizira IV. poletni pohod na Kal. 

Odhod bo ob 8. uri izpred mladinskega doma na Ravnah, mimo kmetije Završnik do koče na Kalu. Prijave (prijavnina 

2€) sprejemajo v prostorih Balinarskega kluba Tržič v času obratovalnih ur. Vsak pohodnik bo v koči na Kalu postrežen z 

napitkom in toplo malico.  

JUNIJ 

27 

sobota 

6. TEK DO KOČE NA DOBRČI - 

TRŽIŠKI POKAL V REKREATIVNIH 

TEKIH  
Brezje pri Tržiču 

 

Organizator:  

Tekaški klub Tržiške strele,  

Športna zveza Tržič   

                      Več informacij: 

trziske.strele@gmail.com  

 

9.00 

Športna zveza Tržič s soorganizatorji  tekov v tržiški občini v tem letu organizira tekaški pokal, ki združuje sedem tekaških 

prireditev. Start 6. teka do koče na Dobrči, ki ga organizira Tekaški klub Tržiške strele, bo 27. junija  ob 9. uri na Brezjah 

pri  Tržiču, od koder se teče po makadamski in gozdni poti čez Bistriško planino pod Lešansko planino do  koče na Dobrči. 

Pot je dolga 6.675 km, višinske razlike je 786 m. Prijave bodo sprejemali na dan tekmovanja na startu od 7.00 do 8.30.  

JUNIJ 

27 

sobota 

GASILSKA VESELICA PGD LOM 

POD STORŽIČEM  
Lom pod Storžičem 

 

Organizator:  

PGD Lom pod Storž ičem  

Več informacij: 

04 59 45 081 

megla2u@gmail.com    

19.00 

V soboto ob 19. uri Prostovoljno gasilsko društvo Lom pod Storžičem organizira gasilsko veselico. Na pokritem 

prireditvenem prostoru pri gasilskem domu bo igral ansambel Veseli Gorenjci. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, priskrbeli 

pa so tudi nagrade za bogat srečelov. 

JUNIJ 

27 

sobota 

KONCERT: VEČER S CARULLIJEM  
Likovni salon Šter, Leše 

 

Organizator:  

Kulturno društvo Svarun  

Več informacij: 

samo.biteznik@gmail.com  
 

19.00 

Kulturno društvo Svarun vabi na spomladanski koncert kitarske romantike "Večer s Carullijem", ki bo prav tako v soboto ob 

19. uri v likovnem salonu Šter v Lešah. Po koncertu si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi v salonu razstavljena dela.  

mailto:gostinstvo.cetring@gmail.com
mailto:stanko.koblar@gmail.com
mailto:trziske.strele@gmail.com
mailto:megla2u@gmail.com
mailto:samo.biteznik@gmail.com


 

JUNIJ 

do 30 

 

ZBIRANJE PRIJAV ZA  

OKREVANJE  

V TERMAH TOPOLŠICA  
Pisarna Društva invalidov Tržič 

 

Organizator:  

Društvo invalidov Trž ič  

Več informacij: 

04 59 63 402 

di.trzic@gmail.com  
 

 

Do 30. junija Društvo invalidov Tržič sprejema prijave za enotedensko okrevanje v Termah Topolšica, kamor odhajajo 22 

avgusta. Prijave sprejemajo v društveni pisarni, prek e-pošte di.trzic@gmail.com ali  po telefonu na številki 59 63 402. 

ponedeljek - 

petek 

PREDPRODAJA VSTOPNIC , 

IZPOSOJA KOLES,… 
TPIC Tržič 

 

TPIC  Tržič  

Več informacij: 

04 597 15 36 

informacije@trzic.si   

pij 

9.-16. 

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.-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 

Več informacij: 

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

9.-16. 

V Galeriji  Atrij Tržič je 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. 

do 16. ure. 

do 

30. junija 

po 

predhodni 

najavi 

RAZSTAVA:  

PEČE IN RUTE 
Kurnikova hiša 

 

Organizator:  
Tržiški muzej, Občina Tržič   

Več informacij: 

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

 

 

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.  

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:di.trzic@gmail.com
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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  

 

 

 

 

 

http://www.trzic.si/

