
   
 

Program ekskurzije 

»Tržiška dolinca velika res ni, je vendar kraljica gorenjske strani.«  

(V. Kurnik) 

 

Datum ekskurzije: petek, 18. oktober 2019 

Na voljo 49 sedežev. 

Vstop vodnice: Ljubljana Dolgi most (parkirišče) 

Prijave do: 9. oktober 2019 

Cena izleta pri zasedenosti 40 oseb: 42,00 EUR (vključuje turistični avtobus, vodenje, vse 

vstopnine in kosilo) 

Prijave zbira Anita Jakše osebno, na telefonski številki 07 393 45 66 ali na elektronskem 

naslovu anita.jakse@ric-nm.si 

 

Vaša prijava bo evidenčna. Zavod Rihtarjeva domačija vam bo po pošti poslal program 

ekskurzije in račun. S plačilom boste dokončno potrdili prijavo na ekskurzijo. 

Rok plačila: 16. oktober 2019 

Odhod avtobusa: ob 7.00 (PLANET TUŠ Novo mesto) 

Predviden prihod: okrog 20.00 

Zahtevnost ekskurzije: ekskurzija je nezahtevna, priporočamo udobno športno obutev in  

pohodne palice tistim, ki težje hodite ter obleko primerno letnemu času in vremenskim 

razmeram.  

 

Tržič skozi čas 
Po jutranji kavi se bomo odpravili na ogled starega mestnega jedra, ki je ob izlivu potoka 

Mošenik v Tržiško bistrico začelo nastajati v drugi polovici 13. stoletja. Staro mestno jedro je 

še vedno tiha priča o živahni obrtni dejavnosti vse od nastanka trga leta 1492. Trško preteklost 

bomo občudovali tudi v arhitekturi starega dela Tržiča. 

 

Tržiški muzej 
Po ogledu starega mestnega jedra se bomo zazrli v muzejske prostore, ki domujejo v Zgornji 

oz. Pollakovi kajži, dvorcu, zgrajenem v bogatem klasicističnem slogu v 19. stoletju. V muzeju 

je na stalni razstavi na ogled več zbirk, ki pričajo o nekdanji usnjarski, čevljarski, oglarski, 

kolarski, barvarski in tkalski dejavnosti.  

 

Kurnikova hiša – Ko gnjezdo tič Ljubim Teržič 

Lepo prenovljena Kurnikova hiša, ki stoji na Kurnikovi poti, zavzema v starem jedru Tržiča 

posebno mesto. V začetku 19. stoletja je prišla hiša v roke obrtniške družine Kurnik, ki so se 

ukvarjali s kolarstvom. Eden od njih je bil pesnik in zbiratelj pregovorov Vojteh Kurnik. V hiši 

je prikazana nekdanja lokalna bivanjaksa kultura in življenje in delo Vojteha Kurnika (1826–

1886). Po ogledu hiše bo sledila krajša vožnja do idilične vasice Lesce, kjer bomo imeli kosilo 

 

In z žeblji, kapljami svojega srca, so svoje ime preko gorskih steza in belih cest ponesli tja do 

daljnih tujih mest (Joža Lovrenčič) 

 

Lipniška dolina s Kropo – ena najbolj slikovitih dolin na Gorenjskem 

V popoladnskem delu dneva si bomo ogledali Kropo, eno od treh železarskih naselij v Lipniški 

dolini. Staro fužinarsko naselje se nahaja na dnu veličastnega amfiteatra, ki ga ustvarjajo strma 

pobočja Jelovice. V neposredni bližini trškega jedra, ki je kulturni spomenik državnega 

pomena, stoji Klinarjeva hiša, kjer se nahaja Kovaški muzej. Po ogledu muzeja se bomo 

sprehodili do Vigenjca Vice, ki je edina ohranjena kovačnica za ročno kovanje žebljev z 

avtentično ohranjeno zunanjo podobo in kovaško opremo v notranjosti. 

Po ogledu bo sledila vožnja proti domu. 
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