
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 29. junija do 5. julija 2015 

 
 

JUNIJ, JULIJ 

29-3 

ponedeljek - 

petek 

VESELA ŠOLA PLAVANJA 
Gorenjska plaža 

 

Organizator:  
Športno kulturno društvo  

Plesni Studio Špela 

Več informacij: 

 040 623 535 

  mandelc.spela@gmail.com  
 

9.00, 

10.00 

Za otroke, ki si želijo naučiti plavati in se hkrati še zabavati Športno kulturno društvo Plesni Studio Špela od 29. junija do 3. 

julija na Gorenjski plaži organizira plavalni tečaj. Začetni tečaj se bo pričel ob 9. uri, nadaljevalni pa ob 10. uri. Cena 5-

urnega tečaja, v katero je vključena tudi vstopnica, je 25€, člani kluba pa bodo za tečaj plačali 5€ manj.  

 

JUNIJ, JULIJ 

30-2 

torek - četrtek 

TEKMOVANJE V BALINANJU: 

ODPRTO PRVENSTVO TRŽIČA 
Balinišče Bistrica, Ročevnica 61 

Organizator:  
Balinarski klub Bistrica  

Več informacij: 

 04 596 22 19,  

hervol@siol.net  

16.00 

Praznovanje krajevnega praznika Krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču se nadaljuje z balinarskim tekmovanjem. V torek in 

sredo se bodo na balinišču Balinarskega kluba Bistrica v Ročevnici na Odprtem prvenstvu Tržiča pomerili moški posamezno, 

v četrtek pa še ženske. Pričetek tekmovanja bo vsak dan ob 16. uri.  

JUNIJ, JULIJ 

do 30 

oz. 9  

 

ZBIRANJE PRIJAV:  

OKREVANJE V TERMAH 

TOPOLŠICA in CELODNEVNI 

KOPALNI IZLET V IZOLO 
pisarna Društva invalidov Tržič 

 

Organizator: 

Društvo invalidov Tržič 

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, 9. julij pa je rok za prijavo na celodnevni kopalni izlet v Izolo, kamor se odpravljajo 16. julija. Prijave sprejemajo v 

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

JULIJ 

2 

četrtek 

KOPANJE V IZOLI 
izpred prodajalne zelenjave v Bistrici 

 

Organizator:  
Društvo upokojencev Tržič  

Več informacij: 

 04 596 11 65 

 du.trzic@gmail.com 

 

7.00 

Društvo upokojencev Tržič tudi letos organizira četrtkove kopalne izlete na slovensko obalo. Izmenično odhajajo v Izolo in 

na Debeli rtič. Ta četrtek je na sporedu Izola, odhod je ob 7. uri izpred prodajalne zelenjave v Bistrici, povratek pa okoli 19. 

ure. 

JULIJ 

2 

četrtek 

POLETNA JOGA V NARAVI ZA 

VSAKOGAR 
pristajališče Jadralno - padalskega kluba Kriška gora, 

Senično 

 

Organizator:  
Promovita 

Več informacij: 

 051 665 311 

 helena@promovita.net 

 

18.30 – 

20.00 

V juliju in avgustu ste vsak četrtek ob 18.30 vabljeni na vadbo sproščujoče hatha joge v objemu narave na senčen travnik 
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pod vasjo Senično (pristajališče Jadralno - padalskega kluba Kriška gora). Vadba poletne joge traja uro in pol in je primerna 

tako za začetnike kot za tiste, ki jogo že poznate. Dodatne informacije na http://www.promovita.net/joga/poletna-joga-v-

naravi. Prijave in dodatne informacije: helena@promovita.net. 

JULIJ 

3 

petek 

PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA 

PRAZNIKA KS BISTRICA PRI 

TRŽIČU 
Bistrica pri Tržiču, amfiteater Gorenjska plaža 

 

 

Organizator:  
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču  

Več informacij: 

031 611 444  
sladko.s@gmail.com 

   

17.00, 

19.00, 

21.00 

V okviru praznovanja krajevnega praznika KS Bistrica pri Tržiču bo v petek od med 17. in 19. uro Dan odprtih vrat 

Gasilskega društva Bistrica. Pred svojim gasilskim domom v Ročevnici bodo predstavili svoja vozila in opremo, prikazali 

gašenje gorečega olja v ponvi, uporabo ročnih gasilnih aparatov ter oživljanje z defibrilatorji. Ob istem času bo svoja vozila 

in opremo ob parku pred domom Krajevne skupnosti Bistrica predstavila Slovenska vojska. Ob 19. uri bo v sejni 

sobi slavnostna seja, v amfiteatru Gorenjska plaža pa se ob 21. ure dalje obeta žur za mlade s skupino T.M.S.Crew, DJ-em 

in plesalkami KUD Leyli. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vstop je prost. 

JULIJ 

4 

sobota 

MEDDRUŠTVENI POHOD: 

MENGEŠKA KOČA 
izpred prodajalne zelenjave v Bistrici 

 

Organizator:  
Društvo diabetikov Tržič  

Več informacij: 

 031 404 243   

diabetiki.trzic@gmail.com 
 

8.30 

Društvo diabetikov Kamnik v soboto organizira meddruštveni pohod po Kamniku. Društvo diabetikov Tržič organizira 

prevoz, odhod je ob 8.30 izpred prodajalne zelenjave v Bistrici pri Tržiču. Udeleženci se bodo zbrali pri kulturnem centru 

Mengeš in se skupaj odpravili na Mengeško kočo. Prijave sprejemajo v društveni pisarni, po telefonu na številki 031 404 

243 ali prek e-pošte. 

 

JULIJ 

4-5 
sobota 

 

TEČAJ LETNEGA GORNIŠTVA ZA 

ZAHTEVNEJŠE TURE 
GUC Zelenica 

 

Organizator:  
Planinsko društvo Tržič, 

 GUC Zelenica  
Več informacij: 

040 627 808 

 guc.zelenica@gmail.com 

 

 

Vabljeni na dvodnevni tečaj letnega gorništva za zahtevnejše ture, ki ga organizirata Planinsko društvo Tržič in GUC 

Zelenica, v soboto, 4. in nedeljo 5. julija. Program je zelo pester, udeleženci se bodo seznanili s posebnostmi gibanja in 

nevarnostmi v gorah, se vzpeli po zavarovani plezalni poti in raziskali brezpotne kotičke v okolici Zelenice. Dvodnevni tečaj 

je namenjen vsem članom PZS z nekaj izkušnjami na zahtevnih poteh, ki bi radi pridobili dodatna znanja za varno hojo po 

brezpotjih in zavarovanih plezalnih poteh. Prijave sprejemajo na e-naslovu GUC Zelenica, več informacij pa nudi tudi 

Stanko Koblar na številki 040 627 808. 

JULIJ 

4 

sobota 

PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA 

PRAZNIKA:  

VESELO V BISTRICI PRI TRŽIČU 
Trgovski center Deteljica 

 

Organizator:  
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču  

Več informacij: 

031 611 444  
sladko.s@gmail.com 

   

10.-14. 

Praznovanje krajevnega praznika se v Bistrici nadaljuje tudi v soboto. V trgovskem centru Deteljica bo med 10. in 14. uro 

prireditev Veselo Bistrici pri Tržiču s Sladolednim dnem Slaščičarne Bistrica, sejmom male obrti, dobrodelno akcijo Karitas 

Podarim, zamenjam, razstavo starih fotografij Bistrice pri Tržiču zbiratelja Jurij Smoleja, ustvarjalno delavnico Alter šole, 

klekljarsko delavnico skupine Bistriške gavtrože, poslikavo na steklo in razstavo. Z Grafiko plus boste lahko ustvarili svoj 

motiv za majčko, degustirali zdravilne napitke Lekarne Deteljica, Damjana Škantar pa bo napisala vaše ime s kaligrafsko 

pisavo. Društvo diabetikov Tržič organizira merjenje krvnih parametrov. V kulturnem programu bodo sodelovali: ansambel 

Zarja, ženski in moški pevski zbor Društva upokojencev Tržič, duo Lah - Štucin, Otroški pevski zbor OŠ Bistrica, Plesna 

skupina Country babice, Grajski trio, sopranistka Ema Dolinar, KUD Leyli, KD Folklorna skupina Karavanke - otroška skupina 

in otroci Vrtca Tržič Enota Deteljica. Ob 12.30 bo čarodej Toni nastopil v Magičnem teatru Jaba daba du. Program bo 

povezoval Planšar Ladko. 
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JULIJ 

4 

sobota 

PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA 

PRAZNIKA:  

BISTRIŠKA NOČ 
amfiteater Gorenjska plaža 

 

Organizator:  
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču  

Več informacij: 

031 611 444  
sladko.s@gmail.com 

   

20.00 

Ob 20. uri se bo na Gorenjski plaži nadaljevalo praznovanje krajevnega praznika. Po srečanju s podelitvijo plaket, priznanj 

in zahval KS Bistrica pri Tržiču, ki ga bodo popestrili  nastopi različnih skupin ter srečelov Balinarskega društva Bistrica, bo 

sledila zabava z Ansamblom Zarja z gostjami, plesalkami Country babice in Plesnega studia Špela. Za prehrano bo skrbel 

Damo Catering- Gostišče Koren. Vstop je prost. 

          JULIJ 

5 
nedelja 

PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA 

PRAZNIKA:  

TRŽIŠKO DRUŽABNO SREČANJE 

NA BISTRIŠKI PLANINI  
Bistriška planina 

 

Organizator:  
Občina Tržič, KS Bistrica pri Tržiču in ZZB za 

vrednote NOB Tržič in KO Bistrica  
Več informacij: 

04 59 71 536 

 informacije@trzic.si 

 

8.30 

V nedeljo bo na Bistriški planini tradicionalno družabno srečanje v počastitev krajevnega praznika. Pred tem, ob 9. uri bo 

slovesna maša ob žegnanju farne zavetnice sv. Marije Goretti v Ročevnici. Ob 8.30 bo zbor pohodnikov, ki se 

bodo na Bistriško planino odpravili izpred prodajalne zelenjave v Bistrici pri Tržiču. Iz Podljubelja bodo pohodniki krenili ob 

8.15, zbirno mesto bo pred Podružnično šolo Podljubelj. Pohod organizira planinska sekcija Krajevne skupnosti Podljubelj, 

pohodniki pa se pohoda udeležijo na lastno odgovornost. Ob 11. uri bo slovesnost pri spominskem obeležju na Bistriški 

planini, na kateri bodo sodelovali člani KD Pihalni orkester Tržič in ženski in moški pevski zbor Društva upokojencev Tržič. 

Za obiskovalce bo pripravljen brezplačni golaž v vojaški kuhinji kuharice Mojce Krč. 

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. 

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. 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 

RAZSTAVA:  

PEČE IN RUTE 

 

Organizator:  
Tržiški muzej, Občina Tržič  

Več informacij: 
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predhodni 

najavi 
Kurnikova hiša 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. 

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. 

Če vas naša sporočila motijo, nam na to e-sporočilo odgovorite in v polje Zadeva/Subject zapišite besedo ODJAVA 
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