
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 6. do 12. julija 2015 

 
 

JULIJ 

6-10 

ponedeljek - 

petek 

ŠPORTNO ČEZ POČITNICE: 

POČITNIŠKO VARSTVO OTROK 
Tržič  

 

Organizator:  
Športno kulturno društvo  

Plesni Studio Špela 

Več informacij: 

 040 623 535 

  mandelc.spela@gmail.com  
 

7.-16. 

Športno kulturno društvo Plesni Studio Špela od 6. do 10. julija med 7. in 16. uro organizira počitniško varstvo otrok, starih 

od 6 do 12 let. Organizirane bodo tako športne kot zabavne dejavnosti: ogled živali, kmetije in ranča, orientacijski  pohodi, 

jahanje, rolanje, kolesarjenje, plavanje, iskanje skritega zaklada... Informacije in prijave sprejemajo na številki 040 623 535. 

 

JULIJ 

6-10 

ponedeljek - 

petek 

TEČAJ PLAVANJA ZA OTROKE 
Gorenjska plaža  

Organizator:  
Splošno športno društvo Tržič  

Več informacij: 

 040 187 069 

 ursa.kriznar@gmail.com  

10. – 

11.30 

Splošno športno društvo Tržič pa od ponedeljka do petka, med 10. in 11.30, na Gorenjski plaži organizira tečaj plavanja za 

otroke od 5. do 9. leta starosti. V primeru slabega vremena se bo plavalni tečaj izvedel na dan, ko bodo dopuščale 

vremenske razmere. Tečaj plavanja izvajajo certificirani in strokovno usposobljeni vaditelji  Splošnega športnega društva 

Tržič. Prijave sprejemajo na: e-mail: ursa.kriznar@gmail.com ali  tel: 040 187 069. 
 

 JULIJ 

7 
torek 

 

PLESNO POLETJE V KUD LEYLI 
Kulturni dom Križe  

 

Organizator:  

KUD Leyli 

Več informacij: 

040 865 362   

leyli.orient@gmail.com  
 

19.30 

Vsak torek pa Kulturo umetniško društvo Leyli  vabi na plesno delavnico »Plesno poletje v KUD Leyli«, ki poteka ob 19.30 v 

Kulturnem domu Križe. Zaradi omejenega števila mest so obvezne predhodne prijave, in sicer na telefonsko številko 040 

865 362 ali na e-mail leyli.orient@gmail.com.  

JULIJ 

9 

četrtek 

KOPANJE: DEBELI RTIČ 
iz  Tržiča in i zpred 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 Debeli rtič, odhod je ob 7. uri izpred prodajalne zelenjave v Bistrici, povratek pa 

okoli 19. ure. 

JULIJ 

do 9  

četrtek 

ZBIRANJE PRIJAV:  

CELODNEVNI KOPALNI IZLET V 

IZOLO 
pisarna Društva invalidov Tržič  

 

Organizator:  

Društvo invalidov Trž ič  

Več informacij: 

04 59 63 402 

di.trzic@gmail.com  
 

 

Do 9. julija Društvo invalidov Tržič sprejema prijave za celodnevni kopalni izlet v Izolo, kamor se odpravljajo 16. julija. 
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Prijave sprejemajo v društveni pisarni, prek e-pošte di.trzic@gmail.com ali po telefonu na številki 59 63 402. 

JULIJ, AVGUST 

 
vsak 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 

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 

11 

sobota 

TRŽNI DAN 
Staro mestno jedro Tržič, Trg  svobode  

 

Organizator:  
Polona Brodar s.p.   

Več informacij: 

040 125 722   

polonca.brodar@gmail.com  

 

8.-13. 

Tudi na julijskem tržnem dnevu, ki bo to soboto med 8. in 13. uro na Trgu svobode v Tržiču, boste lahko izbirali  med bogato 

ponudbo na stojnicah z domačimi pridelki in izdelki ter rokodelskimi izdelki. Seveda pa ne bo manjkal niti spremljevalni 

program, ob 11. uri bo nastopila klapa Lumin, uro pred tem pa bo v sklopu Tržiških poletnih prireditev za otroke glasbeno-

animacijska predstava Na cvetočem travniku. 

Zaradi prireditve bo od petka, 10. julija, od 21. ure dalj e delna, v soboto, 11. julija, od 6. do 15. ure pa popolna zapora Trga 

svobode.  

JULIJ 

11 

sobota 

TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE: 

GLASBENO-ANIMACIJSKA 

PREDSTAVA: NA CVETOČEM 

TRAVNIKU 
Trg svobode  

 

Organizator:  
Občina Tržič   

Več informacij: 

04 59 71 536  

informacije@trzic.si 

10.00 

Na cvetočem travniku nikoli ni dolgčas. Med dehtečimi cvetlicami in visokimi travami živi vse polno živali. Med njimi tudi 

gosenica, ki je kar naprej lačna. Vas zanima kaj vse je že pojedla? Potem se nam pridružite in skupaj jo bomo obiskali. 

Pokukali bomo tudi k marjetici, ki pripoveduje čudovite pravljice, čebelica bo z vami malce zaplesala, naučili  se boste še 

kakšno izštevanko in potem  na veliko ustvarjali. Se sliši  zanimivo? Pridružite se nam na Tržiških poletnih prireditvah za 

otroke v soboto ob 10. uri na Trgu svobode. 

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 RAZSTAVA:  
Organizator:  
Tržiški muzej 

Več informacij: 
9.-16. 
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pon-pet TABORIŠČE LJUBELJ JUG,  

70 LET OSVOBODITVE 
Galerija Atrij Občine Tržič 

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

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. 

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  
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