
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 13. do 19. julija 2015 

 
 

JULIJ 

13-17 

ponedeljek - 

petek 

AKTIVNI TEDNI ŠPORTA 
Tržič 

 

Organizator:  
Športna zveza Tržič 

Več informacij: 

 051 354 064 

  sportna_zveza_trzic@t-2.net  

9.-12. 

Športna zveza Tržič od 13. do 17. julija organizira aktivne tedne športa za otroke od 6 do 15 let, vsak dan od 9. do 12. 

ure. Za otroke bo organiziran pester program v obliki lokostrelstva, plavanja, plesa, iger z žogo, kolesarjenja, obiska 

pustolovskega parka in planinskega pohoda. Najpomembnejše pa je to, da se bodo otroci razgibali na svežem zraku in 

se ob tem naučili tudi kaj novega. Dodatne informacije dobite na telefonski številki 051 354 064 (Biserka). 

 

JULIJ 

14-15 

torek, sreda 

PLANINSKI IZLET ZA MLADINSKO 

SKUPINO:  

KOČA PRI TRIGLAVSKIH JEZERIH 
iz Tržiča 

Organizator:  
Planinsko društvo Tržič – Mladinski 

odsek 

Več informacij: 

 040 627 808  

stanko.koblar@gmail.com 

13.00 

Mladinski odsek Planinskega društva Tržič se 14. julija 2015 odpravlja na dvodnevni planinski izlet do Koče na 

Triglavskih jezerih. Prvi dan (hoje bo približno 4 ure) se bodo iz planine Blato mimo Planine pri jezeru povzpeli do 

Koče pri Triglavskih jezerih, kjer bodo prespali, naslednji dan (hoje 5 ur) pa bodo sestopili čez Komno mimo Koče pri 

Savici do Bohinjskega jezera. Višinska razlika na poti je 700 m. Prijave sprejemajo do ponedeljka, 13. julija 2015, do 

10. ure na tel: 040 627 808 oz. na e-mail: stanko.koblar@gmail.com. 

 

 JULIJ 

14 
torek 

 

PLESNO POLETJE S KUD LEYLI 
Kulturni dom Križe 

 

Organizator: 

KUD Leyli 

Več informacij: 

040 865 362   

leyli.orient@gmail.com  
 

19.30 

Vsak torek Kulturno umetniško društvo Leyli vabi na plesno delavnico »Orientalski plesi z Iris Šober«, 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 

16  

četrtek 

KOPALNI IZLET V IZOLO 
iz Tržiča 

 

Organizator:  
Društvo diabetikov Tržič  

Več informacij: 

 031 404 243 

diabetiki.trzic@gmail.com  

  

6.00 

V četrtek, 16. julija Društvo diabetikov Tržič organizira kopalni izlet v Izolo.  

JULIJ 

16 

četrtek 

KOPANJE: IZOLA 
iz  Tržiča in 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 iz Tržiča in nekaj minut kasneje izpred 
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prodajalne zelenjave v Bistrici pri Tržiču, povratek pa okoli 19. ure. 

JULIJ 

16  

četrtek 

CELODNEVNI KOPALNI IZLET V 

IZOLO 
iz Tržiča 

 

Organizator: 

Društvo invalidov Tržič 

Več informacij: 

04 59 63 402 

di.trzic@gmail.com 
 

7.00 

Društvo invalidov Tržič se odpravlja v četrtek, 16. julija, na celodnevni kopalni izlet v Izolo.  

JULIJ 

16  

četrtek 

OTVORITEV RAZSTAVE BREDE 

ŠTURM: ČRNO IN BELO -  ZVOK 

ZAPIS SLIKA  
Galerija Atrij  Občine Tržič 

 

Organizator:  
Tržiški muzej 

Več informacij: 

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

 

18.00 

Tržiški muzej v četrtek, 16. julija 2015, ob 18.uri v Galeriji Atrij Občine Tržič odpira razstavo Brede Šturm, Črno in belo 

– zvok zapis slika. Breda Šturm, magistrica umetnosti, deluje na področju ilustracij, opreme in oblikovanja knjig, 

notranje opreme in arhitekture. Predstavlja se s slikarskim ciklusom monokromatskih vizualnih podob. V črnih in belih 

slikah na platnu združuje enostavne geometrijske elemente črte, točke in kroge v reliefne strukture slikarskih površin. 

Preko elementov Morsejeve abecede in Braillove pisave izraža nove dimenzije in transformacije slušnega, taktilnega 

in vidnega. Razstavo, ki bo odprta do 17. avgusta, bo odprl tržiški župan mag. Borut Sajovic.  

JULIJ 

17 

petek 

PIKNIK DRUŠTVA 

UPOKOJENCEV TRŽIČ 
Kamp Trnovc, Duplje 

 

Organizator:  
Društvo upokojencev Tržič  

Več informacij: 

 04 596 11 65 

 du.trzic@gmail.com 

 

16.00 

Društvo upokojencev Tržič v petek, 17. julija 2015, ob 16. uri svoje člane vabi na piknik, ki bo v kampu Trnovc v 

Dupljah. Organizirali bodo športne igre: balinanje, prstomet, pikado, streljanje z zračno puško in lokom. Za glasbeno 

popestritev bosta poskrbela Branko in Zdravka, prijave sprejemajo na e-mail: du.trzic@gmail.com in na tel: 04 596 11 

65. 

JULIJ 

17 

petek 

SREČANJE: HIŠNA IMENA 
Dom krajanov KS Sebenje 

 

Organizator:  
RAGOR-Razvojna agencija Zgornje 

Gorenjske in Občina Tržič 

Več informacij: 

04 581 34 16 

klemen.klinar@ragor.si  

 

20.00 

Vas zanima dediščina naših krajev? Razvojna agencija zgornje Gorenjske v sodelovanju z Občino Tržič v 

sklopu projekta "Hišna imena - levi breg Tržiške Bistrice" prireja srečanje, ki bo v petek, 17. julija, ob 20. uri v Domu 

krajanov KS Sebenje, na katerem bodo pregledali hišna imena na območju krajevne skupnosti Sebenje, podobno, kot 

so v preteklih letih naredili na desnem bregu Tržiške Bistrice. 

JULIJ 

18 

sobota 

PLANINSKI IZLET:  

KALŠKI GREBEN 
iz Križev 

 

Organizator:  
Planinsko društvo Križe  

Več informacij: 

041 626 594 

info@pd-krize.si 

 

5.00 

Planinsko društvo Križe v soboto, 18. julija 2015 vabi na planinski izlet. Odpravljajo se na Kalški greben, 2224 visok vrh 

v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki je najvišji vrh v krvavški skupini. Odhod je ob 5. uri iz Križev in ob 5.20 izpred 

Mercatorja na Kokrici. Prijave do četrtka, 16. julija 2015, zbira Mirjana Urbanc na številki 041 714 752. 

JULIJ 

18 

sobota 

PLANINSKI IZLET:  

ČRNA PRST  
iz Tržiča 

 

Organizator:  
Planinsko društvo Tržič  

Več informacij: 

 040 627 808  

stanko.koblar@gmail.com 
 

7.00 
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Planinsko društvo Tržič v soboto, 18. julija 2015, organizira planinski izlet na Črno prst, v gorski botanični vrt. Vzpon se 

začne na Ravnah, nadaljuje mimo Orožnove koče za Liscem na 1844 visoko Črno prst. Sestop bo čez Planino za Črno 

goro. Višinska razlika na poti je 1054 m. Odhod je ob 7. uri iz Tržiča, prijave pa sprejemajo do srede, 15. julija 2015, 

oziroma do zasedbe mest. 

JULIJ 

18 

sobota 

TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE: 

PRAVLJIČARNA - KDO JE 

NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO  
atrij Občine Tržič 

Organizator:  
Občina Tržič   

Več informacij: 

04 59 71 536  

informacije@trzic.si 

10.00 

V revni družini je živel Videk, najmlajši od sedmih otrok. Pozimi pa je Vidka zelo zeblo, saj ravno njemu, ki je bil 

najmlajši, mamica ni uspela zašiti nove srajčice. Videk je zelo prijazen deček, rad  ima živali, ki mu pomagajo, ko 

ostane brez srajčke. Ovčka mu podari volno, pajek stke blago, ki ga rak ukroji ... To je ena najlepših slovenskih pravljic 

in čudovita zgodba o prijateljstvu. Pridružite se nam na Tržiških poletnih prireditvah za otroke v soboto ob 10. uri v 

atriju Občine Tržič. 

JULIJ 

18 

sobota 

TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE: 

BOŠTJAN GORENC - PIŽAMA -  

50 ODTENKOV NJIVE 
atrij Občine Tržič 

 

Organizator:  
Občina Tržič   

Več informacij: 

04 59 71 536  

informacije@trzic.si 
 

20.00 

Kako so nastala slovenska narečja, kakšen vpliv ima na slovensko politiko predizbor za pesem Evrovizije in kaj sploh 

pomenijo slovenske kletvice, so vprašanja, s katerimi si najbrž niste preveč belili glav, a zato odgovori nanje niso nič 

manj zabavni. Boštjan Gorenc – Pižama v celovečerni stand-up predstavi Petdeset odtenkov njive zaorje med bolj ali 

manj vidne, a bistvene gradnike slovenstva. Najsi bodo to pisci besedil slovenskih popevk, hripavi novinarji, rokokojski 

violinisti, impresionistični pesniki ali ustvarjalci reklam, pred njegovimi puščicami ni varen nihče. Nemara zato, ker so 

ga s tečaja lokostrelstva vrgli že po uvodnem srečanju. Pronicljivo seciranje aktualnih dogodkov se prepleta s 

prodornimi enovrstičnicami, vse skupaj pa zabeli izkušnja novopečenega očetovstva. Obeta se nam tudi predstavitev 

nove erotične mega uspešnice, namenjene slovenskim gospodinjam. Vabljeni v atrij Občine Tržič v soboto, 18. julija, 

ob 20. uri. Vstop je prost. 

JULIJ 

18 

sobota 

KOŠARKA 
športno igrišče Jelendol 

 

Organizator:  
Športno društvo Jelendol - Dolina  

Več informacij: 

051 673 673  

sdjelendoldolina@gmail.com  

 

 

Športno društvo Jelendol – Dolina v soboto, 18. julija 2015, prireja na Športnem igrišču Jelendol tekmovanje v ulični 

košarki (tri na tri) brez sodnika. Žrebanje ekip bo 17. julija v kavarni Apolo. Prijavnina za posamezno ekipo je 10€. 

JULIJ 

20-24 

sobota 

VADBA PLAVANJA ZA 

STAREJŠE 
Gorenjska plaža 

 

Organizator:  
Splošno športno društvo Tržič 

Več informacij: 

040 977 205 

anzerener7@gmail.com 

 

8.-9. 

Splošno športno društvo Tržič bo od 20. do 24. julija organiziralo plavalni tečaj za starejše, ki bo potekal od 8. do 9. 

ure na Gorenjski plaži. Cena tečaja je 10 eur/udeleženca. V ceno je vključena vadba plavanja, ki ga izvajajo certificirani 

in strokovno usposobljeni vaditelji Splošnega športnega društva Tržič. V primeru slabega vremena se bo vadba izvedla 

na dan, ko bodo vremenske razmere to dopuščale. Prijave zbirajo na: anzerener7@gmail.com ali na telefonsko 

številko 040 977 205 (Anže). V primeru premajhnega števila prijav vadba ne bo izvedena. 

ponedeljek - 

petek 

PREDPRODAJA VSTOPNIC , 

IZPOSOJA KOLES,… 
TPIC Tržič 

 

TPIC  Tržič 

Več informacij: 

04 597 15 36 

informacije@trzic.si   

pij 

9.-16. 
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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.  

Občina Tržič obvešča, da je zaradi sanacijskih del razgledna pot po Dovžanovi soteski zaprta na dveh odsekih: na 

odseku pod zaselkom Na jamah proti malemu predoru in v spodnjem delu na odseku poti med razglediščem pri 

trbiški breči in mostu pred cestnim predorom. Dela se bodo zaključila predvidoma 17. julija. V tem času je hoja čez 

delovišče strogo prepovedana. Hvala za razumevanje. 

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. 

od 

17. julija do 

17. avgusta 
pon-pet 

RAZSTAVA BREDE ŠTURM: 

ČRNO INE BELO - ZVOK, ZAPIS, 

SLIKA  
Galerija Atrij Občine Tržič 

Organizator:  
Tržiški muzej 

Več informacij: 

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

9.-16. 

v Galeriji Atrij Občine Tržič bo na ogled razstava Črno in belo – Zvok zapis slika Brede Šturm. Breda Šturm, magistrica 

umetnosti, deluje na področju ilustracij, opreme in oblikovanja knjig, notranje opreme in arhitekture. Predstavlja se s 

slikarskim ciklusom monokromatskih vizualnih podob. V črnih in belih slikah na platnu združuje enostavne 

geometrijske elemente črte, točke in kroge v reliefne strukture slikarskih površin. Preko elementov Morsejeve 

abecede in Braillove pisave izraža nove dimenzije in transformacije slušnega, taktilnega in vidnega. Razstava bo 

odprta do 17. avgusta od ponedeljka do petka med 9.00 in 16.00. 

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. 

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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