
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 20. do 26. julija 2015 

 
 

JULIJ 

20-24 

ponedeljek - 

petek 

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). 

 

 JULIJ 

21 
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 

23 

četrtek 

KOPANJE: DEBELI RTIČ 
iz  Tržiča in izpred prodajalne zelenjave v Bistrici 

 

Organizator:  
Društvo upokojencev Tržič  

Več informacij: 

 04 596 11 65 

 du.trzic@gmail.com 

 

7.00 

Z Društvom upokojencev Tržič se ta četrtek lahko odpravite na kopanje Debeli rtič, odhod je ob 7. uri iz Tržiča in nekaj 

minut kasneje izpred prodajalne zelenjave v Bistrici pri Tržiču, povratek pa okoli 19. ure. 

JULIJ 

25 

sobota 

PLANINSKI IZLET:  

VIŠ (2666m) 
iz Tržiča 

 

Organizator:  
Planinsko društvo Tržič  

Več informacij: 

 040 627 808  

stanko.koblar@gmail.com 
 

 

Planinsko društvo Tržič v soboto, 25. julija 2015, organizira planinski izlet na Viš, na 2666 m visok vrh v zahodnih 

Julijskih Alpah. Z vrha, na katerem stoji kip sv. Marije in ob njem križ, je lep pogled po okoliških vrhovih, kjer izstopa 

mogočni Montaž. Razgled pa ob lepem vremenu seže vse od Visokih Tur v Avstriji do Karnijskih Alp. 

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. 
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ponedeljek - 

petek 

PREDPRODAJA VSTOPNIC:  

VELIKI KONCERT MARIJE AHAČIČ 

POLLAK Z DAMAMI DOMAČE 

GLASBE IN GOSTI 
TPIC Tržič 

 

TPIC  Tržič 

Več informacij: 

04 597 15 36, 051 627 057 

informacije@trzic.si   

pij 

9.-16. 

Tržičanka Marija Ahačič Pollak, tudi častna občanka Občine Tržič, se bo s koncertom, ki bo 11. septembra ob 19. uri v 

Dvorani tržiških olimpijcev, poslovila od pojavljanja na odrih. Bogato kariero, ki jo je najbolj zaznamovalo nastopanje z 

Ansamblom Slavka Avsenika in njena še danes nepozabna izvedba pesmi »Tam, kjer murke cveto«, bo sklenila v 

družbi dam slovenske  glasbe, kot so Joži Kališnik, Jožica Svete, Stanka Kovačič, Sestre Potočnik, Majda Renko Petrič, 

Cita Galič, Erika Zakonjšek, Majda Petan, Brigita Vrhovnik, Jožica Brdnik, Jožica Vidic, Barbara  Kolarič, Hermina 

Šegovec, Jelka Hafner in Ingrid Huberti. Nastopila bo tudi večkratna državna prvakinja v harmoniki komaj 17 letna Ana 

Jesenovec iz Kranja, manjkali pa ne bodo niti tržiški glasbeniki in še kakšno presenečenje. Marija pravi: »Začela sem in 

končala bom v mojem ljubem Tržiču. Kaj še hočem lepšega!« Vstopnice po 10 € so v predprodaji v TPIC-u.  

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.  

do 17. 

avgusta 
pon-pet 

RAZSTAVA BREDE STURM: 

ČRNO IN 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 je na ogled razstava Črno in belo – Zvok Zapis Slika Brede Sturm, magistrice umetnosti, ki 

ustvarja 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. in 16. uro. 

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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