
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 3. do 9. avgusta 2015 

 
 

 AVGUST 

3. – 7. 
ponedeljek - 

petek 

 

AKTIVNI TEDEN ŠPORTA 
iz Tržiča 

 

Organizator:  
Športna zveza Tržič 

Več informacij: 

 051 354 064 

  sportna_zveza_trzic@t-2.net  

9. – 12. 

Športna zveza Tržič od 3. do 7. avgusta od 9. do 12. ure organizira aktivni teden športa za otroke, ki je namenjen 

otrokom, starim od 6 do 15 let, ki bodo svoj prosti čas lahko izkoristili malo drugače. In sicer, plavali, rolali, kolesarili, 

imeli igre z žogo, se vozili s SUP-i, se odpravili v pustolovski park in na planinski pohod. Cena programa za cel teden je 

25€. Dodatne informacije dobite na telefonski številki 051 354 064 (Biserka). 

AVGUST 

4., 6. 

torek, četrtek 

KOPANJE: IZOLA, DEBELI RTIČ 
iz  Tržiča  

 

Organizator:  
Društvo upokojencev Tržič  

Več informacij: 

 04 596 11 65 

 du.trzic@gmail.com 

 

7.00 

V torek, 4. avgusta bo Društvo upokojencev Tržič izpeljalo kopanje v Izoli, ki je odpadlo 30. julija zaradi slabega 

vremena, v četrtek pa bo kopanje spet na Debelem rtiču. Avtobus odpelje iz Tržiča ob 7. uri, ustavi še v Pristavi, 

Križah, Bistrici pri Tržiču, na Loki, v Kovorju in Zvirčah. Povratek je ob 19. uri. 

AVGUST 

4 

torek 

SREČANJE BOLNIKOV PO 

MOŽGANSKI KAPI – PIKNIK 
Turistična kmetija Pr'Trnovc 

 

Organizator:  
Klub CVB Tržič 

Več informacij: 

040 625 298   

 

16.00 

Klub bolnikov po možganski kapi prireja v torek, 4. avgusta, ob 16. uri Tradicionalni piknik bolnikov po možganski kapi 

na turistični kmetiji Pr'Trnovc. 

AVGUST 

4 

torek 

 ŠPORTNO POPOLDNE  in 

ODPRTO OBČINSKO 

PRVENSTVO V PLAVANJU 
Gorenjska plaža 

 

Organizator:  
Športna zveza Tržič 

Več informacij: 

 051 354 064 

  sportna_zveza_trzic@t-2.net  
 

16.00, 

17.00 

Športna zveza Tržič vabi na Odprto občinsko prvenstvo v plavanju, ki bo v torek, 4. avgusta ob 17. uri na Gorenjski 

plaži. Pravico nastopa imajo vsi, ki se bodo pravočasno prijavili do določenega prijavnega rolka (e-mail: 

sportna_zveza_trzic@t-2.net, oz. eno uro pred pričetkom), nastopa pa se v prosti tehniki. Za tekmovalce je vstop 

prost, vsak udeleženec tekmovanja pa prejme dnevno karto za kopanje na  bazenu. Zmagovalce čakajo medalje in 

praktične nagrade. Za otroke bodo ob 16. uri organizirali športno popoldne. Rezultati tekmovalcev se upoštevajo za 

točkovanje v tekmovanju za najboljšo ekipo in posameznike v Tržiških športnih igrah. Tekmovanje podpirata Občina 

Tržič in Fundacija za šport.  

AVGUST 

8 

sobota 

ENODNEVNI POHOD 

OKOLI KOŠUTE 
Koča pod Košuto (Koschutahaus) 

 

Organizator:  
Občina Sele 

Več informacij: 

+43 (0) 4227-7210 

zell@ktn.gde.at 

 

5.00 

mailto:du.trzic@gmail.com
mailto:sportna_zveza_trzic@t-2.net,
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Gorska vas Sele v soboto, 8. avgusta, organizira enodnevni pohod okrog Košute - 1. Košuta hiking brez meja. Start bo 

ob 5. uri izpred Koče pod Košuto v Avstriji, kjer bo tudi zaključek z družabnim programom. Pot poteka na obeh 

straneh meje in je dolga ca 33 km, višinska razlika po poti pa je ca 2500 m, zato je nujno potrebna primerna fizična 

pripravljenost. Tura je zahtevna, krajši del poti je zavarovana plezalna pot (A/B). Na slovenski strani so koče odprte. 

Prijave sprejemajo do 6. avgusta 2015 na Občinskem uradu Sele na e-mail: zell@ktn.gde.at ali na tel: +43 (0) 4227-

7210.  

AVGUST 

8 

sobota 

TRŽNI DAN 
 Trg svobode  

 

Organizator:  
Polona Brodar s.p.   

Več informacij: 

040 125 722   

polonca.brodar@gmail.com 

 

8.-13. 

Na avgustovskem tržnem dnevu, ki bo v 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 man jkal niti 

spremljevalni program. Ob 10. uri boste lahko izdelali orientalske svečnike, ob 11. uri pa bodo otroci zaplesali 

orientalske plese. Zaradi prireditve bo od petka, 7. avgusta, od 21. ure dalje delna, v soboto, 8. avgusta, od 6. do 15. 

ure pa popolna zapora Trga svobode. 

AVGUST 

8 

sobota 

TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE: 

IZDELOVANJE HOTELA  

ZA ŽUŽELKE 
Trg svobode 

 

Organizator:  
Občina Tržič   

Več informacij: 

04 59 71 536  

informacije@trzic.si 

10.00 

V soboto, 8. avgusta, bo ob 10. uri na Trgu svobode Tržiška poletna prireditev za otroke. Za ravnovesje v naravi 

poskrbijo med drugim tudi koristne žuželke, ki pokončajo številne "škodljivce", mnoge vrste pa so tudi pomembne 

opraševalke. Na delavnici z Gledališčem Bičikleta bodo otroci izdelali »hotel za žuželke«. Sestavili bodo "hišico" in 

vanjo položili trsje, suho travo, palčke, mah, storže, les, opeke, polžje hišice in drug primeren material. Da 

nastanjenim žužkom ne bodo nagajali ptički, bodo vse skupaj zaščitili tudi s primerno mrežo. Hotel za žuželke bo 

primerno skrivališče in prostor za razmnoževanje za različne vrste divjih čebel, osic in čmrljev, pikapolonic ter 

mrežekrilcev, zavetišče pa nudi tudi drugim skupinam teh drobnih prebivalcev, s katerimi si delimo planet.  

AVGUST 

8 

sobota 

POLETNI PIKNIK DRUŠTVA 

DIABETIKOV TRŽIČ  
Podljubelj  

 

Organizator:  
Društvo diabetikov Tržič  

Več informacij: 

031 404 243 

diabetiki.trzic@gmail.com  

 

11.00 

V soboto, 8. avgusta, ob 11. uri Društvo diabetikov Tržič organizira poletni piknik pri brunarici v Podljubelju. Za 

organiziran prevoz je poskrbljeno. Prijave sprejemajo najkasneje do 4. avgusta na telefonsko številko 031 404 243 (g. 

Vika Remic), kot  tudi v društveno pisarni med uradnimi uram. 

AVGUST 

8 

sobota  

TRIBAL FUSION DELAVNICA  

S PATRIZIO PIN  
Kulturni dom Križe 

 

Organizator:  
KUD Leyli  

Več informacij: 

040 865 362  

leyli.orient@gmail.com  

 

15.00 

V okviru Tržnega dneva in Noči orienta, bo v soboto, 8. avgusta organizirana plesna delavnica s Patrizio Pin, ki bo 

predstavila plesni stil Pat's style - Glitch Mob feat.La Roux. Delavnica bo v Kulturnem domu Križe od 15. do 18. ure. 

Prijave so obvezne. 

AVGUST 

8 

sobota  

TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE: 

NOČ ORIENTA 
Trg svobode 

 

Organizator:  
Polona Brodar s.p., Občina Tržič 

Več informacij: 

040 125 722   

polonca.brodar@gmail.com 

 

20.00 

Na poletnem orientalskem kulturnem večeru bomo poleg plesalk domačega KUD Leyli in arabsko slovenskega 
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medkulturnega društva Rozana gostili mednarodno priznano učiteljico Patrizio Pin iz Italije ter plesalko polinezijskih 

plesov, Najo Furlan. V soboto, 8. avgusta vas na Trgu svobode v Tržiču ob 20. uri čaka pravi plesni spektakel z bogatim 

spremljevalnim programom. Vabljeni! Zaradi prireditve bo veljala popolna zapora Trga svobode. 

AVGUST 

9 

nedelja 

PLANINSKI IZLET:  

MONTE ZERMULA  

(2143 METROV) 
iz Tržiča 

 

Organizator:  
Planinsko društvo Tržič  

Več informacij: 

 040 627 808  

stanko.koblar@gmail.com 
 

6.00 

Planinsko društvo Tržič se v nedeljo, 9. avgusta, odpravlja v Karnijske Alpe na Monte Zermula (2143 m). Ob sestopu 

bodo osvojili še dva vrhova: Monte Pizzul (nezahtevna označena pot) in/ali Zuc della Guardia (zelo zahtevna 

zavarovano plezalno pot (C) - Ferata degli Alpini). Odhod je bo 6. uri iz Tržiča. Prijave sprejemajo do četrtka, 6. 

avgusta, število mest pa je omejeno na 16. 

AVGUST 

9 

nedelja  

DELAVNICA POLINEZIJSKIH 

PLESOV 
Kulturni dom Križe 

 

Organizator:  
KUD Leyli  

Več informacij: 

040 865 362  

leyli.orient@gmail.com  

 

9.00 

Kulturno umetniško društvo Leyli vas vabi na plesno delavnico polinezijskih plesov z Najo Furlan, ki bo 9. avgusta od 9. 

do 12. ure v Kulturnem domu Križe. Prijave so obvezne.  

AVGUST 

9 

nedelja  

ROK ZA PRIJAVO:  

KAMP KOVOR 
Kulturni dom Kovor 

 

Organizator:  
Kamp Kovor 

Več informacij: 

040 534 316 

kamp.kovor@gmail.com   

 

 

V Domu krajanov Kovor bo od 12. do 14. avgusta za otroke od 3 do 14 let organizirano tridnevno druženje, na 

katerem bodo otroci lahko stopili v svet domišljije s Petrom Panom in Wendi,  v svet znanosti z Marie Curie in v svet 

detektivov s Sherlokom Holmesom. Podrobnejši program najdete na facebook strani Kampa Kovor. Prijave zbirajo do 

9. avgusta na e-mail: kamp.kovor@gmail.com in na tel. številko 040 534 316, kjer dobite tudi več informacij.  

ponedeljek - 

petek 

PREDPRODAJA VSTOPNIC , 

GLASBENI VEČER V TRŽIŠKEM 

MUZEJU: ROMANA KRANJČAN 

IN JURE IVANUŠIČ 
TPIC Tržič 

 

TPIC  Tržič 

Več informacij: 

04 597 15 36 

informacije@trzic.si   

pij 

9.-16. 

Tokratni Glasbeni večer v Tržiškem muzeju nam bo postregel kar z dvema  legendama slovenske glasbe: Romano 

Krajnčan in Juretom Ivanušičem ter odlično glasbeno spremljavo: Gregor Ftičar – klavir, Goran Rukavina – kontrabas 

in kitara, Dominik Krajnčan – krilni rog, trobenta, bobni. Romana Krajnčan se z glasbo ukvarja že od rosnih let in je 

prve glasbene korake naredila prav v Glasbeni šoli Tržič. V zadnjih letih ustvarja svoje »romančice«-  pesmi, ki 

pobožajo dušo. Izdala je tri plošče za odrasle ljubitelje dobre glasbe in sodelovala v dveh uspešnih muzikalih Ljubim te 

– spremeni se! in Manjka mi, manjka. Jure Ivanušič je igralec, glasbenik, skladatelj, šansonjer, režiser, voditelj 

zabavnih oddaj in prireditev, ter scenarist, znan po svojih gledaliških, televizijskih in filmskih nastopih. Predprodaja 

vstopnic po 10 EUR v TPIC-u in Tržiškem muzeju. 

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. 
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Marija Ahačič Pollak, Tržičanka, tudi častna občanka Občine Tržič, se bo s koncertom poslovila od pojavljanja na odrih. 

Bogato kariero, ki jo je najbolj zaznamovalo nastopanje z Ansamblom bratov Avsenik in njena še danes nepozabna 

 izvedba pesmi »Tam, kjer murke cveto«, bo sklenila v družbi dam domače glasbe, kot so Stanka Kovačič, Ingrid 

Bruggerman Huberti, Joži Kališnik, sestre Potočnik (Erna Kramer, Jelka Potočnik, Tatjana Vidmar),  Jožica Brdnik, Jožica 

Gabrijel Vidic, Cita Galič, Erika Zakonjšek Klančar, Barbara Kolarič, Majda Petan, Majda Renko Petrič, Hermina Šegovc 

in Brigita Vrhovnih Dorič. V goste pridejo še Trio Jožeta Burnika, Anja Burnik, Jože Galič in Jodel Express, manjkal pa 

ne bo niti Pihalni orkester Tržič in še kakšno presenečenje. Besede bo v šopek  povezal Marjan Bunič. Marija pravi: 

 »Začela sem in končala bom v mojem ljubem Tržiču. Kaj še hočem lepšega!« Predprodaja vstopnic po 10 EUR v TPIC 

Tržič ter prek številke 051 697 737 (Boštjan).  

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 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, 

 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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