
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 24. do 30. avgusta 2015 

 
 

 AVGUST 

24-28 
ponedeljek - 

petek 

 

LIKOVNA KOLONIJA: 

ZELENICA NAŠA JE EDINSTVENA 
Planinski dom na Zelenici 

Organizator: 
GUC Zelenica 

Več informacij: 

040 627 808 

guc.zelenica@gmail.com  

 

Gorniški učni center Zelenica organizira že drugo likovno kolonijo, ki bo potekala na Zelenici od ponedeljka, 24. do 

petka, 28. avgusta, na temo: »Zelenica naša je edinstvena«. Sodelovali bodo člani Kulturnega društva tržiških 

likovnikov: Viktor Klofutar, Nada Behek, Branko Škofic, Zdravko Purgar, Marjan Burja in Vinko Bogataj. Ob zaključku 

kolonije bo postavljena razstava ustvarjenih del v Planinskem domu na Zelenici. Otvoritev razstave s kulturnim 

programom bo v soboto, 29. avgusta, ob 11. uri. Vabljeni k spremljanju slikarjev pri njihovem ustvarjanju. 

AVGUST 

24-28 
ponedeljek - 

petek 

TEČAJ PLAVANJA ZA OTROKE  

NA GORENJSKI PLAŽI 
Gorenjska plaža  

 

Organizator:  
Splošno športno društvo Tržič 

Več informacij: 

 040 187 069 

ursa.kriznar@gmail.com 

 

10.00 

Splošno športno društvo Tržič bo v terminu od 24. do 28. avgusta na Gorenjski plaži izvajalo 2. termin plavalnega 

tečaja za otroke od 5. do 9. leta. Tečaj bo potekal od 10.00 do 11.30. Cena je 20 eur na otroka (vključen tečaj 

plavanja, uporaba pripomočkov in vstop na kopališče v času trajanja tečaja). V primeru slabega vremena se bo 

plavalni tečaj prestavil na drug dan, ko bodo vremenske razmere to dopuščale. Če bo premalo prijavljenih, tečaj ne bo 

izveden. 

AVGUST 

27 

četrtek 

KOPANJE: IZOLA 
iz  Tržiča  

 

Organizator:  
Društvo upokojencev Tržič  

Več informacij: 

 04 596 11 65 

 du.trzic@gmail.com 

 

7.00 

Z Društvom upokojencev Tržič se v četrtek, 27. avgusta, lahko odpravite na kopanje na Debeli rtič. Odhod je ob 7. uri 

iz Tržiča Avtobus odpelje iz Tržiča ob 7.00, ustavi še v Pristavi, Križah, Bistrici pri Tržiču, na Loki, v Kovorju in Zvirčah. 

Povratek je ob 19. uri. 

AVGUST 

27 

četrtek 

SREČANJE  

ONKOLOŠKIH BOLNIKOV 
Avtokamp Tominčev slap Podljubelj 

 

Organizator:  
Skupina za samopomoč onkoloških 

bolnikov Tržič  

Več informacij: 

041 688 325  

 

15.00 

V četrtek, 27. 8. 2015, bo ob 15. uri v Avtokampu Tominčev slap Podljubelj srečanje onkoloških bolnikov Tržiča in 

okolice, ki ga organizira Skupina za samopomoč onkoloških bolnikov Tržič. Poskrbljeno bo tudi za glasbeno zabavo. 

Prijave sprejema g. Perko na telefon 041 688 325. 

AVGUST 

28 

petek 

OTVORITEV  

POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME 
parkirišče nad Gorenjsko plažo 

 

Organizator:  
Občina Tržič in CCS Slovenije 

Več informacij: 

  04 597 15 36 

informacije@trzic.si 

17.00 
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Občina Tržič je uredila novo postajališče za avtodome na parkirišču nad Gorenjsko plažo. Uradna otvoritev in predaja 

namenu bo v petek, 28. avgusta ob 17. uri. Obenem bo potekalo Srečanje članov CCS, ki se bodo dva dni družili v 

tržiški občini, si ogledali znamenitosti in rekreirali.  

AVGUST 

28 

petek 

OTVORITEV 4. OBMOČNE 

PREGLEDNE RAZSTAVE 

TRŽIŠKIH LIKOVNIKOV  
Kulturni dom Križe 

 

Organizator:  
KD Tržiških likovnikov, OI JSKD Tržič 

Več informacij: 

04 592 46 30  

oi.trzic@jskd.si  

19.30 

Območna izpostava JSKD Tržič in Kulturno društvo tržiških likovnikov vabita na otvoritev in ogled 4. Območne 

pregledne razstave tržiških likovnikov v petek, 28. avgusta, ob 19.30 v Kulturnem domu Križe. Razstavo bo odprl 

predsednik Zveze kulturnih organizacij Tržič David Ahačič. Odprta bo do 11. septembra, od ponedeljka do srede  med 

17. in 19. uro, od četrtka do nedelje pa od 9. do 11. ure. 

AVGUST 

28-30 
petek - nedelja 

VIKEND SMEHA 
Kulturna dvorana Križe 

 

Organizator:  
KD Kruh Križe, OI JSKD Tržič 

 Več informacij: 

  04 592 46 30 

oi.trzic@jskd.si  
 

20.00 

Komedija ali veseloigra preko komičnega dogajanja z uporabo humorja uprizarja zgodbo z veselim in srečnim koncem. 

Te vesele zgodbe že 10 let uprizarjajo na tradicionalni prireditvi Vikend smeha, ki jo vsako leto pripravita KD Kruh 

Križe in JSKD OI Tržič. V treh zaporednih večerih v zadnjem vikendu v mesecu avgustu vsako leto povabijo različne 

gledališke skupine, ki izvedejo veseloigro, ki je bila premierno uprizorjena v njihovi zadnji sezoni. Letos bo prireditev 

jubilejna 10. po vrsti in bo potekala od petka, 28. avgusta, do nedelje, 30. avgusta. Vse predstave bodo izvedene v 

kulturnem domu Križe.  

V petek, 28. 8. bo ob 20. uri domača gledališka skupina zaigrala komedijo Piknik na bojišču. O sami predstavi je 

letošnji selektor Peter Militarov zapisal: Odličen repertoarni izbor, tako s sporočilnega vidika, kakor tudi iz zasedbenih 

možnosti vlog. Dramatika absurda, prispodoba, ki lahko učinkuje večplastno v opomin sodobne družbe. Močnejšega 

sporočila si pravzaprav človek ne more zamisliti! 

V soboto, 29. 8., bodo igralci KUD Lom pod Storžičem ob 20. uri izvedli igro Štirje letni časi. Igralka Alenka Slapar je za 

vlogo žene Jolande za njeno interpretacijo, v kateri ne manjka živahnosti in humorne izzivalnosti, prejela letošnjo 

nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo. 

V nedeljo, 30. 8., pa bodo igralci gledališča Belansko Kulturnega društva Bohinjska Bela izvedli grenko-sladko 

komedijo Na smučišču. Sredi vročega avgustovskega večera se bo smučalo na odru kriške dvorane.    

AVGUST 

28 

petek 

GLASBENI VEČERI V TRŽIŠKEM 

MUZEJU: KONCERT ROMANA 

KRAJNČAN IN JURE IVANUŠIČ  
Pollakov salon Tržiškega muzeja ali muzejski vrt 

 

Organizator:  
Tržiški muzej 

Več informacij: 

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

 

20.30 

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 najstniških letih je sodelovala z različnimi glasbenimi 

skupinami Sibila (Račke), 12. Nadstropje (Anka kleptomanka, Manekenka, Naturist, ...), Kranjski Dixiland Band, v 

očetovem ansamblu Rž (Jaka, lojtro brž) in se izobraževala pri različnih profesorjih solo petja (Nada Žgur, Sabira 

Hajdarević, ... ). Kar 25 let svojega glasbenega ustvarjanja je posvetila najmlajšim in v tem času je posnela  14 kaset in 

zgoščenk, šest muzikalov in glasbeno plesnih predstav, izdala štiri knjige za zbore ter za svoje delo prejela  več 

glasbenih nagrad. 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. Rodil se je 24. marca 1973 v Mariboru. Študiral je klavir na 

Visoki šoli za glasbo v Gradcu in dramsko igro na AGRFT v Ljubljani, kjer je leta 2001 tudi diplomiral. Prejel je številna 
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priznanja med drugimi Borštnikovo in Ježkovo nagrado. Znan je tudi po svojem t. i. hitrostnem recitiranju oz. petju 

obsežnih besedil v zelo kratkem času. Uspešnica  Od tišine do glasbe,  je do danes imela že več kot 300 ponovitev, za 

televizijski film Lepo je biti Mozart, v katerem je odigral deset vlog, je prejel nagrado Vikendov gong ustvarjalnosti. 

Njegov glasbeni opus je zelo bogat in raznolik. Z Vanesso Redgrave je nastopil na UNICEF koncertih v Londonu, 

Syracusi in Varšavi, redno koncertira z Radetom Šerbedžijo po Evropi in svetu. Je večkratni nagrajenec Festivala 

Šansona in Slovenske Popevke. Vstopnice so v predprodaji v Tržiškem muzeju in TPIC Tržič. 

 

AVGUST 

29 

sobota 

 

MEDDRUŠTVENI POHOD  
iz Tržiča 

 

Organizator:  
Društvo diabetikov Tržič 

Več informacij: 

 031 404 243 

diabetiki.trzic@gmail.com  

 

 

Društvo diabetikov Tržič v sodelovanju z Društvom diabetikov Domžale vabi na meddruštveni pohod na pašnik 

Lipovec v soboto, 29. avgusta. Sedeži v avtobusu so zasedeni, lahko pa se jim pridružite z lastnim prevozom. Cena 

pohoda je 10€ brez prevoza. Prijave sprejemajo na tel: 040 674 559 (Daša). 

 

AVGUST 

29 

sobota 

 

TENIŠKI TURNIR: ZAKON OPEN 
Teniško igrišče v Križah 

Organizator:  
Fan Club Žan Košir 

Več informacij: 

040 516 040 

zakonkd@gmail.com  

9.00 

Fan club Žan Košir organizira teniški turnir ZAKON OPEN 2015, ki je namenjen posameznikom in posameznicam. 

Zaključni  turnir bo v soboto, 29. 8. 2015, ob 9. uri. Sistem bo turnirski, pare bo določil žreb, na koliko gemov oziroma 

setov pa se bo igralo v posameznem krogu bo odvisno od števila prijav. Prijave sprejemajo v ponedeljek in četrtek na 

teniškem igrišču (Tina) in na dan dogodka do 8.45. V prijavnino (10€) je vključeno: uporaba igrišča, žogice, topel obrok 

in praktične nagrade za najboljše tekmovalce. Lepo vabljeni tudi navijači, saj bo dovolj postranskega dogajanja in 

priložnosti za prijetno druženje. 

AVGUST 

29 

sobota 

TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE: 

ANIMACIJSKA PREDSTAVA Z 

USTVARJALNO DELAVNICO - 

JUHU, ŠOLA BO KMALU TU! 
atrij Občine Tržič 

 

Organizator:  
Občina Tržič in CCS Slovenije 

Več informacij: 

  04 597 15 36 

informacije@trzic.si 

 

10.00 

Poletja bo kmalu konec in v mlaki je čutiti vznemirjenost pred pričetkom šole. Zato so žabice že pripravile šolske 

torbe, zvezke in pisala, zdaj pa bi neznansko rade pokazale kaj vse že znajo, pa na žalost v mlaki ni nikogar, ki bi jih bil 

pripravljen poslušati, z njimi ustvarjati, prepevati in plesati. Bi morda to težko nalogo prevzeli vi, dragi otroci? Potem 

se nam pridružite ob mlaki in skupaj bomo preživeli zabavno in ustvarjalno dopoldne na ustvarjalni delavnici s 

Pravljičarno v soboto, 29. avgusta, ob 10. uri v atriju Občine Tržič. 

AVGUST 

29 

sobota 

OTVORITEV RAZSTAVE: 

ZELENICA NAŠA JE EDINSTVENA 
Planinski dom na Zelenici 

 

Organizator: 
GUC Zelenica 

Več informacij: 

040 627 808 

guc.zelenica@gmail.com  

11.00 

Gorniški učni center Zelenica bo ob zaključku slikarske kolonije na temo: »Zelenica naša je edinstvena« odprl razstavo 

del sodelujočih članov Kulturnega društva tržiških likovnikov. Otvoritev razstave s kulturnim programom bo v soboto, 

29. avgusta, ob 11. uri v Planinskem domu na Zelenici. Vabljeni. 

do 18. 

avgusta 

ZBIRANJE PRIJAV ZA  

TEČAJ PRVE POMOČI ZA 

BODOČE VOZNIKE 

 

Organizator:  
Več informacij: 

04 592 47 30 

informacije@trzic.si  

 

 

Rdeči križ Tržič sprejema prijave za tečaj prve pomoči za bodoče voznike, ki bo v septembru. Datum začetka izvajanja 

bodo prijavljeni kandidati prejeli po pošti. Prijave sprejemajo po elektronski pošti trzic.ozrk@ozrks.si ali na telefon 
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04/597 16 90. 

avgust 
VPIS V  

ŠOLO SMUČARSKIH SKOKOV  
Skakalni center Sebenje 

 

Organizator:  

Nordijski smučarski klub Tržič FMG 
Več informacij: 

041 749 505, 041 296 523 
nsk.trzic@gmail.com 

 

 

Nordijski smučarski klub Tržič FMG vabi vse otroke stare od 5 do 11 let v Šolo smučarskih skokov. Treningi bodo vsak 

torek in četrtek od 17. ure dalje v Skakalnem centru Sebenje. Več informacij na tel: 041 749 505 (Viko) in 041 296 523 

(Mitja). 

do 10. 

septembra 
 

ZBIRANJE PRIJAV ZA  

IZLET: NEMŠKI TROJČEK - 

BERLIN, DRESDEN, LEIPZIG 
iz Tržiča  

Organizator:  
Skupina SMEH pri MGT 

Več informacij: 

041 651 934 

boris.kuburic@jskd.si   

 

Humoristična skupina SMEH pri Mladinskem gledališču Tržič zbira prijave za zanimiv petdnevni izlet v Berlin.  Poleg 

glavnega nemškega mesta, ki bo prav v dneh našega obiska praznoval 25-letnico padca berlinskega zidu in združitve 

obeh Nemčij, si boste  z veselo  družbo lahko ogledali še Dresden, Leipzig, Potsdam in Meissen. Prijave zbirajo na tel: 

04 592 46 30 in po elektronski pošti na boris.kuburic@jskd.si. 

september 
 

VPIS V TEČAJ  

TAIJIJA IN KUNGFUJA 
Tržič  

 

Organizator:  
Društvo Taiji – Zlati petelin 

Več informacij: 

041 773 855 
mbedina@gmail.com   

 

 

Društvo Taiji vabi vpisuje začetnike v tečaj kungfuja in taijija. Vadba za Kungfu se začne 7. septembra, taijija 8. in 

taijija za starejše 11. septembra. Več informacij na spletni strani www.taiji-zlatipetelin.si.  

ponedeljek - 

petek 

PREDPRODAJA VSTOPNIC , 

GLASBENI VEČER V TRŽIŠKEM 

MUZEJU: ROMANA KRANJČAN &  

BAND 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.  

sobote, nedelje, 

prazniki 
TURISTIČNO PROMOCIJSKI IN 

INFORMACIJSKI CENTER TRŽIČ 

 

TPIC  Tržič 

Več informacij: 

04 597 15 36, 051 627 057 

informacije@trzic.si   

pij 

9.-16. 

Turistično promocijski in informacijski center Občine Tržič (na kratko TPIC Tržič) je večnamenska pisarna za 

posredovanje informacij o turistični ponudbi in prireditvah v Tržiču. Prodajamo spominke, priložnostna darila, 

razglednice, planinske karte in vodnike, vstopnice za prireditve, ribolovne dovolilnice za revir Tržiške Bistrice, 

organiziramo vodenja po mestu in okolici izposojamo gorska in treking kolesa. TPIC je odprt od ponedeljka do petka 

od 9. do 16. ure in vsako drugo soboto v mesecu od 9. do 12. ure. Vabljeni. 

 

od 29. 

avgusta 

do 11. 

septembra 
 

4. OBMOČNA PREGLEDNA 

RAZSTAVA TRŽIŠKIH 

LIKOVNIKOV 
Kulturni dom Križe 

 

KD Tržiških likovnikov, OI JSKD Tržič 

Več informacij: 

04 592 46 30  

oi.trzic@jskd.si 

 

 

 Območna izpostava JSKD Tržič in Kulturno društvo tržiških likovnikov vabita na ogled 4. Območne pregledne razstave 

tržiških likovnikov v Kulturni dom Križe. Razstava bo odprta od 29. avgusta do 11. septembra od ponedeljka do srede 

 med 17. in 19. uro, od četrtka do nedelje pa od 9. do 11. ure.  v mesecu od 9. do 12. ure. Vabljeni. 

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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