
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 31. do 6. septembra 2015 

 
 

 SEPTEMBER 

1 
torek 

 

SREČANJE BOLNIKOV PO 

MOŽGANSKI KAPI 
Dom Petra Uzarja 

Organizator: 
Dom Petra Uzarja  

Več informacij: 

040 625 298 

16.00 

Vsak prvi torek v mesecu se ob 16. uri v Domu Petra Uzarja srečujejo bolniki po možganski kapi. Srečanja, na katerih 

govorijo o pomenu in načinu rehabilitacije, tako telesne kot duševne, po tej težki bolezni, prireja Klub CVB Tržič.   

SEPTEMBER 

2 

sreda 

INDIVIDUALNA POMOČ ZA 

UPORABNIKE RAČUNALNIKA 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 

 

11.-12. 

Če vam uporaba računalnika pogosto povzroča preglavice in slabo voljo, vam lahko na individualni uri pomoči 

pomagajo v knjižnici. Skozi težave in prepreke vas bo vodil Nejc Perko, zaželene pa so predhodne najave na 

telefonsko številko 04 592 38 83. 

SEPTEMBER 

3 

četrtek 

24. LETNO SREČANJE 

UPOKOJENCEV GORENJSKE 
iz  Tržiča  

 

Organizator:  
Društvo upokojencev Tržič  

Več informacij: 

 04 596 11 65 

 du.trzic@gmail.com 

 

7.00 

Društvo upokojencev Tržič in Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske vabita na 24. Letno srečanje 

upokojencev Gorenjske, ki bo v četrtek, 3. septembra 2015, ob 10. uri v Bohinjski Bistrici. Avtobus bo odpeljal iz Tržiča 

ob 8. 30, ustavil bo še v Pristavi, Križah, Bistrici pri Tržiču, Kovorju in Zvirčah.  

SEPTEMBER 

3 

četrtek 

VPIS V PASJO ŠOLO  
poligon na Čegeljšah 

 

Organizator:  
Kinološko društvo Storžič  

Več informacij: 

031 401 821  

www.kdstorzic.si  

 

18.00 

Kinološko društvo Storžič vpisuje v pasjo šolo, in sicer v programe vzgoja mladiča, mala šola, osnovno šolanje in rally 

obedience. Vpis poteka prek spletne strani www.kdstorzic.si ali telefona 031 401 821 (Monika), s svojim pasjim 

prijateljem pa jih lahko obiščete tudi v četrtek, 3. septembra ob 18. uri na njihovem poligonu na Čegeljšah. 

SEPTEMBER 

4 

petek 

SREČANJE  

POGOVORNE SKUPINE  
Kulturni dom Križe 

 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

19.00 

Kaj je pogovor med ljudmi? Vzpostavljanje in ohranjanje odnosov, terapevtsko v več smeri. Lahko tudi stresno, če si 

ne znamo prisluhniti. Prav samopomoči je namenjeno to dolgoletno petkovo srečevanje skupine, ki se zbira vsak 

drugi in četrti petek ob 19. uri v prostorih knjižnice. 

mailto:siktrz@trz.sik.si
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SEPTEMBER 

4 

petek 

PETKOV ŠUŠTARSKI ŽUR 

amfiteater Gorenjska plaža 

 

Organizator:  
Željko Preradović, s. p. 

Več informacij: 

041 323 105  

gostinstvo.cetring@gmail.com 

 

19.00 

V petek,  4. septembra, se bo ob 19. uri začela zabava s Pop designom na Gorenjski plaži, ki bo trajala pozno v noč. 

Predskupina legendarnega ansambla, ki deluje že 30 let bo narodno-zabavni ansambel Galop.  

SEPTEMBER 

5 

sobota 

PLANINSKI IZLET: CRODA 

FISCALINA DI MEZZO/POT 

ŠESTIH KOČ  
iz Tržiča 

Organizator: 

Planinsko društvo Tržič 

Več informacij: 

040 627 808 

 stanko.koblar@gmail.com 

5.00 

Planinsko društvo Tržič 5. septembra vabi na planinski izlet v sanjske Dolomite, in sicer na 2675 metrov visoko goro 

Croda Fiscalina di Mezzo, ki se nahaja v osrčju gorske skupine Dolomiti di Sesto. Prijave sprejemajo do srede, 2. 

septembra, oz. do zasedbe mest. 

SEPTEMBER 

5 

sobota 

VAŠKI SEJEM V SEBENJAH  
Sebenje 

 

Organizator:  
Krajevna skupnost Sebenje 

 Več informacij: 

041 875 135  

marko.poljanc@siol.net  

 

9.00 

Prvo soboto v mesecu vas v svojo družbo vabijo krajani Sebenj. Med 9. in 12. uro vas v vaškem jedru Sebenj čaka 

bogata ponudba rokodelskih izdelkov in domačih dobrot kot so domač sir in skuta, suhomesnati  izdelki, med in 

medeni izdelki, zdravilni čaji. Vaško jedro bo tokrat ciljni prostor 2. teka po Poti treh zvonov.  

SEPTEMBER 

5 

sobota 

2. TEK PO POTI TREH ZVONOV 

- TRŽIŠKI POKAL V 

REKREATIVNIH TEKIH  
Sebenje, Žiganja vas 

 

Organizator:  
Športna zveza Tržič, KS Sebenje in 

ŠKD Žiganja vas  

Več informacij: 

041 875 135  

marko.poljanc@siol.net  

 

10.00 

Športna zveza Tržič, Krajevna skupnost Sebenje in Športno kulturno društvo Žiganja vas tudi letos vabijo na tek po 

Poti treh zvonov, ki bo v soboto, 5. septembra. Start bo ob 10. uri pod vaško lipo v Žiganji vasi. Dolžina proge je 8 km, 

tekmovanje šteje tudi za točke Tržiškega pokala v rekreativnih tekih. Poleg starostnih kategorij, bosta dodani 

dve kategoriji: družina tekačev (z vsaj tremi člani) in tekačice nad 75 kg. Prijave sprejemajo na elektronski 

naslov: polansek@gmail.com in na dan prireditve eno uro pred startom. Prijavnina je 10,00 EUR. Vsem tekačem 

pripada topli obrok in pijača. V okviru teka bo v ciljnem prostoru potekal Vaški sejem, na katerem boste lahko kupili 

izdelke lokalnih kmetov in obrtnikov. Ogledali si boste vajo GRS Tržič in plesne nastope, zavrteli pa se boste lahko ob 

živi glasbi. Tudi za navijače in ostale obiskovalce bo za jedačo in pijačo dobro poskrbljeno. 

 

SEPTEMBER 

5 

sobota  

4. SPOMINJARIJE  

NA POLDETA BIBIČA 
Dom krajanov Brezje pri Tržiču 

 

Organizator:  
KS Brezje pri Tržiču in  

ZKO Tržič - OI JSKD Tržič  

Več informacij: 

04 592 46 30 

oi.trzic@jskd.si  

 

19.00 

Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču in Zveza kulturnih organizacij Tržič - Območna izpostava JSKD Tržič vabita na 

"četrte spominjarije" na gledališkega in filmskega velikana ter "domačina" Poldeta Bibiča. Spominjarije bodo v 

soboto, 5. septembra 2015, ob 19. uri v Domu krajanov Brezje pri Tržiču. Z besedo igralke Štefke Drolc in s filmom 

Janeza Megliča Polde Bibič na platnu, bomo obujali spomine na "igralca z veliko začetnico, pisca memoarske proze in 

pedagoga. Besedni oblikovalec programa bo David Ahačič. Vljudno vabljeni. 
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SEPTEMBER 

6 

nedelja 

48. ŠUŠTARSKA NEDELJA 
staro mestno jedro Tržiča 

 

Organizator:  
Turistično društvo Tržič  

Več informacij: 

  04 59 24 730  

 info.tdtrzic@gmail.com  
www.trzic.info  

 

8.00 

Na angelsko nedeljo, prvo nedeljo v septembru, tržiške ulice oživijo in v mesto pod Karavankami privabijo veliko 
obiskovalcev. Šuštarska nedelja že dolgo ni več samo semenj, temveč mesto obrti, nakupov, športa, zabave, 
nagradnih iger, izobraževanja in veselja. Največ obiskovalcev pa privabijo ugodni sejemski nakupi. Poleg nakupov si 
lahko ogledate različne spremljevalne dejavnosti Tržiškega muzeja, rokodelsko delavnico Kosmač, na parkirišču 
tržnice se bo predstavilo Društvo Taiji - Zlati petelin. Športno društvo Katrx šport bo preko celega dneva pred 
stolpnico skrbelo za animacijo in športno zabavo za otroke. Na glavnem odru na Predilniški cesti se bodo od 10.00 do 
17.00 zvrstili Pihalni orkester Tržič, nastopi plesnih skupin, Frajšprehunga v izvedbi KD Križe, ansambli Kdr voč, Galop, 
Mladi godci, Gorenjski kvintet in Veseli svatje. Na parkirišču pri tržnici pa bo od 11.00 do 17.00 potekalo tekmovanje v 
kuhanju tržiških bržol.  

SEPTEMBER 

6 

nedelja 

ŠUŠTARSKA NEDELJA  

V TRŽIŠKEM MUZEJU 
parkirišče pri tržnici pri Občini Tržič  

Organizator:  
Tržiški muzej 

Več informacij: 

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

 

9.00 

V okviru Šuštarske nedelje bo v Tržiškem muzeju zelo živahno. Skozi razstavi Tržiški šuštarji in Slovenski smučarski 

muzej vas bodo popeljali kustosi. Otroci se bodo lahko igrali Čeveljčkove igre na vrtu, ustvarjali v delavnicah s Tino 

Mežek, poslušali čevljarske pravljice, ki jih bodo pripovedovali otroci iz KD Kruh Križe, ob 17. 30 pa bo žrebanje 

ugankarske  Poti radovednega čeveljčka. V Kurnikovi hiši bo na ogled razstava bivanjske kulture. Tudi tu bo zanimiva 

delavnica za otroke z naslovom Na obisku pri šuštarju. 

SEPTEMBER 

6 

nedelja 

7. FESTIVAL TRŽIŠKIH BRŽOL  
parkirišče pri tržnici pri Občini Tržič  

 

Organizator:  
Turistično društvo Tržič  

Več informacij: 

  04 59 24 730  

 info.tdtrzic@gmail.com  
www.trzic.info  

 

11.00 

S tradicijo šuštarskega sejma je povezano tudi kuhanje tržiških bržol. Letos bo Festival tržiških bržol ponovno potekal 

pod okriljem Šuštarske nedelje in poskrbel za promocijo te znamenite tržiške jedi. Prijavljene ekipe se bodo pomerile 

v tekmovanju kuhanja bržol na odprtem ognju. Ob 11. uri bo prižiganje ognja, ob 12. uri nastop Folkorne skupine 

Bled, ob 14.30 ocenjevanje bržol, ob 16.00 pa razglasitev najboljših in podelitev nagrad na glavnem odru.  

SEPTEMBER 

6 

nedelja 

VESELO PRED »KOZUCEM« 
Gostilna in picerija Kozuc 

 

Organizator:  
Gostilna in picerija Kozuc  

Več informacij: 

  041 913 425 

 

12.00 

Pred Gostilno in picerijo Kozuc vas bo 6. septembra od 12. ure dalje zabavala Tanja Žagar s spremljevalno skupino 

Avantura, ob 16.00 pa sledi še nastop in zabava z  Dolinskimi muzikanti. 

avgust, 

september 
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). 
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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 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 vpisuje začetnike v tečaj kungfuja in taijija. Vadba za Kungfu se začne 7. septembra, taijija 8. in taijija za 

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

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. 

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

Veliki koncert Marije Ahačič Pollak z damami domače glasbe in gosti bo v petek, 11. septembra 2015, ob 19. uri v 

Dvorani tržiških olimpijcev. Mariji Ahačič Pollak se bodo na odru pridružile tudi dame domače glasbe: 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 Vrhovnik Dorič. Med gosti bodo še pevec Slovenskega okteta Janez Triler, Trio Jožeta Burnika, Anja 

Burnik, Jože Galič, Jodel Express, Pihalni orkester Tržič, Foklorna skupina ISKRAEMECO Kranj, večkratna državna 

prvaka v latinsko ameriških in standardnih plesih Anja in Matej Pritekelj, besede pa 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, Gostilna & picerija "Kozuc", KZG Sloga Kranj, Zavod za turizem Škofja Loka, TIC Kamnik, TIC Medvode 

in 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.  
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ponedeljek - 

petek 
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 5. do 7. 

septembra 

RAZSTAVA  

TRŽIŠKIH OBRTNIKOV 
Galerija atrij Občine Tržič 

 

Organizator:  
Območna obrtno-podjetniška 

zbornica Tržič  

Več informacij: 

04 592 33 40 

aleksandra.kojic@ozs.si 

 

10.00 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Tržič  tudi letos  vabi v Galerijo Atrij Občine Tržič na ogled  tradicionalne 

razstave obrtnikov. Predstavljajo se  člani sekcije predelovalcev kož in tekstilci. Kvalitetni izdelki, ki jih izdelujejo, so  

vsekakor vredni ogleda. Razstava tržiških obrtnikov je prikaz dela in pridnost rodu, ki je ostal zvest kraju in predan 

delu. Odprtje bo v soboto, 5. septembra, ob 10. uri. Razstavo si lahko ogledate tudi v nedeljo od 8.00 do 19.00 in v 

ponedeljek od 9.00 do 12.00. 

 

od 29. 

avgusta 

do 11. 

septembra 
 

4. OBMOČNA PREGLEDNA 

RAZSTAVA TRŽIŠKIH 

LIKOVNIKOV 
Kulturni dom Križe 

Organizator:  
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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