
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 7. do 13. septembra 2015 

 
 

 SEPTEMBER 

7, 10 
ponedeljek, 

četrtek 

 

ŠOLA ZA STARŠE 
Zdravstveni dom Tržič 

Organizator: 
Zdravstveni dom Tržič 

Več informacij: 

04 598 22 32 

zdravstvenavzgoja@zd-trzic.si  

18.00 

Če se bo vaša družina povečala za malega, težko pričakovanega družinskega člana, ste vljudno vabljeni na Šolo za 

starše v Zdravstveni dom Tržič. Beseda bo tekla o nosečnosti, zdravem življenjskem slogu, pogovarjali in iskali pa 

boste odgovore na vprašanja o porodu in poporodnem obdobju z vidika novorojenčka, matere in očeta. V ponedeljek 

bo poudarek na komunikaciji med staršema, v četrtek pa na negi dojenčka. Šola za starše je brezplačna. 

SEPTEMBER 

8 

torek 

POHOD  

DRUŠTVA UPOKOJENCEV TRŽIČ 
iz Tržiča 

 

Organizator:  
Društvo upokojencev Tržič  

Več informacij: 

 04 596 11 65 

 du.trzic@gmail.com 

 

7.00 

Društvo upokojencev Tržič bo v torek, 8. septembra, organiziralo izlet v neznano. Odhod bo ob 7. uri iz Tržiča.  

SEPTEMBER 

8 

torek 

SREČANJE ONKOLOŠKIH 

BOLNIKOV  
predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 

 

Organizator:  
Društvo onkoloških bolnikov 

Slovenije –  

skupina za samopomoč Tržič  

Več informacij: 

041 688 325  

17.00 

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za samopomoč Tržič vabi na srečanje onkoloških bolnikov, ki bo v 

torek, 8. septembra, ob 17. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič. 

SEPTEMBER 

9 

sreda 

OTVORITEV RAZSTAVE:  

LEE JAZBEC - ČAS TITAN  
Galerija atrij Občine Tržič 

 

Organizator:  
Tržiški muzej 

Več informacij: 

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

 

18.00 

Tržiški muzej vabi na otvoritev razstave Lee jazbec Čas Titan v sredo, 9. septembra, ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine 

Tržič. Akademska slikarka Lea Jazbec je zaključila specializacijo na Beneški akademiji lepih umetnosti. V svoji praksi se 

osredotoča na uporabo različnih tehnik, kot so: risba, grafika, kolaž, kiparstvo, svetlobni objekti, instalacije, video in 

animacije. Na tokratni razstavi predstavlja tri svetlobne instalacije, med njimi je delo Odsev, ki je pred leti nastalo v 

Dovžanovi soteski, ter izbor struktrur malih del in grafik, ki so eksperimetni in študije za kasneje nastale instalacije. 

Vizualne podobe in tehnično podprti predmeti nas nagovarjajo s prikazom prostorskih odnosov in povezovanjem 

struktur, časa in gibanja. Gost na razstavi bo Max Reid. Razstavo bo odprl župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic. 

SEPTEMBER 

9 

sreda 

PREDAVANJE: KARLO PESJAK - 

MOJA ŽIVLJENJSKA POT  
Kulturni dom Kovor 

 

Organizator: 

Karlo Pesjak  

Več informacij: 

karlo.pesjak@telia.com   

 

19.00 

V Kulturnem domu Kovor bo 9. septembra 2015 ob 19. uri predavanje Karla Pesjaka, rojaka iz Kovorja. Karlo Pesjak je 

mednarodni mojster fotografije E-FIAP, prejel je več mednarodnih nagrad, bil je tudi ”Fotograf leta” na Švedskem, 

mailto:zdravstvenavzgoja@zd-trzic.si
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mailto:karlo.pesjak@telia.com


 

kjer živi zadnjih 45 let. Na predavanju bo tekla beseda o njegovi življenjski poti in o naravnih lepotah Švedske. 

Predavanje bo popestril s fotografijami. Vabljeni. 

SEPTEMBER 

10 

četrtek 

PREDAVANJE ANTONA 

KOMATA: UMETNOST 

PREŽIVETJA  
Ljudska univerza Tržič 

 

Organizator:  
Ljudska univerza Tržič  

Več informacij: 

04 592 55 51 

 info@lu-trzic.si  

19.00 

V četrtek, 10. septembra, bo na Ljudski univerzi Tržič ob 19. uri potekalo zanimivo, brezplačno predavanje Antona 

Komata, slovenskega svobodnega raziskovalca, pisca, scenarista, publicista, predvsem pa naravovarstvenika, ki bo 

spregovoril nekaj besed o svoji knjigi z naslovom Potniki na ladji norcev – Umetnost preživetja. Po predavanju bo na 

voljo za vsa vprašanja v povezavi s samooskrbo. Predavatelj meni, da je ena od ključnih nalog kulturnega razvoja 

človeštva uskladitev znanja o svojem bivalnem okolju, torej o svojem domu, z gospodarsko dejavnostjo, ki mora biti v 

prvi vrsti podrejena načelu dobrega gospodarjenja. Lepo povabljeni na srečanje, predavanje in druženje. 

SEPTEMBER 

11 
petek 

VELIKI KONCERT  

MARIJE AHAČIČ POLLAK  

Z DAMAMI DOMAČE GLASBE  

IN GOSTI  
Dvorana Tržiških olimpijcev 

Organizator: 

Media butik d.o.o. in Občina Tržič 

Več informacij: 

051 697 737, 04 597 15 36 

informacije@trzic.si 

19.00 

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, Jodel Express in pevec 

Slovenskega okteta Janez Triler, manjkal pa ne bo niti Pihalni orkester Tržič. Besede bo v šopek  povezal Marjan 

Bunič. Ob zimzelenih melodijah bodo zaplesali: v ritmu angleškega valčka se bosta zavrtela večkratna državna prvaka 

v latinsko ameriških in standardnih plesih Anja in Matej Pritekelj iz Plesnega kluba Mirandance, ob zvokih 

narodnozabavne glasbe pa Folklorna skupina Iskraemeco. 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).  

SEPTEMBER 

12 

sobota 

PLANINSKI IZLET: CRODA 

FISCALINA DI MEZZO/POT 

ŠESTIH KOČ (2675 METROV) 
iz Tržiča 

Organizator: 

Planinsko društvo Tržič 

Več informacij: 

040 627 808 

 stanko.koblar@gmail.com 

5.00 

Planinsko društvo Tržič 12. septembra vabi na planinski izlet v sanjske Dolomite na goro Croda Fiscalina di Mezzo, 

visoko 2675 m, ki se nahaja v osrčju gorske skupine Dolomiti di Sesto in je bil 5. septembra odpovedan zaradi slabega 

vremena. Prosijo za ponovne prijave do srede, 2. septembra, oz. do zasedbe mest. 

SEPTEMBER 

12 

sobota 

PLANINSKI IZLET ZA 

MLADINSKO SKUPINO: DOM 

POD STORŽIČEM, JAVORNIK, 

BELA PEČ, KONJŠČICA, PR' TIČ 
Dom pod Storžičem 

 

Organizator:  
Planinsko društvo Tržič, Mladinski 

odsek 

 Več informacij: 

040 627 808 

stanko.koblar@gmail.com 

8.30  

Mladinski odsek Planinskega društva Tržič v soboto, 12. septembra vabi vse učence od 5. do 9. razreda na planinski 

izlet. Izpred Doma pod Storžičem se bodo čez Javornik, Belo Peč in Konjščico povzpeli do turistične kmetije Pr'Tič. 

Odhod bo ob 8.30 izpred Doma pod Storžičem. Prijave sprejemajo do srede, 9. septembra.  

 

SEPTEMBER 
 

 

 

Organizator:  
 

mailto:stanko.koblar@gmail.com


 

12 

sobota  

TRŽNI DAN 
Staro mestno jedro, Trg svobode 

Polona Brodar s.p. in  

Knjižnica dr. toneta Pretnarja   

Več informacij: 

040 125 722   

polonca.brodar@gmail.com 

 

8.00 

Na septembrskem 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. V okviru Tržnega dne bo tokrat 

dogodek Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Srce mesta Tržiča. Zaradi prireditve bo od petka, 11. avgusta, od 21. ure dalje 

delna, v soboto, 12. septembra, od 6. do 20. ure pa popolna zapora Trga svobode. 

 

SEPTEMBER 

12 

sobota 

TEK PREPREK 
Križe, Sebenje 

 

Organizator:  
Klub tržiških študentov 

Več informacij: 

  030 383 051 

ktstrzic@gmail.com  

 

10.00 

Klub tržiških študentov bo 12. 9. 2015 organiziral športni dogodek Tek preprek. Zbor tekmovalcev bo ob 10.00 v 

Gostišču pr'Benk, start pa ob 11.00 v Sebenjah. Tek bo potekal po poti Treh zvonov, dolgi približno 9 km, na kateri se 

bodo tekmovalci srečali s številnimi ovirami, ki jih bodo morali uspešno prečkati. Namen našega dogodka je 

vzpodbuditi tekmovalce za medsebojno pomoč pri premagovanju ovir in se pri tem zabavati. Cilj vsakega tekmovalca 

naj bo uspešno preteči progo. Po končanem teku bo vsak tekmovalec dobil topli obrok, zabaval nas bo Dj, vsi navijači 

in obiskovalci dogodka pa bodo lahko s svojimi tekmovalci uživali ob hrani in pijači. Udeleženci Teka prepreka in ostali 

ste vljudno vabljeni na večerno druženje, ki bo v gostilni - pizzeriji Pr'Benk s predvidenim začetkom ob 17. uri. 

SEPTEMBER 

12 

sobota 

POKAL COCKTA V SMUČARSKIH 

SKOKIH ZA DEČKE IN DEKLICE 
Sebenje  

 

Organizator:  

Nordijski smučarski klub Tržič FMG 
Več informacij: 

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

 

10.00 

Nordijski smučarski klub Tržič FMG bo 12. septembra 2015 na skakalnici v Sebenjah organiziral Pokal Cockta v 

smučarskih skokih za dečke in deklice do 14 in 15 let s pričetkom ob 10 uri. Vabljeni k vzpodbujanju mladih skakalcev. 

SEPTEMBER 

12 

sobota 

KNJIŽNICA - SRCE MESTA 
Staro mestno jedro, Trg svobode  

 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in 

Polona Brodar, s.p. 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

15.00 

V  okviru Tržnega dne bo Knjižnica dr. Toneta Pretnarja v soboto, 12. septembra. 2015, od 15. do 21. ure prisotna v 

starem mestnem jedru Tržiča, kjer se bo dogajalo marsikaj zanimivega. Za otroke bodo poskrbeli v hišici, kjer bodo 

ure pravljic in otroške delavnice. Na glavnem odru bo ob 15. uri sprejem letošnjega Pretnarjevega nagrajenca, ki v 

duhu svetovljana dr. Toneta Pretnarja širi slovenski jezik in slovensko književnost med med narodi v Evropi in po 

svetu. Nastopili bodo Adi Smolar in Primož Suhodolčan, Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke, Impro liga z 

Rokom Bohincem in Sašom Staretom, za dobro glasbo bosta poskrbeli tudi Tržičanki Eva Moškon in Lana Petrovič. 

Predstavili bodo tudi vse druge dejavnosti, ki sodijo v domeno knjižnice, kot npr. domoznanska dejavnost in bibliobus. 

V knjižnici radi poslušate predavanja na temo zdravega načina življenja, tokrat bo zdravo kuhal znani kuhar Jure 

Munda, predavali bosta Marija Merljak in Sanja Lončar. Predstavili se bosta Društvo diabetikov Tržič in klekljarice, ki 

najdejo svoj prostor knjižnici. Ker so vedno zelo dobro obiskana različna predavanja in potopisi, se boste po neznanih 

poteh in deželah potepali z Dejanom Ogrincem in članom Foto kluba Tržič Matejem Megličem. Na stojnicah si boste 

lahko ogledovali (in kupili) knjige nekaj slovenskih založb. Ker pa so knjižnice vse bolj tudi družabni prostori, se 

boste ob koncu popoldneva zavrteli in zapeli ob glasbi Mance Špik. Osrednja gostja prireditve pa bo promotorka 

branja in knjig (in še marsikaj drugega) dr. Manca košir. Vabljeni v knjižnico brez zidov na tržiški »plac«, kjer bo 

pestro, zanimivo, veselo in kjer bo vsak našel kaj prijetnega zase.  

SEPTEMBER GORSKI PREIZKUS  

Organizator:  12.30 

mailto:polonca.brodar@gmail.com
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13 

nedelja 

STARODOBNIKOV LJUBELJ 2015 -  

19. HRASTOV MEMORIAL  
stara ljubeljska cesta na prelaz Ljubelj 

Avto moto društvo Tržič 

Več informacij: 

  068 149 636 

info@ljubelj.si  

Na znameniti ljubeljski cesti, ki je znana po dirkah med leti 1926 in 1961, Avto modo društvo Tržič ponovno organizira 

prireditev Gorski preizkus starodobnikov Ljubelj 2015, na kateri lahko sodelujejo motocikli in motocikli s prikolico do 

letnika 1961. Ker pa želimo obuditi take dirke, kakršne so bile pred 40. leti, zato se prireditev dandanes odvija na 

makadamski progi, ki pelje od mejnega prehoda pa do vrha starega prelaza na Ljubelju. Proga je dolga 2300 m in na 

najstrmejši točki doseže vzpon celo do 33 %. Svečana otvoritev bo ob 12.30, nato tekmovanje do 17. 00, ko bo 

skupinsko fotografiranje. Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad  bo ob 18.00 na platoju Ljubelj. Prireditev bodo 

popestrili nastopi plesnih skupin Kaos, Zumba – GS Pizun, Country in Kulturnega društva Pihalni orkester Tržič ter 

srečanje ljubiteljev TOMOS mopedov do letnika 1990.  

september 

KULTURNO DRUŠTVO 

FOLKORNA SKUPINA 

KARAVANKE TRŽIČ 
Balos 4 

 

Organizator:  
Kulturno društvo  

Folklorna skupina Karavanke Tržič 

 Več informacij: 
 051 332 787  

 

 

Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke Tržič vpisuje nove člane vsak ponedeljek od 18. do 19. ure v prostorih 

društva na Balosu 4. Dodatne informacije nudijo po telefonu 051 332 787. 

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). 

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 
TURISTIČNO PROMOCIJSKI IN 

INFORMACIJSKI CENTER TRŽIČ 

 

TPIC  Tržič 

Več informacij: 

04 597 15 36, 051 627 057 

informacije@trzic.si   

pij 

9.-16. 
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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. 

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. 

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.  

 

od 10.  

do 28. 

septembra 

RAZSTAVA: 

LEA JAZBEC - ČAS TITAN 
Galerija atrij Občine Tržič 

 

Organizator:  
Tržiški muzej 

Več informacij: 

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

 

 

V Galeriji Atrij Občine Tržič bo od 10. do 28. septembra na ogled razstava Čas Titan akademske slikarke Lee Jazbec, ki 

je zaključila specializacijo na Beneški akademiji lepih umetnosti. V svoji praksi se osredotoča na uporabo različnih 

tehnik, kot so: risba, grafika, kolaž, kiparstvo, svetlobni objekti, instalacije, video in animacije. Na tokratni razstavi 

predstavlja tri svetlobne instalacije, med njimi je delo Odsev, ki je pred leti nastalo v Dovžanovi soteski, ter izbor 

struktrur malih del in grafik, ki so eksperimetni in študije za kasneje nastale instalacije. Vizualne podobe in tehnično 

podprti predmeti nas nagovarjajo s prikazom prostorskih odnosov in povezovanjem struktur, časa in gibanja.  

 

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. Vabljeni. 

Sveže informacije o prireditvah, ki se bodo odvijale na območju občine Tržič v tem letu, lahko spremljate tudi na spletni strani 

mailto:informacije@trzic.si
mailto:informacije@trzic.si
mailto:trziski.muzej@guest.arnes.si


 

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 

http://www.trzic.si/

