
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 14. do 20. septembra 2015 

 

SEPTEMBER 

15 

torek 

OTVORITEV PRENOVLJENEGA 

PAVILJONA NOB 
Paviljon NOB 

 

Organizator:  
Občina Tržič in Krajevna skupnost 

Tržič-mesto 

Več informacij: 

 04 597 15 36 

 informacije@trzic.si 

 

18.00 

Občina Tržič in Krajevna skupnost Tržič - mesto vabita na Otvoritev prenovljenega paviljona NOB.  

Paviljon NOB je arhitekturni spomenik avtorja arhitekta Cirila Oblaka, ki je zasnovan kot galerija z razstavno dvorano 

in pripadajočo večnamensko kletno etažo. Zgrajen je bil leta 1969 in izpričuje izjemno arhitekturno dediščino 

slovenske moderne. V širše prepoznanem galerijskem prostoru so razstavljali številni priznani slovenski ter 

mednarodni ustvarjalci. Objekt je bil potreben celovite energetske sanacije ter gradbene prenove, zato je Občina 

Tržič letos pristopila k realizaciji projekta obnove, ki se je v okviru projekta REAAL delno sofinanciral s sredstvi 

Švicarskega mehanizma, slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih 

razlik v razširjeni Evropski uniji. Na novo so urejeni vsi prostori paviljona, tako v prvem nadstropju pridobivamo 

izjemen galerijski prostor, v kleti pa prenovljeno dvorano ter manjše pisarniške prostore za potrebe delovanja društev 

ter Krajevne skupnosti Tržič-mesto. V naslednjem letu bo sledila druga faza prenove – obnova ploščadi pred 

paviljonom.  

V kulturnem programu bodo nastopili člani Kulturnega društva Pihalni orkester Tržič in plesalci Plesnega kluba Tržič, 

na ogled pa bo tudi razstava likovnih del iz stalne zbirke Tržiškega muzeja.  

SEPTEMBER 

15 

torek 

MERJENJA V BISTRICI 
Prostori Društva diabetikov Tržič v stavbi KS Bistrica 

 

Organizator:  
Društvo diabetikov Tržič 

Več informacij: 

041 319 850 

diabetiki.trzic@gmail.com 

18.00 

Če redno kontrolirate svoje krvne parametre, bo za to priložnost že v torek med 18. in 19. uro v društveni pisarni 

Društva diabetikov Tržič v Ročevnici. 

SEPTEMBER 

15 

torek 

KNJIŽNICA, PROSTOR ZA VSE: 

Predstavitev zemljevida 

Ledinska imena v občini Tržič 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizatorji: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in 

RAGOR 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

19.30 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske se že več let posveča živi kulturni dediščini podeželja, kamor uvrščamo tudi 

ledinska imena. Ta imena so odraz naravnih in družbenih razmer v določenem okolju in so pomemben del identitete 

lokalnega prebivalstva. 

V okviru evropskega čezmejnega projekta, imenovanega FLU-LED, so na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske v 

sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice raziskali ledinska imena v treh karavanških občinah (Jesenice, 

Kranjska Gora in Tržič). Ledinska imena v tržiški občini so obeležena na tiskanem zemljevidu v merilu 1 : 25 000, ki 

vsebuje tudi zanimiva in poučna besedila o ledinskih imenih s primeri iz tržiškega konca. 

Pri zapisovanju imen pred knjižno daje prednost njihovi pristni narečni obliki (npr. Kašúta – ne Košuta, Stôržəc – sicer 

Storžič in namesto Senično kar Sníčən). Le imena v takšni obliki, kakor jih izgovarjajo domačini, so del vrednote, ki se z 

opuščanjem kmetij, moderno kmetijsko obdelavo in urbanizacijo vasi vedno bolj izgublja, zato naj bo ta prispevek 

tudi spodbuda k ohranjanju in rabi imen tudi v vsakdanjem pogovoru domačih ljudi, saj bodo le na takšen način 
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preživela. 

SEPTEMBER 

16 

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 

17 

četrtek 

SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA 

SLEPIH IN SLABOVIDNIH 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

15.00 

Gledanje televizije, branje literature, vožnja z avtom ali uporaba računalnika je le peščica dejavnosti, ki je za večino 

nekaj samoumevnega, a so kljub temu številnim onemogočene. Izguba vida iz kakršnegakoli razloga je hud udarec za 

vsakega človeka. Zato vas vabimo, da se udeležite srečanja članov Društva slepih in slabovidnih v Knjižnici dr. Toneta 

Pretnarja ta četrtek, ob 15. uri. 

SEPTEMBER 

17 

četrtek 

URA PRAVLJIC 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

17.00 

Ob četrtkih se ob 17. uri na otroškem oddelku knjižnice v Tržiču zbirajo najmlajši. Vsak teden znova jih pričaka kakšna 

zanimiva pravljica, ki širi literarna obzorja, bogati besedni zaklad in spodbudi potrebo po branju. Tako  bo tudi ta 

četrtek, zato so otroci prisrčno vabljeni na Četrtkove ure pravljic. 

SEPTEMBER 

17 

četrtek 

ALPINISTIČNA ŠOLA - VPIS 
Prostori PD Tržič 

 

Organizator: 

Planinsko društvo Tržič – Alpinistični 

odsek 

Več informacij: 

041 596 945 

miha.zupan@gmail.com,  

www.ao-trzic.si  
 

20.00 

Alpinistični odsek PD Tržič vabi k vpisu v alpinistično šolo, ki se pričenja s tem četrtkom ob 20. uri v prostorih 

planinskega društva na Balosu. Izkušeni predavatelji bodo skozi predavanja in veliko praktičnega usposabljanja na 

terenu predstavili ne le alpinizem, ampak tudi druge oblike udejstvovanja v gorah, od turnega smučanja do gorskega 

kolesarjenja. Opremo si bo možno izposoditi, poligon pa je praktično pred vrati. 

SEPTEMBER 

18 

petek 

OTVORITEV CESTE RETNJE - 

SMUK 
Cesta Retnje - Smuk 

 

Organizator: 

Občina Tržič in Krajevna skupnost 

Sebenje 

Več informacij: 

04 597 15 24 

informacije@trzic.si  
 

17.00 

Občina Tržič in Krajevna skupnost Sebenje vabita na otvoritev ceste Retnje Smuk, ki bo v petek ob 17. uri med 

križiščem pod "Jakovo kopanko" in križiščem pred Gostiščem Smuk. Cesto bosta predala namenu župan Občine Tržič, 

mag. Borut Sajovic in predsednik Krajevne skupnosti Sebenje, Marko Poljanc.  Na prireditvi sodelujejo člani 

Kulturnega društva Pihalni orkester Tržič in Lojze Markič. 

V času prireditve bo veljala popolna zapora ceste, zato na otvoritev vabimo tudi vse malčke s poganjalčki, mladino s 

skiroji ter tudi druge občane z roleji in na kolesih. Po uradnem odprtju vabljeni pred Gostišče Smuk na skromno 
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pogostitev. 

SEPTEMBER 

18 

petek 

SREČANJE  

POGOVORNE SKUPINE 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Organizator: 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Več informacij: 

04 592 38 83 

siktrz@trz.sik.si 

www.knjiznica-trzic.si 
 

19.00 

Če ste v težavah vas druženje in pogovor lahko razbremenita številnih skrbi, zato vas Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

vabi na srečanje pogovorne skupine, ki bo v petek, ob 19. uri. 

SEPTEMBER 

19 

sobota 

PLANINSKI IZLET V KARNIJSKE 

ALPE: PAL PICOLLO 
iz Križev 

 

Organizator: 

Planinsko društvo Križe 

Več informacij: 

info@pd-krize.si  

041 714 752 

6.00 

Planinsko društvo Križe vabi na planinski izlet. Odpravljajo se v Karnijske Alpe, natančneje na 1866 metrov visoki Pal 

Picollo. Z avtobusom se bodo zapeljali preko Ziljske doline na prelaz Plockenpass ali Passo di Monte Croce, od koder 

se bodo po avstrijski strani povzpeli proti vrhu. Vrh je prepreden z ostanki vojaških objektov iz 1. svetovne vojne. 

Sama gora je pravi muzej na prostem. Sestopili bodo po italijanski strani, deloma po jarkih, deloma pa po mulatjeri 

proti prelazu Plockenpass. Prijave do četrtka, 17. septembra zbira Mirjana Urbanc na številki 041 714 752. 

SEPTEMBER 

19 

sobota 

DAN TRŽIŠKIH PLANINCEV IN 

DAN ODPRTIH VRAT 

PLANINSKEGA DOMA NA 

ZELENICI 

Zelenica 

Organizator: 

Planinsko društvo Tržič 

Več informacij: 

040 627 808 

 stanko.koblar@gmail.com 

9.00 

Nadvse pestro dogajanje se nam obeta v soboto na Zelenici, kjer bo od 9. ure potekal dan tržiških planincev in dan 

odprtih vrat Planinskega doma na Zelenici. Že ob 8.30 se bodo s platoja proti Zelenici odpeljali gorski kolesarji. Ob 10. 

uri bo prikaz helikopterske reševalne vaje iz zavarovane poti, ob 12. pa svečana otvoritev nove ferate  - Učne 

zavarovane plezalne poti in Zelo zahtevne športne ferate z možnostjo vzpona. Druženje se bo nadaljevalo pri 

planinskem domu. Dogodek Planinskega društva Tržič so podprli: Planinska zveza Slovenije, Društvo GRS Tržič in 

Letalska enota Slovenske policije. Dostop do Planinskega doma bo organiziran tudi za osebe, ki same ne zmorejo 

vzpona. 

SEPTEMBER 

19 

sobota 

MEDDRUŠTVENI POHOD PO 

OKOLICI KRIŽEV 
Križe 

 

Organizator:  
Društvo diabetikov Tržič 

Več informacij: 

031 404 243 

diabetiki.trzic@gmail.com 

9.00 

Društvo diabetikov Tržič v soboto organizira meddruštveni pohod po okolici Križev. Zbor je ob 9. uri pred gostilno 

Pr'Benk, pohodnikom pa so na voljo trije različni pohodi: krožna pot čez Vetrno, pod skozi vasi okoli kriškega polja ter 

sprehod čez polje do Pristave.  Prijave najkasneje do torka, 15. septembra, sprejema Vika Remic. 

SEPTEMBER 

19 

sobota 

KONCERT V POČASTITEV 150 - 

LETNICE ROJSTVA IGNACIJA 

HLADNIKA 
Župnijska cerkev Povišanja sv. Križa, Križe 

 

Organizator:  

KD Kruh Križe, ZKO Tržič in  

Župnija Križe 

Več informacij: 

041 204 952, 

david.ahacic@gmail.com 

18.00 

V soboto bo v farni cerkvi Povišanja sv. Križa v Križah ob 18. uri koncert MePZ župnije Križe in orgelskega mojstra 

Daliborja Miklavčiča z igranjem skladb na orgle in pedalni klavir z godalnim orkestrom študentov Glasbene akademije. 

Letos praznujemo 150-letnico rojstva Ignacija Hladnika, ki je bil izredno plodovit skladatelj. Uglasbil je 

štirinajst latinskih maš, šest Requiemov, pet Te Deumov, več zbirk Tantum ergo, Asperges, Vidi aquam, ofertorije, 

razne motete, na stotine slovenskih cerkvenih pesmi, psalme, kantate, pet zbirk orgelskih skladb in nekaj svetnih 

kompozicij. Orgle je obvladal virtuozno in mojstrsko v pedalu kakor v manualu. Nekateri so ga šteli za najboljšega 
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organista v Sloveniji in tedanji Jugoslaviji. Odprl je poti do slovenskih src in je danes živ morda bolj kakor v svojem 

času, zahvaljujoč predvsem enkratnosti napevov. 

SEPTEMBER 

20 

nedelja 

PLANINSKI IZLET ZA MLADE 

PLANINCE: POT TRIGLAVSKE 

BISTRICE V DOLINI VRAT 
iz Podljubelja, Tržiča, Bistrice in Kovorja 

Organizator: 

Planinsko društvo Tržič-Mladinski 

odsek 

Več informacij: 

040 627 808 

 stanko.koblar@gmail.com 

7.50 

Mladinski odsek Planinskega društva Tržič vabi mlade planince iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol, lahko tudi starše, na 

planinski izlet Pot Triglavske Bistrice od Koče pri Peričniku do Aljaževega doma v Vratih, ki bo v nedeljo, 20. 

septembra 2015. Skupne hoje je približno 3 ure. Prevoz je organiziran, vsak četrti član družine ima prevoz zastonj. 

Avtobus odpelje iz Podljubelja ob 7.50, ustavi še v Tržiču, Bistrici pri Tržiču in v Kovorju. Prijave sprejemajo do srede, 

16. septembra.  

SEPTEMBER 

9-28 

RAZSTAVA:  

LEE JAZBEC - ČAS TITAN  
Galerija Atrij Občine Tržič 

 

Organizator:  
Tržiški muzej 

Več informacij: 

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

 

9.-16. 

Tržiški muzej vabi k ogledu razstave Čas Titan. 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 struktur malih del in grafik, ki so 

eksperimenti in študije za kasneje nastale instalacije. Vizualne podobe in tehnično podprti predmeti nas nagovarjajo s 

prikazom prostorskih odnosov in povezovanjem struktur, časa in gibanja. Razstava je na ogled do 28. septembra, od 

ponedeljka do petka med 9. in 16. uro.  

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). 

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. 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. 

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 vse do konca 

oktobra.  

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 

mailto:informacije@trzic.si
http://www.trzic.si/

