
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 27. julija do 2. avgusta 2015 

 
 

 JULIJ 

29 
sreda 

 

ROK ZA PRIJAVO –  

AKTIVNI TEDNI 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  organizira Aktivni  teden športa. Namenjen je otrokom starim od 6 do 15 let, ki 

želijo svoj prosti čas lahko izkoristi ti  malo drugače. V program je vključeno plavanje, rolanje, kolesarjenje, igre z žogo, 

vožnje s SUP-i, obisk pustolovskega parka in planinski pohod. Cena programa za cel teden je 25€. Prijavite se do 29. 

juli ja oz. čim prej, ker je število mest omejeno. Dodatne informacije dobite na telefonski številki 051 354 064 

(Biserka). 

JULIJ 

30 

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 lahko odpravite na kopanje v Izolo. 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. 

JULIJ 

31 

petek 

GLASBENI VEČERI V TRŽIŠKEM 

MUZEJU: NINA STRNAD TRIO  
Tržiški muzej 

 

Organizator:  

Tržiški muzej 

Več informacij: 

04 531 55 00  

trziski.muzej@guest.arnes.si 
 

20.30 

Tržiški muzej vas v petek, 31. julija 2015, ob 20.30 vabi na koncert Nine Strnad. Po končani srednji glasbeni in baletni 

šoli  v Ljubljani, se je šolala na prestižni ameriški fakulteti New School for Jazz and Contemporary Music v New Yorku. 

V preteklosti se je preizkušala v petju mnogih glasbenih zvrsti, sedaj pa je prepoznavna kot ena najbolj obetavnih 

slovenskih jazz vokalistk. Leta 2010 je zastopala Slovenijo v Evropskem jazz orkestru, 2 leti kasneje pa še na 

olimpijskem festivalu BT River of Music v Londonu. Leta 2014 je na avstrijskem mednarod nem jazz festivalu Marianne 

Mendt prejela prvo nagrado za najboljšo solistko, dober mesec za tem pa se je med pevci iz vsega sveta uvrstila med 

najboljših petnajst na ameriškem jazz tekmovanju Sarah Vaughan Competition. Marko Črnčec je eden najvidnejših 

pianistov mlajše generacije na slovenski jazz glasbeni sceni, ki veliko nastopa doma in v tujini, s številnimi vrhunskimi 

mednarodno uveljavljenimi glasbeniki. Jaka Kopač je slovenski jazz saksofonist, ki je leta 2009 zaključil  magistrski 

študij iz jazz saksofona na priznani Sibeliusovi akademiji  v Helsinkih. Do sedaj je sodeloval pri različnih evropskih in 

svetovnih projektih, kot so European Movement Jazz Orcestra, European Jazz Orcestra, New School Jazz Orcestra in 

številnimi svetovno znanimi glasbeniki. Predprodaja vstopnic po 10 EUR je v Tržiškem muzeju in TPIC Tržič. 

AVGUST 

1 

sobota 

PLANINSKI IZLET:  

KRESIŠČE (1839 METROV)  
iz Tržiča 

 

Organizator:  

Planinsko društvo Tržič  

Več informacij: 

 040 627 808  

stanko.koblar@gmail.com 
 

 

Planinsko društvo Tržič v soboto, 1. avgusta 2015, organizira planinski izlet na Kresišče, 1839 m visok vrh, ki se nahaja 

v glavnem grebenu Karavank, točneje med Kepo in Trupejevim poldnevom. Z vrha, na katerem stoji  lesen križ, se nam 

mailto:du.trzic@gmail.com
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odpre lep razgled proti Avstriji , zahodnim Karavankam in Julijskim Alpam, od slednjih najbolj izstopa Martuljkova 

skupina. 

AVGUST 

1 

sobota 

GASILSKA VESELICA 
Kovor 

 

Organizator:  

PGD Kovor 

Več informacij: 

04 595 74 25 
 

19.00 

Prostovoljno gasilsko društvo Kovor prireja v soboto, 1. avgusta 2015, ob 19.00 gasilsko veselico. Tokrat vas bo 

zabaval Ansambel Saša Avsenika, organizirali  pa bodo tudi bogat srečelov.  

AVGUST 

2 

nedelja 

DAN SPOMINA POD 

STORŽIČEM  

pod Storžičem 

 

Organizator:  

Tržiški muzej 

Več informacij: 

04 531 55 00  

trziski.muzej@guest.arnes.si 
 

11.00 

V nedeljo, 2. avgusta 2015 Občina Tržič, Združenje borcev za vrednote NOB Tržič, Krajevna skupnost Lom pod 

Storžičem, veteranske organizacije in Planinsko društvo Tržič vabijo na  spominsko slovesnost Dan spomina pod 

Storžičem. Četrtega avgusta leta  1941 je bil  na jasi pod Storžičem iz tržiške in kranjske čete ustanovljen Storžiški 

bataljon, prvi na Slovenskem. Le dan kasneje, petega avgusta 1941, je bila prelita kri borcev Storžiškega bataljona in 

tako je življenje izgubilo osem partizanov in partizank, katerih imena so vklesana   v kamen oz. Šorlijev 

spomenik. Slavnostna govornica na slovesnosti bo tržaška rojakinja, prof. Marta Ivašič, v kulturnem programu pa 

bodo nastopili člani Kulturnega društva Pihalni orkester Tržič in pevci moškega pevskega društva Gorščaki. Za 

obiskovalce bo tudi letos organiziran brezplačen avtobusni prevoz, in sicer ob 9. uri izpred Osnovne šole Tržič , ob 14. 

uri pa izpred Doma pod Storžičem.  

AVGUST 

2 

nedelja 

SV. MAŠA NA KRIŠKI GORI  
Kriška gora 

 

Organizator:  

Planinsko društvo Križe  

Več informacij: 

041 626 594 

 info@pd-krize.si 
 

11.00 

Planinsko društvo vabi k sv. maši na Kriško goro v nedeljo, 2. avgusta ob 11. uri. 

do 10. 

avgusta 
 

PRIJAVE NA DOGODKE 

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ 

ONKOLOŠKIH BOLNIKOV TRŽIČ 
Tržič 

 

Organizator:  

Skupina za samopomoč  

onkoloških bolnikov Tržič 

Več informacij: 

041 688 325 
 

 

Skupina za samopomoč Tržič Društva onkoloških bolnikov Slovenije organizira v avgustu več družabnih dogodkov. 15. 

8. 2015 bo izlet v Portorož, ribji  piknik na ladji, kjer bo poskrbljeno tudi za glasbo. Vmes bo tudi 2 - 3 ure časa 

namenjeno kopanju. Vabilo velja za člane društva in tudi za ostal e ljubitelje slovenske obale.  20. 8. 2015 se bodo 

opravili  pod Grossglockner, 27. 8. 2015, pa bo ob 15. uri v Avtokampu Tominčev slap Podljubelj srečanje onkoloških 

bolnikov Tržiča in okolice. Poskrbljeno bo za glasbeno zabavo z gostom Tomažem Ahačičem - Foglom. Prijave za vsa 

druženja  do 10. avgusta sprejema g. Perko na telefon 041 688 325. 

ponedel jek - 

petek 

PREDPRODAJA VSTOPNIC , 

IZPOSOJA KOLES,… 
TPIC Tržič 

 

TPIC  Tržič 

Več informacij: 

04 597 15 36 

informacije@trzic.si   

pij 

9.-16. 

V TPIC Tržič lahko si lahko v predprodaji zagotovite vstopnice za Glasbene več ere v Tr žiškem muzeju, v sklopu katerih 

bo 31. julija nastopila Nina Strnad, 28. avgusta pa Romana Krajnčan. Pri nas lahko najamete tudi treking ali  električno 

kolo. 

ponedel jek - 

petek 
PREDPRODAJA VSTOPNIC:  

VELIKI KONCERT MARIJE AHAČIČ 

 

TPIC  Tržič 

Več informacij: 

04 597 15 36, 051 627 057 

9.-16. 

mailto:informacije@trzic.si


 

POLLAK Z DAMAMI DOMAČE 

GLASBE IN GOSTI 
TPIC Tržič 

informacije@trzic.si   

pij 

Tržičanka Marija Ahačič Pollak, tudi častna občanka Občine Tržič, se bo s koncertom, ki bo 11. septembra ob 19. uri v 

Dvorani tržiških olimpijcev, poslovila od pojavljanja na odrih. Bogato kariero, ki jo je najbolj zaznamovalo nastopanje z 

Ansamblom Slavka Avsenika in njena še danes nepozabna izvedba pesmi »Tam, kjer murke cveto«, bo sklenila v 

družbi dam slovenske  glasbe, kot so Joži Kališnik, Jožica Svete, Stanka Kovačič, Sestre Potočnik, Majda Renko Petrič, 

Cita Galič, Erika Zakonjšek, Majda Petan, Brigita Vrhovnik, Jožica Brdnik, Jožica Vidic, Barbara  Kolarič, Hermina 

Šegovec, Jelka Hafner in Ingrid Huberti. Nastopila bo tudi večkratna državna prvakinja v harmoniki komaj 17 letna Ana 

Jesenovec iz Kranja, manjkali  pa ne bodo niti  tržiški glasbeniki in še kakšno presenečenje. Marija pravi:  »Začela sem in 

končala bom v mojem ljubem Tržiču. Kaj še hočem lepšega!« Vstopnice po 10 € so v predprodaji v TPIC-u.  

sobote, nedel je, 

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 Trži ška 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 juli ju 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 informaci je o pri reditvah, ki  se bodo odvi jale na  območju občine Tržič v tem letu, lahko spreml jate tudi  na spletni  s trani 
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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/

