
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 10. do 16. avgusta 2015 

 
 

 AVGUST 

10-14 
ponedeljek - 

petek 

 

VESELA ŠOLA PLAVANJA 
Gorenjska plaža 

Organizator: 
Športno kulturno društvo 

 Plesni Studio Špela 

Več informacij: 

 040 623 535   

9.00 

Športno kulturno društvo Plesni studio Špela vabi na Veselo šolo plavanja, ki bo od 10. do 14. avgusta na Gorenjski 

plaži. Peturni intenzivni začetni tečaj se bo pričenjal vsak dan ob 9. uri, uro kasneje pa še tečaj za tiste, ki ste prve 

zamahe že osvojili.  Zbirajo pa tudi že prijave za Počitniško varstvo otrok ki bo od 17. do 21. avgusta med 7. in 16. uro. 

Pripravljajo tako športne kot zabavne dejavnosti: ogled živali, kmetije in ranča, jahanje, rolanje, plavanje, trampolin, 

vodna drča in iskanje skritega zaklada. Prijave in več informacij na tel: 040 623 535. 

AVGUST 

11-12 
torek - sreda 

DVODNEVNI PLANINSKI IZLET: 

TRIGLAV (2864 METROV) 
iz  Tržiča  

 

Organizator:  
Planinsko društvo Tržič 

 –Vodniški odsek 

Več informacij: 

 040 627 808  

stanko.koblar@gmail.com 
 

6.00 

Planinsko društvo Tržič 11. avgusta vabi na dvodnevni planinski izlet na Triglav (2864). Tura poteka delno po zelo 

zahtevnem terenu. Prvi dan se bodo povzpeli izpred Aljaževega doma v Vratih čez Prag do Triglavskega doma na 

Kredarici in še višje, na vrh Triglava. Sestopili bodo do Tržaške koče na Doliču, kjer bodo tudi prespali. Drugo dan sledi 

povratek po dolini Triglavskih jezer. Potrebno je toliko kondicije in vzdržljivosti in tudi izkušenj v visokogorju, da pot 

brez večjih (zdravstvenih) težav zmorete ob počasnem tempu hoje. Prijave sprejemajo do zasedbe mest. 

AVGUST 

12-14 

torek - petek 

KAMP KOVOR 
Dom krajanov Kovor 

 

Organizator:  
Kamp Kovor  

Več informacij: 

040 534 316 

kamp.kovor@gmail.com  

 

8.50 

V Domu krajanov Kovor bo od torka do petka, za otroke od 3 do 14 let, tridnevno druženje, na katerem 

bodo udeleženci stopili v svet domišljije s Petrom Panom in Wendi,  v svet znanosti z Marie Curie in v svet detektivov 

s pomočjo Sherloka Holmesa. Podrobnejši program najdete na facebook strani Kampa Kovor. Prijave zbirajo do 9. 

avgusta na e-mail: kamp.kovor@gmail.com, kjer dobite tudi več informacij.  

AVGUST 

13 

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 ta četrtek lahko odpravite na kopanje v Izolo. 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 

15 

RIBJI PIKNIK NA LADJI  
iz Tržiča 

 

Organizator:  
Skupina za samopomoč Društva 

7.00 
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sobota onkoloških bolnikov Tržič  

Več informacij: 

041 688 325 (g. Perko)  

 

Skupina za samopomoč Društva onkoloških bolnikov Tržič organizira izlet v Portorož, na 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 

ostale ljubitelje slovenske obale. Prijave sprejema do 10. avgusta g. Perko na tel. 041 688 325.  

do 18. 

avgusta 
 

ZBIRANJE PRIJAV ZA  

7. FESTIVAL TRŽIŠKIH BRŽOL 
staro mestno jedro Tržiča 

 

Organizator:  
Turistično društvo Tržič  

Več informacij: 

041 75 31 31 

info.tdtrzic@gmail.com  

 

 

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. Prijave v Turističnem društvu zbirajo do 18. avgusta. 

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. 

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. 
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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 

6.-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. 

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. 

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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