
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 

v Tržiču in okolici od 17. do 23. avgusta 2015 

 
 

 AVGUST 

17-21 
ponedeljek - 

petek 

 

POČITNIŠKO VARSTVO 
Tržič in okolica 

Organizator: 
Športno kulturno društvo 

 Plesni Studio Špela 

Več informacij: 

 040 623 535   

7. -16. 

Športno kulturno društvo Plesni Studio Špela od 17. do 21. avgusta med 7. in 16. uro organizira počitniško varstvo 

otrok, starih od 6 do 12 let. Organizirane bodo tako športne kot zabavne dejavnosti: ogled živali, kmetije in ranča, 

jahanje, rolanje, plavanje, trampolin, vodna drča, iskanje skritega zaklada ... Informacije in prijave sprejemajo na 

številki 040 623 535. 

AVGUST 

18 
torek  

KOPALNI IZLET DRUŠTVA 

DIABETIKOV TRŽIČ V IZOLO 
iz  Tržiča  

 

Organizator:  
Društvo diabetikov Tržič 

Več informacij: 

 031 404 243 

diabetiki.trzic@gmail.com  

 

6.00 

Društvo diabetikov Tržič se v torek, 18. avgusta, odpravlja na kopalni izlet v Izolo. Odhod avtobusa bo ob 6. uri iz 

Tržiča. Prijave sprejemajo na tel: 040 674 555 (Daša) in 031 663 012 (Vika). 

AVGUST 

20 

četrtek 

 

IZLET NA GROSSGLOCKNER 
iz  Tržiča 
 

 

Organizator:  
Skupina za samopomoč onkoloških 

bolnikov Tržič  

Več informacij: 

041 688 325  

6.00 

Skupina za samopomoč onkoloških bolnikov Tržič gre 20. avgusta 2015 na izlet po alpski cesti pod Grossglockner, 

najvišjo goro v Avstriji. Odhod je iz Tržiča ob 6. uri.  

AVGUST 

20 

četrtek 

KOPANJE: DEBELI RTIČ 
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 na Debeli rtič. 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 

21 

petek 

VESELI VEČER  

POD VAŠKO LIPO  
Senično 

 

Organizator:  
Marjana Zupan  

Več informacij: 

031 669 245  

marjana.zupan@gmail.com  

 

20.00 

V Seničnem bo 21. avgusta ob 20. uri Veseli večer pod vaško lipo z narodno zabavnim ansamblom Zarja, ki bo igral 

pozno v noč. Poskrbljeno bo tudi za jedačo in pijačo. 
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AVGUST 

22 

sobota 

DVODNEVNI PLANINSKI IZLET: 

BOVŠKI GAMSOVEC, KRIŠKI 

PODI, ŠKRLATICA 
iz Križev 

 

Organizator:  
Planinsko društvo Križe  

Več informacij: 

 041 626 594 

info@pd-krize.si  

5.00 

Planinsko društvo Križe vabi na dvodnevni planinski izlet. Prvi dan bodo osvojili Bovški Gamsovec in Kriške pode, drugi 

dan pa še Škrlatico in se nato spustili v dolino Vrata. Pot je tehnično zahtevna in tudi naporna, ter zahteva nekaj 

kondicijske priprave. Odhod je ob 5.00 iz Križev in ob 5.20 izpred Mercatorja na Kokrici.  

AVGUST 

22 
sobota 

13. EU PLES BREZ MEJA 
Prelaz Ljubelj 

 

Organizator:  
Občina Tržič v sodelovanju 

 z Mestno občino Borovlje 

Več informacij: 

  04 597 15 36 

informacije@trzic.si 

 

10.00 

Občina Tržič v sodelovanju z Mestno občino Borovlje prireja že 13. EU ples brez meja na prelazu Ljubelj. Odkar 

obstajajo ljudje na Tržiškem, je bila tu pot prek Karavank v severno Evropo. Tržičanom je dolga stoletja omogočala 

razcvet kovaštva, usnjarstva in čevljarstva, da so prodajali svoje visoko cenjene obrtne izdelke daleč v Evropo. Letos 

bodo za kulturno dogajanje in odlično plesno glasbo poskrbeli člani ansambla Lajb, prav tako pa bodo domači in 

avstrijski gostinci poskrbeli za obilico odlične hrane in pijače. Po nagovoru županov bo sledilo dvojezično besedno 

bogoslužje, glavnina dneva pa bo namenjena prijateljskemu in družabnemu srečanju. Z Avtobusne postaje Tržič bo ob 

8. uri do platoja na Ljubelju peljal brezplačen kombi. Ustavil bo tudi v Bistrici pri Tržiču (pri zelenjavarju), povratek pa 

bo ob 16. uri s platoja na Ljubelju. Vabljeni. 

AVGUST 

22 

sobota 

GASILSKA VESELICA 
Leše 

 

Organizator:  
PGD Leše 

Več informacij: 

04 596 10 35 

 

19.00 

Prostovoljno gasilsko društvo Leše 22. avgusta v Lešah prireja gasilsko veselico, ki bo na igrišču ob bivši osnovni šoli v 

Lešah. 

AVGUST 

23 

nedelja 

25. TEK PO DOVŽANOVI 

SOTESKI - TRŽIŠKI POKAL V 

REKREATIVNIH TEKIH 
Dolina, Jelendol 

 

Organizator:  
ŠD Jelendol – Dolina in  

Športna zveza Tržič  

Več informacij: 

  040 247 006 

sdjelendoldolina@gmail.com 

 

8.00 

Športno društvo Jelendol za vse ljubitelje teka prireja že 25. tek po Dovžanovi soteski. Prijave so odprte tako 

najmlajšim kot starejšim, saj se bodo tekmovalci delili na številne kategorije. Dolžina tekaške proge za otroke do 15. 

leta bo med 500 in 1,500 metri, proga za odrasle pa bo dolga 8 kilometrov v skupni višinski razliki 50 metrov. Prijave 

so možne na dan tekmovanja od 8.00 do 9.15, za otroke pa do 9.00. Tek bo v vsakem vremenu, rezultati pa se 

upoštevajo tudi za Tržiški pokal v rekreativnih tekih. 

AVGUST 

23 

nedelja 

18. VAŠKI SEMENJ V 

SENIČNEM 
Senično 

 

Organizator:  
KS Senično in Marjana Zupan  

Več informacij: 

031 669 245  

marjana.zupan@gmail.com 

 

9.00 

V nedeljo bo od 9. do 13. ure v Seničnem na trgu ob cerkvi sv. Jerneja v senci mogočne vaške lipe že 18. Vaški 

semenj. Senično ima bogato, zanimivo zgodovino. Delček srednjeveškega življenja bo v sliki in besedi predstavil Rok 

Bremec, člani Konjeniškega društva Naklo bodo prikazali izdelavo lesenih vodovodnih cevi, pripeljali se bodo tudi 

kolesarji na starodobnih kolesih. Ob 10. uri bo sv. maša v cerkvi Sv. Jerneja, na stojnicah pa vas bodo pričakali 

rokodelci s svojo bogato ponudbo. Ko bo poldne mimo bodo odprli lesen sod piva. Najmlajši bodo svojo domišljijo 

lahko sprostili skupaj z Načeto paleto. Vabljeni. 
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AVGUST 

23 

nedelja 

SV. MAŠA NA PLANINI 

KONJŠČICA 
planina Konjščica 

 

Organizator:  
Župnija Lom pod Storžičem 

Več informacij: 

04 592 55 25 

 

9.00 

Župnija Lom pod Storžičem vabi na planino Konjščica k sv. maši, ki bo v nedeljo, 23. avgusta, ob 12. uri pri koči.  

AVGUST 

23 

nedelja 

ORATORIJ 

 

 

Organizator:  
 Župnija Križe 

Več informacij: 

04 595 72 26 

 

 

Župnija Križe vabi na 10. Oratorij, ki poteka od nedelje do petka, vsak dan se ob 9. uri začne s himno in odlomkom 

predstave o sv. Dominiku, sledijo skupna molitev, pogovor o vrednoti dneva (kateheza) in ustvarjalne delavnice. Po 

kosilu bo čas še za velike igre, en dan pa je vsako leto posvečen izletu v neznano. 

do 18. 

avgusta 
ZBIRANJE PRIJAV ZA  

7. FESTIVAL TRŽIŠKIH BRŽOL 
staro mestno jedro Tržiča 

 

Organizator:  
Turistično društvo Tržič  

Več informacij: 

04 592 47 30 

informacije@trzic.si  

 

 

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 torka, 18. avgusta. 

avgust 

ZBIRANJE PRIJAV ZA  

TEČAJ PLAVANJA ZA OTROKE 

NA GORENJSKI PLAŽI 
Gorenjska plaža 

 

Organizator:  
Splošno športno društvo Tržič 

Več informacij: 

040 187 069 

ursa.kriznar@gmail.com  

 

Splošno športno društvo Tržič bo v terminu od 24. do 28. avgusta na Gorenjski plaži izvajalo 2. termin plavalnega 

tečaja za otroke od 5. do 9. leta. Tečaj bo potekal od 10.00 do 11.30. Cena je 20€ na tečajnika (vključen tečaj plavanja, 

uporaba pripomočkov, vstop na kopališče v času trajanja tečaja). V primeru slabega vremena se bo plavalni tečaj 

prestavil na dan, ko bodo vremenske razmere to dopuščale. Če bo premalo prijavljenih, tečaj ne bo izveden.  

avgust 
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. 
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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 

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 

8.30-16. 

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.  

ponedeljek - 

petek 
TURISTIČNO PROMOCIJSKI IN 

INFORMACIJSKI CENTER TRŽIČ 

 

TPIC  Tržič 

Več informacij: 

04 597 15 36, 051 627 057 

informacije@trzic.si   

pij 

8.30-16. 
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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. 

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 

http://www.trzic.si/

