
 

 

Program prireditev 
 

KAKO SE PRI VAS REČE – predstavitev projekta 
Sobota, 25.septembra 2010 ob 20:00 
 

Hišna imena so nastala iz potrebe po lažjem ločevanju domačij in so del naše kulturne 
dediščine. KUD Tabor se je v povezavi z razvojno agencijo RAGOR lotil raziskave hišnih 
imen v Podbrezjah, kar bo objavljeno v brošuri in namestitve ličnih oznak na hiše. 
Predstavili bomo celoten projekt in tudi nekaj konkretnih primerov domačih imen v 
Podbrezjah. V Pirčev dom smo na predavanje povabili dr. Jožico Škofic iz Inštituta za 
slovenski jezik Frana Ramovša in Klemena Klinarja iz Razvojne agencije zgornje 
Gorenjske. 
 

DVORIŠČNI SEJEM KULTURNE DEDIŠČINE IN …… 
Nedelja, 26.septembra 2010 ob 10:00 
 

Navadno rečemo, da so predmeti kulturne dediščine naše bogastvo. Velikokrat pa to 
bogastvo obleži na podstrehi ali na skednju in žalostno propada. Zakaj ne bi kakšen tak 
predmet prinesli na DVORIŠČNI SEJEM NA TABOR in ga nekomu podari. In seveda tudi 
kaj dobili v zameno. Prinesemo lahko stare predmete, knjige, spominke iz potovanj, 
staro orodje, izdelke ročne obrti in še marsikaj drugega. Otroci bodo prinesli igrače.  
Vse seveda poklonimo in tudi pričakujemo, da bodo drugi poklonili nam.  
 

KONCERT PEVSKIH ZBOROV 
Nedelja, 26.septembra 2010 ob 17:00 
 

Predstavili se nam bodo Zbor sv.Janeza Krstnika Župnije Kovor, Cerkveni mešani pevski 
zbor Župnije Lom in naš domači Cerkveni mešani pevski zbor Župnije Podbrezje. V 
taborski cerkvi bodo zapeli nekaj nabožnih pesmi, pred Pirčevim domom pa nekaj 
narodnih.  Tako pevska zbora iz tržiške občine vrača gostovanje našega zbora. 
 

POKUŠINA JABOLČNEGA ZAVITKA 
Sobota, 25.septembra ob 21:00 in nedelja, 26.septembra 2010 ob 18:00 
 

Podbrezje so od nekdaj znana sadjarska vas. In kako se lahko jabolka najbolje porabijo? 
V jabolčnem zavitku seveda! In prav jabolčne zavitke bo za to posebno priložnost 
napeklo okoli 20 podbreških gospodinj. Lahko jih boste poskusili in primerjali med sabo 
– v Pirčevem domu, takoj po predstavitvi projekta v soboto in po koncertu pevskih 
zborov v nedeljo. 


