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11. TABORSKI DNEVI 

Dnevi Evropske Kulturne Dediščine 

POT kulturne dediščine Podbrezje, poimenovana po največji 

slovenski slikarki Ivani Kobilca IVANINA POT, je pot ponosa 

Podbrežanov na svojo zgodovino, kulturno dediščino, na zna-

menite Podbrežane in na svojo vas. Vasi in zaselki, ki sestav-

ljajo Podbrezje, so tudi zaradi svoje lege, pestrosti naravnih 

danosti in prijaznih ljudi privlačevala »znamenite Podbreža-

ne«, da so tu našli svoj ustvarjalni dom.  

Pot, ki jo bomo prehodili, nam bo odkrila delček zgodovine 

Podbrezij in njenih ljudi. Nagovorila nas bo k nadaljnemu 

raziskovanju. Spoznali bomo, kako enkratna vas so Podbrezje 

in da smo lahko upravičeno ponosni nanjo.  Pot nas bo vodila 

od Kulturnega doma mimo farne cerkve sv. Jakoba, Spomin-

skega parka znamenitih Podbrežanov do Tabora. Tam bomo 

našli celotno zbirko sakralne arhitekture. Vzemimo si čas, 

razmislimo o Podbrezjah in njenih ljudeh. Naužijmo se razgle-

da s Tabora, ki nikogar ne razočara. Pokaže nam, da so Pod-

brezje res sadjarska vas. Značilni so veliki jabolčni nasadi, 

opazimo tradicijo Franca Pirca.  

Kulturno društvo TABOR se trudi s svojo dejavnostjo ohraniti 

kulturno dediščino vasi, odkriti in približati ljudem znamenite 

žene in može, ki so zaznamovali vas ali je ona zaznamovala 

njih. Pozabljene zgodbe, ledinska in hišna imena, tradicional-

ne obrti in načini kmetovanja, vaška arhitektura, stare lipe, 

…. Vse to in še več je naša zgodovina in dediščina, so naše 

korenine. Ohranimo jih! Drevo brez korenin usahne. 



  

 

Program: 

 
Sobota, 1. 10. 2016, ob 10.00 

Kulturni dom, Podbrezje 

BESEDA O ZNAMENITIH PODBREŽANIH 

Gostja dr. Marta Frelih bo spregovorila o Ivani Kobilca na 
malo drugačen način 

V sliki in besedi bomo še enkrat slišali o ZNAMENITIH POD-
BREŽANIH 

Rotary klub Tržič Naklo bo Kulturnemu društvu izročil dona-
torski ček 

Z glasbenimi vložki bo dogodek popestril Matevž Jekovec 

 
 

Sobota, 1. 10. 2016, ob 11.00 
Kulturni dom, Podbrezje 

ODPRTJE IN POHOD PO IVANINI POTI 

Skupaj se bomo podali po Ivanini poti in se še posebej ustavili 
ob novih informacijskih tablah  

Udeleženci bodo prejeli novo izdano brošuro IVANINA POT 

 
 

Sobota, 1. 10. 2016, ob 12.00 
Pirčev dom, Tabor 

SLIKARSKA RAZSTAVA PORTRETOV ZNAMENITIH 
PODBREŽANOV 

Slikarji se bodo predstavili z novo nastalimi portreti ZNAME-
NITIH PODBREŽANOV 

Z glasbenimi vložki bodo dogodek popestrili Zdravka in Brane 
Klančnik, ter harmonikarski duo Anže Prostor in Matic Papa  

Manjkala ne bo pogostitev ob zaključku  

 
 

Nedelja, 2. 10. 2016, od 10.00 do 13.00 
Pirčev dom, Tabor 

SLIKARSKA RAZSTAVA PORTRETOV ZNAMENITIH 
PODBREŽANOV 

Razstava bo za vse obiskovalce odprta tudi v nedeljo 
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