Odkrij košček raja v
Zmajevi zimski pravljici

Na poti ne spreglejte

Sprehodi se po skrivnostno zasneženem starem mestnem

Cerkev sv. Andreja: V letih 1871-1880 je v cerkvi sv.

jedru Tržiča in odkrij povsem na novo okrašen košček

Andreja kaplanoval Jakob Aljaž, navdušen Slovenec,

raja v srcu Karavank, ki bo male in velike junake ponesel v

dober pevec in planinec. V petju je poučeval rokodelske

čaroben praznični čas. Pogrej se ob kuhanem vinu in sledi

pomočnike, vodil pa je tudi meščanski pevski zbor. Pred

potem okrasitve, ki te vodijo do največjih znamenitosti,

božičem leta 1871 je poslovenil božično pesem »Stille

kot so Tržiški muzej, skulptura zmaja z jajcem in Kurnikova

Nacht, heilige Nacht« (Sveta noč) in jo prav v Sveti noči v

hiša, kjer si lahko spečeš tudi svojo tržiško fliko. Radostna

Tržiču prvič zapel v slovenskem jeziku.

glasba in prijetne trgovinice pa bodo ustvarile pravo zimsko
pravljico.

Firbc’ okn: V kolektivno zavest je “firbec okno” zapisano
kot okno, skozi katero so imele tržiške gospe pregled nad

Praznična pot vas bo vodila preko Trga svobode, Muzejske

dogajanjem na ulici, ne da bi jim ga bilo treba odpreti in

ulice, Partizanske ulice, dela Cankarjeve in Koroške ceste,

se čezenj tudi skloniti. Njegova zasnova – pomaknjeno je

atrija Občine Tržič, Tržiškega muzeja, Kurnikove hiše in vseh

navzven in v spodnjem delu zastekljeno – je primerna celo

treh mostov čez Tržiško Bistrico.

za opazovanje pod njim. Tako imajo radovedneži oziroma

Novo praznično pot v starem mestnem jedru Tržiča si

radovednice večji pregled nad dogajanjem.

boste lahko ogledali od 5. decembra 2020 do 17. januarja

Kurnikova hiša, ena najstarejših in najlepše ohranjenih

2021. V tem času vam bodo sodelujoči ponudniki na

stavb v starem mestnem jedru, je bila zgrajena sredi 18.

območju poti vsako soboto od 18. do 21. ure še širše

stoletja in je preurejena v etnološki muzej, ki prikazuje

odprli svoja vrata. Tako boste imeli možnost nakupovanja

bivanjsko kulturo 19. in začetka 20. stoletja, v eni izmed

unikatnih prazničnih izdelkov, peke tržiške flike v Kurnikovi

sob pa sta predstavljena življenje in literarno delo Vojteha

hiši, ogleda Tržiškega muzeja, okrepčila ob prijetni glasbi in

Kurnika.

kuhanem vinu.

Zmaj iz petelinjega jajca: Na vhodu v staro mestno jedro

Koncept dogajanja sloni na samostojnem raziskovanju

vas na skalnati površini pričaka zmaj, ki naj bi bil po legendi

obiskovalca. V pomoč vam bo tudi ta zgibanka, ki smo

odgovoren za nastanek mesta Tržič. Zgodba o zmaju je

jo pripravili posebej za to priložnost. Vse aktivnosti

pomemben del nesnovne kulturne dediščine našega mesta,

bomo izvajali v skladu z veljavnimi ukrepi za zajezitev in

ki se ohranja skozi generacije.

obvladovanje epidemije COVID-19.
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Praznična pot
po Tržiču
5. 12. 2020–17. 1. 2021
Staro mestno jedro

Praznična pot po Tržiču
5. 12. 2020–17. 1. 2021 • staro mestno jedro

Ponudniki in znamenitosti

Praznična skulptura
presenečenja

Klavdija Bogataj Art • Unikatna darila. Različne
poslikave na kamenčkih in slike po naročilu • 040 187 084
Kristina Marjanovič s. p. • Ženska konfekcija,
pletenine, spodnje perilo, torbice, bunde, brisače in
kuhinjske krpe • 031 362 921
Kavarna Platz • Svet toplih in osvežilnih napitkov ter
domačih slaščic, ki dvigujejo ustne kotičke in pred
praznično razpoloženje • 040 635 710
Boutique N18 • Modna trgovina z žensko konfekcijo,
obutvijo in modnimi dodatki
Mestna Kavarna • Tortice iz lastne proizvodnje,
palačinke, štruklje. Po naročilu: vse vrste piškotov, sladic
in tort za vse priložnosti • 041 552 380
Tržiški muzej • Prostor, kjer živi dediščina. V svojo
družbo vas vabijo smučarji z Bojanom Križajem na čelu,
pa čevljarji, usnjarji, nogavičarji in mnogi drugi
• 04 531 55 00
Tekčeve jaslice • Sodijo med najlepše dosežke ljudske
in verske kulture pri nas. V jaslicah so nekatere figure
tudi gibljive • 051 274 374
Božično po Tržiško • Voden ogled mestnega jedra in
Tekčevih jaslic vsako soboto ob 18.00 • 15 EUR/oseba,
25 EUR/par ali družina, 80 EUR zasebni ogled
• Zbirno mesto: pri Zmaju • 031 892 185

Razgledna točka

Cerkev sv. Andreja

Kurnikova hiša

Praznična pot

Firbc’ okn

Zmaj iz petelinjega jajca

Turistično informacijski center

