
MARŠALOV PROGRAM

TRAJANJE: Izberite daljši ali krajši program! 
Krajši peš ali s kolesom: v mestu: 4,5 ure
Daljši peš in s prevozom z avtobusom: v mestu in 
do soteske: 7 ur
ZAČETEK IN KONEC POTI: Osnovna šola Tržič.
OPREMA: lahka pohodna obutev in obleka, 
poleti pokrivalo za glavo (v primeru kolesarskega 
ogleda kolo in varnostna čelada)
CENA: ogled mestnega jedra s kosilom 24 EUR 
na osebo pri udeležbi vsaj 15 oseb; 
ogled mestnega jedra s kosilom in ogled 
Dovžanove soteske: 39 EUR na osebo pri udeležbi 
vsaj 15 oseb 

CENA VKLJUČUJE: vstopnine, zdravico, kosilo,
kavo z rogljičkom/piškotom, organizacijo in 
vodenje

PRIJAVE: 
Turistično promocijski in informacijski center 
Tržič, 
Trg svobode 18
4290 Tržič
Tel.: 00386 (0)4 597 15 36
 e-mail: informacije@trzic.si

TRŽIŠKE POSEBNOSTI: v programu so točke, povezane z življenjem Radetzkyja: Grad 
Neuhaus in Fužina Germovka z delno ohranjenimi napravami; staro mestno jedro Tržiča 
je kulturni spomenik z mnogimi posebnimi stavbami, kot so Holzapflova, Devova, Mallyjeva 
hiša ter najstarejša hiša v mestu: Kurnikova hiša iz 17. stoletja. Tržiški muzej v klasicističnem 
dvorcu Zgornja kajža predstavlja oglarstvo, čevljarstvo, nogavičarstvo, kolarstvo in druge 
tržiške obrti. Blizu mesta je Dovžanova soteska s kamninami iz starega zemeljskega veka in 
urejeno razgledno, geološko in gozdno učno potjo. 

TRŽIČ. KJER SE JE RADETZKY MARŠ ZAČEL
Le kaj je v Tržiču tako vnebovzetnega, da je slavni maršal Radetzky
prav v tem kraju od skope tašče kupil grad za kar za
60000 goldinarjev? Všeč mu je bil! Verjemite.
Bil je človek z okusom!

OD MARŠALOVEGA MESTA DO DOVŽANOVE SOTESKE
Sprehodite se z Radetzkyjem po starem mestnem jedru, nato 
pa se odpravite še do kamnin in okamnin v znameniti soteski

DAN V MESTU IN NARAVI
Dobrodošli pred gradom Neuhaus, kjer vas pozdravi sam sloviti 
Joseph Radetzky! Nazdravimo z njim, potem pa se odpravimo 
skozi grajska vrata proti staremu mestnemu jedru. Ob pripovedi 
o preteklosti pridemo do Zgornje kajže z muzejem tradicionalnih 
tržiških obrti. Po ogledu se sprehodimo ob rakah z vodnimi 
napravami in do fužine Germovke, stare kovačije, ki je bila nekdaj 
v lasti Radetzkyja. Po počitku v mestni kavarni nadaljujemo pot 
do Kurnikove hiše, po kosilu pa se okrepčani lahko napotimo še 
v Dovžanovo sotesko, kjer si ogledamo kamnine in okamnine, 
geološki laboratorij in multivizijsko predstavitev Tržiča. 

Staro mestno jedro Tržiča je zaznamoval požar leta 1811, po 
katerem je bila tu obvezna namestitev kovinskih polknic in mrež 
na oknih ter kovana vrata, kar je posebnost v vsej Evropi. Mesto 
je prepoznavno po klasicističnih pročeljih hiš in po posebnih 
detajlih, kot so sušilne odprtine na strehi, portali z rozeto in 
drugo. V Tržiču je 12 let živel znameniti avstrijski vojskovodja 
Jožef Venceslav Radetzky. 

ZAKAJ? 
Ker tu korakanje za vojskovodjo drugače odmeva. In vodi kar 
v stari zemeljski vek! 
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