
PROGRAM STARA SAVA 
TRAJANJE: 2-3 ure
ZAČETEK IN KONEC POTI: Kolperna na Stari Savi
OPREMA: lahka pohodniška obleka in obutev
CENA: 7 EUR
CENA VKLJUČUJE: vstopnine in vodenje ter 
okrepčilo na Stari Savi

PROGRAM STARA SAVA IN NARCISNE POLJANE 
TRAJANJE: cca 7 ur; 2-3 ure na Stari Savi, 4 ure za 
pot do Zoisovega parka prek Golice
ZAČETEK POTI: Kolperna na Stari Savi
KONEC POTI: Zoisov park – prevoz nazaj na Staro 
Savo
OPREMA: lahka pohodniška obleka in obutev, v 
primeru sončnega vremena zaščita pred soncem; 
sončna očala, pokrivalo
CENA: 22 EUR
CENA VKLJUČUJE: vstopnine in vodenje ter 
okrepčilo na Stari Savi, organiziran ogled Savskih jam, 
voden ogled botaničnega parka, prevoz

PRIJAVE: 
Gornjesavski muzej Jesenice
Cesta Franceta Prešerna 45
4270 Jesenice
Tel.: 00386 (0)4 583 34 99
e-mail: tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

POSEBNOSTI IN ZNAMENITOSTI: zaščiteno muzejsko območje nekdanjega 
fužinarskega naselja Stara Sava z mnogimi znamenitostmi je neločljivo povezano s 
Savskimi jamami, največjem železovem rudišču v Sloveniji, ki je nekoč oskrbovalo 
plavže na Stari Savi. Jame so izhodišče za poti v Karavanke, na Golico, pod katero 
so narcisne poljane – evropsko območje Natura 2000. Med pomembnimi lastniki 
jeseniških fužin je bila tudi družina Zois. Karel Zois je bil znan botanik – nanj 
spominja Zoisov park, prvi botanični vrt na območju Slovenije. 

IZ JEKLENEGA MESTA NA CVETOČE PLANOTE
Doživite fužinarstvo na Stari Savi
in se sprehodite do narcisnih poljan pod Golico 

JEKLENI ODSEVI MAJSKEGA RAZKOŠJA 
Vstopite na območje edinstvenega fužinarskega območja 
Stara Sava v centru Jesenic. Naselje na levem bregu Save 
Dolinke je kot zaključena celota fužinskega območja pomnik 
preteklosti - stkan iz železnih niti je namenjen vašemu 
doživetju. S sprehodom skozenj dobite vpogled v življenje 
pod težko perutjo železa v času med 16. in 19. stoletjem. 
Oglejmo si plavž, pudlovko, Ruardovo graščino, kasarno in še 
marsikaj! Če hočete, lahko sprehod nadaljujete do narcisnih 
poljan na Planini pod Golico. 

Lastnikom jeseniških fužin je uspelo združiti vse fužine na 
Gorenjskem. Največji uspeh je bilo odkritje postopka za 
pridobivanje feromangana, za kar so na svetovni razstavi na 
Dunaju leta 1873 dobili zlato kolajno in Jesenice so čez noč 
postale središče svetovnega zanimanja. Železarski uspeh pa 
je bil tesno povezan z železnico, ki jo je kraj dobil leta 1870. 
Skozi vso zgodovino so se železarji ozirali višje – v planine na 
najbolj zelenem koščku Karavank, kjer maja in junija zacveti 
nešteto narcis! 

ZAKAJ? 
Ker je življenje vedno oboje: težko in lepo hkrati! 
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JESENICE. JEKLO IN NARCISE.
Ste se že kdaj vprašali, zakaj so sto let stare tovarne tako čudovite kot opere in gledališča?
Pridite in poglejte presunljivo zgodbo o jeklu in narcisah. O trdem delu in sanjah o lepoti.


