
PROGRAM ŽEBLJEV IN KLEKLJEV

TRAJANJE: 2,5 ure
ZAČETEK POTI: center Železnikov, pri Plavžu
KONEC POTI: Železniki, pri bazenu
OPREMA: lahka pohodniška obleka in obutev 
CENA: 8 EUR; v skupini je lahko največ 25 oseb

CENA VKLJUČUJE: vodenje in organizacijo, 
vstopnino v muzej, prikaz klekljanja, osvežilno 
pijačo

PRIJAVE: 
Javni zavod Ratitovec
Otoki 9A
4228 Železniki
Tel.: 00386 (0)4 510 04 10
e-mail: zzs.zelezniki@siol.net
www.jzr.si

NE SPREGLEJTE: Najstarejši ohranjeni plavž s kurišči, piramidastim jedrom in štiristranim 
dimnikom je edini te vrste v Sloveniji! Muzej Železniki hrani zbirke železarske, lesarske in 
čipkarske dediščine v značilni fužinarski hiši iz 17. stoletja. Staro mestno jedro je polno 
zaščitenih hiš iz 17. stoletja. Najstarejša hiša v mestu je Plnada – stavba s preloma 16. in 17. 
stoletja tvori z mlinom, žago venecijanko in kozolcem zanimivo prostorsko celoto. 

ŽELEZNIKI. VSAK JE SVOJE SREČE KOVAČ!
Če ste se odločili, da boste končno vzeli usodo v svoje roke
in postali svoje sreče kovač, pridite v Železnike, kjer so jo
stoletja kovali v obliki žebljev, ki držijo kot pribito. Tu so doma
kovaštvo in čipke, moč in nežnost, potem pa tudi ljubezen
ni daleč. Tudi to drži kot pribito! 

MED FUŽINARJE IN KLEKLJARICE
V kraju spomeniško zaščitenih hiš spoznavajte 
tradicije fužinarstva in železnikarskih čipk 

DOBRI DVE URI ZA PREPLET ŽEBLJEV IN ČIPK 
Pri prav posebnem plavžu v Železnikih vstopite v druge čase 
– v življenje fužinarjev, kovačev in klekljaric. Oglejte si makete 
v muzeju, ki pred vašimi očmi razkrijejo vse faze predelave 
železa od rude do skovanega žeblja. Po ogledih se seznanite 
s klekljanjem in preizkusite z lastnimi rokami, kako nastajajo 
železnikarske čipke. Sprehodite se po starem delu mesta z 
mnogimi zaščitenimi hišami, cerkvami, Egrovim vrtom… Oglejte si 
Plnado, najstarejšo hišo v starem kovaškem kraju. Če boste tako 
hoteli, vas morda preseneti tudi odigran prizor iz nekdanjega 
življenja Železnikov, kakor ga je pisatelj opisal v duhoviti knjigi. Še 
polni vtisov nekdanjosti prestopite nazaj v sedanjost in si oglejte 
še današnje Železnike! 

Železniki, pripeti k hitro tekoči reki Sori na dnu gozdnate doline 
ter v objemu jelovških gozdov, prinašajo zanimive zgodbe; na eni 
strani tlakovane z železom in na drugi strani za protiutež, vezeno 
iz finih nitk sukanca, umetelno ujete v vzorec čudovite nežne 
čipke….

ZAKAJ? 
Ker je polno presenetljivih nasprotij: težkega kovaškega 
življenja in nežnih čipkarij, ostankov nekdanjosti in prizorov 
sedanjosti. 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

www.slovenian-alps.com; e-mail: info@slovenian-alps.com


