
59.
ČIPKARSKI DNEVI

V ŽELEZNIKIH
59th LACE DAYS

»EVROPSKA MESTA ZA MLADE – MLADI ZA MESTO«

Na vseh dogodkih prireditve je potrebno upoštevati aktualna splošna navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) glede preprečevanja širjenja bolezni novega koronavirusa.

GLAVNI
ORGANIZATOR

v
sodelovanju z

in mnogimi ostalimi sponzorji in donatorji, ki so nam prostovoljcem z družbeno odgovorno potezo pomagali uresničiti zastavljeni pro-
jekt 59. Čipkarski dnevi v Železnikih. Hvala vsem. Hvala tudi vsem obiskovalkam in obiskovalcem, ki s svojo prisotnostjo na dogodkih 

bogatite praznik čipke. 

Prijetno doživete trenutke na prireditvi vam želi Turistično društvo Železniki.

PETEK, 25. 6. 2021
Ob 9. uri

POHOD DAVČA, Davški slapovi

Od 10. do 20. ure
ODPRTE RAZSTAVE v Kulturnem domu in 
Galeriji muzeja

Ob 10. uri
OBJAVA PROMOCIJSKEGA VIDEA na 
Facebook profilu Turističnega društva 
Železniki

Ob 16. uri
ČARODEJ MARE CARE za otroke in 
odrasle na trgu pred plavžem

PONEDELJEK, 28. 6. 2021
Ob 18. uri

OKROGLA MIZA  z različnimi sogovorniki 
v živo na radiu Sora “PROSTOVOLJSTVO 
OHRANJA EVROPSKO DEDIŠČINO ŽIVO”

SOBOTA, 26. 6. 2021
Ob 9. uri

POHOD SORIŠKA PLANINA po rapalski meji

Od 10. do 20. ure
ODPRTE RAZSTAVE v Kulturnem domu in 
Galeriji muzeja

NEDELJA, 27. 6. 2021
Od 10. do 20. ure

ODPRTE RAZSTAVE v Kulturnem domu in 
Galeriji muzeja

Ob 10. uri
SV. MAŠA za klekljarice in turistične delavce 
v cerkvi sv. Antona Puščavnika v Železnikih

Po maši (ob 11. uri)
4. GLASBENA ČIPKA, nastop PIHALNEGA 
ORKESTRA ALPLES ŽELEZNIKI na trgu 
pred cerkvijo

Od 11. do 15. ure
KLEKLJANJE NA PROSTEM  na različnih 
lokacijah

Ob 13. uri
POHOD SORICA, po Groharjevi poti

SREDA, 23. 6. 2021
Ob 14. uri

Sprejem mednarodnih delegacij 
v Državnem zboru RS z glasbenim 
programom (4. GLASBENA ČIPKA)

Ob 18. uri
ODPRTJE 59. ČIPKARSKIH DNI
na dvorišču muzeja

ČETRTEK, 24. 6. 2021
Ob 7. uri

STROKOVNA EKSKURZIJA  z 
mednarodnim posvetom v Ribnici

RAZSTAVE
KULTURNI DOM

ČIPKARSKA ŠOLA ŽELEZNIKI
MAJDA MIKELN, klekljarica
IRENA ČUFAR, klekljarica
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZA SELŠKO 
DOLINO, punčke iz cunj in ročne vezenine
MARJA ODAR IN ALENKA LOTRIČ,  izdelki 
iz gline v kombinaciji z dražgoškimi kruhki

GALERIJA MUZEJA
DOMAČE KLEKLJARICE, ...nekaj starega, 
nekaj novega...

TIC ŽELEZNIKI (Na plavžu 58)
IN RAZSTAVE SO ODPRTE:
PETEK, 25. 6. 2021 od 10. do 20. ure

SOBOTA, 26. 6. 2021 od 10. do 20. ure
NEDELJA, 27. 6.. 2021 od 10. do 20. ure

TEKMOVANJA ZA ZLATO 

ČIPKO POTEKAJO PREKO 

CELEGA LETA

23. - 29. 6. 2021
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V vseh dneh prireditve 59. Čipkarski dnevi vas Turistično društvo Železniki v sodelovanju z Javnim 
zavodom Ratitovec po promocijski ceni vabi na spoznavanje starih Železnikov s pobegom v čas, 
ko je Sora sooblikovala življenje in delo, ko se je kadilo iz plavžev in ko je bil hrup kovaških klad-
iv nekaj vsakdanjega. Vabljeni na dogodivščino pobeg iz mesta (escape town), ki je primerna za 
družine in skupine od 2 do 6 oseb. Prav tako vas vabimo na različne pohode od petka do ned-
elje. V petek boste v družbi Turističnega društva Davča obiskali Davške slapove. V soboto vas 
Turistični center Soriška planina popelje po poteh rapalske meje na Soriški planini, v nedeljo pa 
se lahko s Turističnim društvom Sorica odpravite na pohod po Groharjevi poti. Za vse pohodnike 
in pohodnice, ki se boste predhodno prijavili na spodnje kontakte, strošek pohoda krije organi-
zator. Prav tako organizator nudi brezplačen prevoz iz Dolenje vasi skozi Železnike do izhodišča 
pohoda in nazaj. Za pohod vam priporočamo ustrezno pohodno opremo in malico v nahrbtni-
ku. Trajanje posameznega pohoda je od 2 do 3 ure in so primerni za družine in vse generacije.

1. Pohod – Davča, Davški slapovi, 25. 6. 2021 ob 9. uri iz Dolenje vasi

2. Pohod – Soriška planina, po rapalski meji, 26. 6. 2021 ob 9. uri iz Dolenje vasi

3. Pohod – Sorica, po Groharjevi poti, 27. 6. 2021 ob 13. uri iz Dolenje vasi

Na pobeg iz mesta ter na pohode se je potrebno prijaviti. Ob prijavi sporočite podatke in število 
udeležencev ter informacijo, ali želite koristiti organiziran prevoz do izhodišča in nazaj. Organiziran 
prevoz bo udeležence pobiral po postajah iz Dolenje vasi proti izhodišču pohoda. Prijavite se lahko 
vsak dan od 9. do 17. ure s klicem na tel.: 04/ 51 47 356 ali 051 458 010 ali z elektronskim sporočilom 
na turizem@jzr.si. Start pohoda ob določeni uri iz Dolenje vasi pomeni odhod organiziranega prevo-
za in ne start pohoda. Slednji se prilagodi glede na prihod udeležencev na izhodišče. Ob prijavi 
boste prejeli vse potrebne informacije. V primeru nejasnosti lahko vedno pokličete na 031 876 535.
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