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Vabimo vas v gorenjske Žiri, mesto čevljarstva, čipk, prijaznih
ljudi in cvetočih jablan, kjer lahko z vašimi prijatelji ali kolegi iz
društva izkoristite prijetno doživetje, ki ga vam bomo pripravili
Žirovci in naša Alpina.
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Čevljarstvo na Žirovskem
V zadnjih desetletjih 19. stol. se je na Žirovskem razmahnilo
čevljarstvo, ki je bilo ob klekljanju in kmetijstvu temeljna
gospodarska dejavnost. Žirovski čevljarji so bili znani po izdelavi
močnih in trpežnih čevljev. Pred prvo svetovno vojno so čevlje
izdelovali obrtniki, mojstri in vajenci, ki so se združevali v zadruge
in leta 1947 ustanovili Tovarno športnih čevljev Žiri, današnjo
Alpino.
Alpina ni le tovarna čevljev
Alpina je v svoji sedemdesetletni zgodovini postala svetovno
priznana blagovna znamka. V žirovskih čevljih je leta 1979 prva
slovenska alpinistična odprava osvojila najvišji vrh sveta. V čevljih
Alpina je najuspešnejša slovenska smučarska tekačica Petra Majdič
osvojila tri male kristalne globuse, kolajne na Svetovnem prvenstvu
in Olimpijskih igrah. Smučarji tekači iz vsega sveta so na Olimpijskih
igrah v Sochiju, 2014, v čevljih Alpina osvojili rekordnih 36 odličij.

Foto: Edvard Primožič

Ugodni nakupi usnjene obutve
V Industrijski prodajalni Alpina izkoristite izjemno ugodne cene
obutve. Vaš Izlet lahko zaključite z novim parom iz ponudbe ženske
in moške usnjene modne obutve, čevljev za prosti čas ali
pohodniških čevljev, ki so jih skrbno izdelali izkušeni čevljarski
mojstri.
Zanimiv program
Organizirajte si izlet po vaših željah. Poleg ogleda tovarne
Alpina lahko spoznate še druge pomembne koščke mozaika Žirovske
kulturne dediščine:
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Brezplačen voden ogled tovarne čevljev
Ugodni nakupi v Industrijski prodajalni Alpina
Voden ogled muzejskih razstav v Muzeju Žiri (»Razstava o
čevljarstvu«, »Žiri in Žirovci skozi čas«, »Pozdravljeni
ljubitelji utrdb.«) Cena: 2,5 EUR/osebo ali 2,3 EUR/osebo za
skupine nad 10 oseb. Kontakt: Rok Klemenčič, GSM: 031 532 798
Ogled razstave čipk 'Living lace', ki je nastala ob 110. obletnici Klekljarske šole Žiri. Razstava bo na ogled od 20. junija
dalje, v Muzeju Žiri. Kontakt: Rok Klemenčič, GSM: 031 532 798
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Ogled razstav žirovske klekljane čipke 'Evropa v čipki', 'Drevesa' in 'S čipko skozi življenje'.
Cena 1 EUR/osebo. Kontakt: Klekljarsko društvo Cvetke, Tanja Mlinar, GSM: 040 425 120
Možnost vodenega ogleda zanimivosti Žirov z lokalnim vodičem. Kontakt TD Žiri: Ivanka Žakelj,
GSM: 040 841 490
Možna brezplačna uporaba konferenčne dvorane v Alpini.
Domača gostinska ponudba. Gostilna pri Županu: kosilo za skupine po ugodni ceni 7,5 EUR/OS
(juha, glavna jed, sladica). Kontakt: Libuška Rupert , GSM: 031 686 089.

Prijava za skupine
Vljudno prosimo, da sporočite želeni datum in uro vašega
obiska ter število udeležencev, vsaj 10 dni pred želenim datumom
prihoda.

Za ogled tovarne lahko prijavo skupine, število udeležencev
in datum prihoda sporočite na e-naslov nives.markelj@alpina.si ali
po telefonu na 04 51 58 294 ali 04 51 58 000. GSM: 031 364 681.
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Za oglede drugih zanimivosti v Žireh se prosimo obrnite na
kontaktne osebe, ki so navedene v programu.
Dodatne informacije:
Turistično društvo Žiri, g. Rok Klemenčič, GSM: 031 532 798,
e-naslov: rok.z.klemencic@gmail.com

Vljudno vabljeni! Veselimo se vašega obiska.
Alpina. Meni je prav.
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