SRCE SLOVENIJE

Litija

Kolesarjenje po Srcu Slovenije

Zbirajte nalepke na poletnem kolesarjenju po Srcu Slovenije od 1. junija do 20. septembra!
Srce Slovenije je zaokroženo
območje v obliki srca z
geometričnim središčem Slovenije
GEOSS kot središčno točko.
Povezuje srčne ljudi od vznožja
kamniških planin do dolenjskega
gričevja ter od vzhodnih obronkov
Ljubljane do posavskih ravnic.
Znamko Srce Slovenije je Razvojni
center Srca Slovenije lansiral
leta 2008. Ena od vsebin na
področju turistične ponudbe
so tudi kolesarki izleti, ki vam
jih predstavljamo na naslednjih
straneh.

Center za zunanjo ureditev je razvojno in
izobraževalno središče. V sklopu turistične
ponudbe Polšnika najlepše vrtove predstavijo v
umetniški podobi s pomočjo fotografske
razstave in videoprezentacije v razstavnem
salonu.

Hiša vina Frelih je gostilna in restavracija, ki
sprejme do 200 oseb, z vinsko kletjo in prenočišči. Nudi degustacije priznanih vin z ogledom
vinske kleti in vinogradov.

a f Srce Slovenije

K

olesarji lahko izbirate med
treking, gorskimi in cestnimi
trasami, ki so speljane po več različicah, tako da bo vsak našel primerno
zase in za svojo družino.

Številne aktivnosti in
prenočišča
Privoščite si ves dan doživetij in prenočite na deželi – v prijaznem gostišču ali
na kmetiji. Vzemite si čas za raziskovanje – izberite svoje začasno domovanje v
hotelu ali v apartmaju blizu mesta, pod
planinami, blizu blagodejnih voda in
dobrih energij. Pojdite višje in naj vaše
pohodniške in planinske poti vodijo od
ene prijazne planinske postojanke do
druge. V toplih dneh zaspite s pogledom
na nočno nebo – na seniku ali v lastnem
šotoru v kampu. Spočijte se in pomirite
srce tako, kot vam ustreza. Srce Slovenije
ponuja prijazna prenočitvena zavetja za
vse želje!
V Srcu Slovenije narava ponuja gozdne
sadeže, vrtovi in njive odlično zelenjavo,
sadovnjaki skrbno pridelane plodove,
čebelnjaki tradicionalne naravne sladkosti, reke in potoki obilje rib. Tu lahko
resnično uživate v kulinariki! Ne samo
zaradi skrbno izbranih domačih sestavin
in receptov, ki se ohranjajo iz roda v rod,
ampak tudi zato, ker bo srce nahranjeno
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Gostišče Na Pajčni je sodobno gostišče s 25
ležišči, kjer nudijo kosila in širok izbor jedi.

Turistična točka Srca Slovenije je informacijska točka s pestro turistično ponudbo v osrčju
Slovenije.

Turistična kmetija Grofija je domačija z 200-letno tradicijo, bogato kulinarično ponudbo po
predhodnem dogovoru in 4 dvoposteljnimi sobami. Na voljo sta otroško igrišče in možnost
ogleda muzejske zbirke o kmečkem življenju
ter konjev in jelenov.

Ekološka izletniška kmetija Pr’ Lavrič je
odmaknjena od prometnega vrveža in ponuja
doživetje tišine narave in čudovit razgled.
Kulinarična ponudba zajema sveže pripravljene domače jedi po predhodnem dogovoru. Vsa
zelenjava je pridelana ekološko, na
kmetiji.

s prijaznostjo ljudi in z domačnostjo
značilnih gostiln, turističnih in izletniških kmetij. Tradicionalne in ekološke
kmetije, čebelarji in sadjarji bodo vaše
košare napolnili s sestavinami, iz katerih
boste lahko tudi sami pripravili domače
dobrote. Okusite Srce Slovenije!

Ne zamudite prireditev, kot so Dan
odprtih vrat ekoloških kmetij, Kostanjeva
nedelja ali Martinovanje. S kulinariko
in gastronomijo povezane prireditve
poiščite v knjižici Utrip prireditev v Srcu
Slovenije.
www.srce-slovenije.si

OTVORITEV SEZONE V SRCU SLOVENIJE

ZBIRANJE NALEPK

Rekreativna prireditev Dan kolesarjenja
po Srcu Slovenije

Odrežite kuponček za zbiranje nalepk in si prenesite traso na
telefon!

Datum in kraj prireditve: 15. junij 2013, Litija
Registracija od 9. ure dalje
Startnina za udeležence: 12 EUR, za otroke (do 12 let) 7 EUR (v
ceno je vključen DDV) Poiščite več informacij o gorski, cestni
in družinski trasi na: www.srce-slovenije.si
Prijave: turizem.litija@razvoj.si, 059 940 503

Privoščite si kolesarski izlet na družinski, gorski ali cestni trasi in raziskujte kraje vzhodno
od Ljubljane, kjer se sodobno življenje prepleta s tradicionalnim utripom podeželja.
Nepozabna doživetja pričarajo okusna lokalna kulinarika, odlična domača vina, bogata
kulturna dediščina in druženja na podeželju.
Zagotovite si nalepko s postankom pri turističnih ponudnikih:

Zbirajte nalepke na poletnem kolesarjenju
po Srcu Slovenije od 1. junija do 20. septembra!
Odkrivajte neokrnjeno naravo podeželja in spoznavajte kulturno
dediščino Srca Slovenije z atrakcijami na treh poletnih kolesarskih
izletih.
V kolesarskem vodiču najdete natančen zemljevid z vrisanimi kolesarskimi potmi T9 za družinske kolesarje, C5 za cestne kolesarje
in G8 za gorske kolesarje ter znamenitosti, ki jih je na poti vredno
obiskati.

Pustolovski park GEOSS se nahaja v vasi Slivna, blizu
geometričnega središča Slovenije. Novost v parku – kar
900 metrov dolg spust po žici

Nalepke prejmete pri spodaj navedenih turističnih ponudnikih.

Tisti, ki boste za posamezno traso zbrali vse nalepke, boste 21. septembra na zaključni kolesarski prireditvi v Dolskem prejeli praktične nagrade.
Kartončke z zbranimi nalepkami pošljite po pošti na naslov:

Turistična točka Srca Slovenije, Valvazorjev trg 10, 1270 Litija

cestna trasa

C5

Iz Dežele kozolcev
v Deželo desetega brata
Trasa:

Šentrupert–Čatež–Velika Loka–Dobrnič–
Žužemberk–Zagradec–Muljava–Ivančna Gorica

Dežela kozolcev je prvi muzej na prostem s kozolci na
svetu, ki odpira svoja vrata skupaj s Centrom za ohranjanje kulturne dediščine 9. junija v Šentrupertu.
Aktivnost se izvaja v okviru projekta »Dežela kozolcev«.
Projekt je del NIP LAS DBK za leto 2012 – I. faza in je
delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4. osi Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Organ
upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo
in okolje.

Dežela kozolcev – prvi
muzej na prostem s
kozolci na svetu,
Šentrupert
T: 00386 82 052 855
M: 00386 41 890 909
E: info@dezelakozolcev.si
W: www.dezelakozolcev.si

Gostišče Na Pajčni
Male Rebrce 6a
1303 Zagradec
T: 00386 1 78 86 800
M: 00386 41 212 220
E: na.pajcni@siol.net
W: www.napajcni-murn.si

Vinska klet Frelih d.o.o.
Šentrupert 35
8232 Šentrupert

Turistična kmetija Grofija
Vir pri Stični 30
1295 Ivančna Gorica

T: 00386 7 60 00 600
E: vinska.klet@frelih.si
W: www.frelih.si

T: 00386 1 78 78 141
M: 00386 31 855 009
E: info@grofija.com
W: www.grofija.com
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ZAKLJUČEK KOLESARSKE SEZONE V SRCU SLOVENIJE
Rekreativna prireditev Dan kolesarjenja po Srcu Slovenije
Datum in kraj prireditve: 21. september 2013, Dol pri Ljubljani
Startnina za udeležence: 12 EUR, za otroke (do 12 let) 7 EUR (v ceno je vključen
DDV) Poiščite več informacij na: www.srce-slovenije.si
Prijave: turizem.litija@razvoj.si, 059 940 503

Zbirajte nalepke na poletnem kolesarjenju
po Srcu Slovenije od 1. junija do 20. septembra!

gorska trasa

G8

Pustolovski vzponi
v središču Slovenije
Trasa:

Litija–Veliki Vrh–Kresniški Vrh–Kresnice–Slivna–
Vače–Konj–Svibno–Litija
Turistična točka
Srca Slovenije
Valvazorjev trg 10
1270 Litija
T: 00386 59 940 503
M: 00386 51 312 739
E: turizem.litija@razvoj.si
W: www.srce-slovenije.si

Ekološka izletniška
kmetija Pr’ Lavrič
Mala Sela 5, 1252 Vače
T: 00386 40 359 712
E: vera.lavric@gmail.com

Pustolovski park Geoss d.o.o.
Slivna 15, 1252 Vače
T: 00386 30 332 332
E: info@pustolovski-park-geoss.si
W: www.pustolovski-park-geoss.si

družinska trasa

T9

Okusi Posavskega
hribovja
Trasa:

Litija–Šmartno pri Litiji–Cerovica–Velika Preska–
Polšnik–Mamolj–Breg pri Litiji–Litija
Turistična točka
Srca Slovenije
Valvazorjev trg 10
1270 Litija
T: 00386 59 940 503
M: 00386 51 312 739
E: turizem.litija@razvoj.si
W: www.srce-slovenije.si
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Center za zunanjo
ureditev d.o.o.
Velika Preska 1
1272 Polšnik
T: 00386 1 89 73 017
M: 00386 41 615 020
E: info@zunanjaureditev.com
W: www.zunanjaureditev.com

NOV KOLESARSKI VODIČ S kolesi po Srcu
Slovenije
Razvojni center Srca Slovenije je izdal nov kolesarski
vodič z 32 treking, družinskimi, cestnimi in gorskimi
kolesarskimi potmi. Na voljo je tudi natančen zemljevid
z vrisanimi kolesarskimi potmi in znamenitostmi, ki jih
je na poti vredno obiskati. Uporabniki lahko s pomočjo
QR-povezav na svoje mobilne telefone prenesejo tudi
GPS-koordinate posameznih kolesarskih tras.
Kolesarske poti potekajo na območju med Kamniškimi
Alpami in dolenjskim gričevjem, skozi občine Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš,
Šentrupert in Šmartno pri Litiji, sem in tja pa se priključijo tudi na druge kolesarske poti v sosednjih občinah.
Na voljo je 1.448 kilometrov skupne dolžine poti za
kar 91 ur kolesarjenja. Poti so razdeljene po tipih, in
sicer na treking, družinske, cestne in gorske poti,
zato lahko vsak kolesar poišče sebi primerno pot. Za
treking kolesarje so trase speljane po stranskih poteh in
ob zanimivih točkah, pri čemer so izpostavljeni odseki,
ki so primerni za družine. Cestne poti potekajo zgolj po
asfaltnih cestah ter so daljše in zahtevnejše, za gorske
kolesarje pa smo pripravili zelo razgibane možnosti
po utrjenih gozdnih poteh, kolovozih in makadamskih
cestah z vzponi različnih težavnosti.
Informacije in nakup:
Cena: 4,00 EUR
Turistična točka Srca Slovenije,
Valvazorjev trg 10, 1270 Litija
turizem.litija@razvoj.si, 059 940 503

Okusi
Posavskega hribovja

Zelo lepo, a zahtevno kolesarsko turo začnete v središču Litije na
Valvazorjevem trgu pred Turistično točko Srca Slovenije. Od tu nas pot
vodi preko starega mestnega jedra na krajši vzpon do Šmartnega pri
Litiji. Pri cerkvi sv. Martina se držite leve smeri, ki vas preko nizkega
prevala in kamnoloma pripelje v Jablaniško dolino, kjer vas glavna
pot vodi vse do Pustovega mlina. V ozki dolini se prične 6 km dolg
enakomeren vzpon na Veliko Presko. Po dobrem kilometru spusta
zavijete levo proti Polšniku. Na Polšniku si lahko ogledate Center za
zunanjo ureditev. Nadaljujete s kolesarjenjem in na najvišjem delu zavijete desno proti Mamolju, kjer vas nato pot vodi po planoti z odličnim
pogledom na Triglav. Pot se preko Gradišča spusti nazaj v Jablaniško
dolino, kjer v Gradiških Lazah zavijete desno. Slab kilo-meter kolesarite po dolini, nato pa ponovno zavijete desno čez vasi Tenetiše in
Breg, kjer lahko poskusite domači sir na domačiji Paternoster ali pa si
ogledate vaško zbirko savskih prodnikov. Iz Brega se po stranski poti
vrnete na izhodišče v Litiji.

Kategorija: treking in družinsko kolesarjenje
Izhodišče: Turistična točka Srca Slovenije,
Valvazorjev trg 10, Litija
Dostop do izhodišča: z vlakom – železniška postaja
Litija, z avtom
Dolžina poti: 38,0 km
Predviden čas brez postankov: 3 ure
Skupna višinska razlika: 890 m
Zahtevnost: zahtevna
Vrsta in kvaliteta cest: asfalt, makadam

Polšnik je vasica v Posavskem hribovju. Z vseh strani jo obdajajo
hribi s cerkvicami, ki so povezane v dobro označeno pohodno pot. V
bližini leži vas Velika Preska, kjer se nahaja edini leseni pločnik v
Sloveniji. Poleg prijaznih ljudi je tukaj čudovita pokrajina, ki navdušuje z razgledi. Za vsa razvojna prizadevanja je bil Polšnik v letu
2012 nagrajen z evropsko nagrado za razvoj podeželja.

Trasa:
Litija–Šmartno pri Litiji–Cerovica–Velika Preska–
Polšnik–Mamolj–Breg pri Litiji–Litija
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Namigi za ogled:
•
•
•
•

Turistična točka Srca Slovenije (Litija)
Cerkev sv. Nikolaja (Litija)
Center za zunanjo ureditev (Polšnik)
Zbirka savskih prodnikov (Breg pri Litiji)

• Cerkev sv. Martina (Šmartno pri Litiji)
Turistična točka Srca Slovenije je informacijska točka s pestro
turistično ponudbo v osrčju Slovenije.
Center za zunanjo ureditev je razvojno in izobraževalno središče. V sklopu turistične ponudbe Polšnika najlepše vrtove predstavijo v umetniški podobi s pomočjo fotografske razstave in video
prezentacije v razstavnem salonu.
Namigi za priključitev na sosednje kolesarske poti:
Možnost kombiniranja poti s potjo Valvazorjeva slava na
rekreacijskem portalu ljubljanske urbane regije Gremo na pot.
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Iz Dežele kozolcev v
Deželo desetega brata

Pot začnete v Deželi kozolcev – prvem muzeju na prostem s kozolci
na svetu v Šentrupertu. Nadaljujete do Hiše vina Frelih s prenočišči, od
koder nadaljujete na glavno cesto proti Mirni. Pod Veselo goro pod gozdom zavijete desno v hrib in nadaljujete pot čez vas Trstenik. Kmalu se
pot priključi na glavno cesto, ki vodi na Mirno. Po glavni poti kolesarite
do odcepa za Brezovico pri Mirni, kjer greste desno v hrib. Pot nadaljujete po glavni cesti skozi vas Račje selo, zavijete desno in se peljete
skozi vasi Blato in Velika Ševnica. Sledi vzpon na Sejenice in Čatež. Od
tam se po glavni cesti spustite mimo Velike Loke do vasi Štefan, kjer
zavijete ostro desno čez vas Zidani most in se povzpnete po klancu.
Zavijete levo čez avtocesto skozi vas Občine, nadaljujete do Dobrniča,
kjer se držite glavne poti, ki zavije desno ob kamnitem obzidju.
Nadaljujete po glavni cesti čez vas Dobrava. Ko prispete v Žužemberk,
v glavnem križišču zavijete desno na glavno cesto proti Ivančni Gorici.
Po nekaj kilometrih prispete v Male Rebrce, kjer se lahko okrepčate v
gostišču s prenočišči Na Pajčni.
Pot vas pelje po regionalni cesti po dolini reke Krke mimo vasi Zagradec, Gabrovčec, Muljava vse do Ivančne Gorice. Še nekaj kilometrov
vas loči do Turistične kmetije Grofija na Viru pri Stični.
Kategorija: cestno kolesarjenje
Izhodišče: Šentrupert, dežela kozolcev
Dostop do izhodišča: z vlakom – železniška postaja Šentrupert, z avtom
Dolžina poti: 63,0 km
Predviden čas brez postankov: 2,5 ure
Skupna višinska razlika: 610 m
Zahtevnost: nezahtevna
Vrsta in kvaliteta cest: asfalt

Muljava je prijazna dolenjska vasica, ki jo poznamo predvsem po
Josipu Jurčiču. Tu je preživljal mladostna leta in pozneje v literarnih
podobah ohranil utrip svojega časa in poteze ljudi. Čas se ustavi na
dvorišču njegove rojstne hiše, ki je preurejena v muzej. V Letnem gledališču domača gledališka skupina tradicionalno uprizarja Jurčičeva
dela, na katera so domačini upravičeno ponosni.
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Trasa:
Šentrupert–Čatež–Velika Loka–Dobrnič–
Žužemberk–Zagradec–Muljava–Ivančna Gorica
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Namigi za ogled:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dežela kozolcev (Šentrupert)
Hiša vina Frelih (Šentrupert)
Cerkev sv. Ruperta (Šentrupert)
Križev pot na Veseli Gori
Dolina reke Krke
Krška jama in kraški izvir reke Krke (Krka)
Rojstna hiša Josipa Jurčiča (Muljava)
Gostišče Na Pajčni (Male Rebrce)
Turistična kmetija Grofija (Vir pri Stični)

Dežela kozolcev je prvi muzej na prostem s kozolci na svetu
Hiša vina Frelih je gostilna in restavracija, ki sprejme do 200
oseb z vinsko kletjo in s prenočišči. Nudi degustacije priznanih
vin z ogledom vinske kleti in vinogradov.
Gostišče Na Pajčni je sodobno gostišče s 25 ležišči, kjer nudijo
kosila in širok izbor jedi.
Turistična kmetija Grofija je domačija z 200 letno tradicijo, bogato kulinarično ponudbo po predhodnem dogovoru in 4 dvoposteljnimi sobami. Na voljo je otroško igrišče in možnost ogleda
muzejske zbirke o kmečkem življenju, konjev in jelenov.

Pustolovski vzponi
v središču Slovenije

Začnete v Litiji na Valvazorjevem trgu pred Turistično točko Srca
Slovenije in se po stranski cesti po desnem bregu Save peljete proti
Podšentjurju. Ko cesta prečka potok pri kmetiji Beden, zavijete ob
potoku levo. Na prvem križišču zavijete ostro desno navzgor proti
Velikem Vrhu. Na koncu vasi zavijete desno z asfalta na strm kolovoz,
ki vas pelje severno od Velikega Vrha do znamenja na drugi strani
vrha. Nadaljujete po grebenu proti kmetiji Kofelač. Ko pridete na asfalt,
zavijete desno in se spustite proti Kresniškemu Vrhu. Ko cesta zavije
desno, nadaljujete naravnost po kolovozu. Ko pridete spet na cesto, jo
samo prečkate in nadaljujete Kresnicah prečkate Savo in zavijete levo
na glavna cesto Litija-Ljubljana. Kmalu zavijete desno navzgor proti
vasi Dešen. Tu ponovno zavijete desno in prečite pobočje. Nadaljujete
mimo Zapodja, skozi Mala Sela, kjer se lahko okrepčate na Ekološki
izletniški kmetiji Pr’ Lavrič.
Sledite oznakam, ki vas bodo pripeljale do Pustolovskega parka Geoss.
Od tam nadaljujete skozi Močila proti prevalu Klanec. Del poti od Klanca do Vač ni za vsakogar, zato lahko ta del odpeljete po cesti.
Z Vač se spustite do Ržišča. Na ostrem desnem ovinku se peljete
naravnost na gozdno cesto, ki vas mimo Kržaca pripelje do vasi Konj.
Spuščate se naprej proti prevalu, kjer prečkate lokalno cesto Hotič-Ponoviče. Nadaljujete po kolovozu naravnost navzgor po grebenu,
malo pred vrhom Strešnega vrha pa nadaljujete po izohipsi mimo vrha.
Pri klopi pod Strešnim vrhom se spustite desno navzdol po gozdni učni
poti v Litijo.
Kategorija: gorsko kolesarjenje
Izhodišče: Turistična točka Srca Slovenije,
Valvazorjev trg 10, Litija
Dostop do izhodišča: z vlakom – železniška postaja
Litija, z avtom
Dolžina poti: 30,9 km
Predviden čas brez postankov: 2,5 ure
Skupna višinska razlika: 1.110 m
Zahtevnost: zahtevna
Vrsta in kvaliteta cest: asfalt, makadam, gozdna pot

Trasa:
Litija–Veliki Vrh–Kresniški Vrh–Kresnice–Slivna–Vače–Konj–Svibno–Litija
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Namigi za ogled:
•
•
•
•
•
•

Cerkev sv. Andreja (Vače)
Fosilna morska obala (Vače)
GEOSS
Eko Turistična kmetija Pr’ Lavrič (Mala Sela)
Pustolovski park GEOSS (Sp. Slivna)
Panoramski pogledi na dolino reke Save (Konj)

Pustolovski park GEOSS se nahaja v vasi Slivna, blizu geometričnega središča Slovenije. Namenjen je zabavi in preizkušanju spretnosti
otrok in odraslih. Ponuja pet plezalnih poti različnih težavnosti, ki
so postavljene na višini med 1 in 11 metri med drevesnimi debli in
krošnjami. V parku se boste lahko s tal dvignili med drevesne krošnje
in se odpravili na pravo pustolovščino med drevesi.
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