V Srcu Slovenije je zelo priljubljeno pohodništvo,
kolesarjenje in jahanje. Uživali boste na dobro
označenih poteh. Podate se lahko celo na plezanje
po naravnih plezališčih nad reko Savo ali v dolini
Kamniške Bistrice. Morda vas bo navdušil kolesarski
vzpon na katerega od vrhov. V Naravnem zdravilnem gaju Tunjice si boste pri energijskih vrelcih
povrnili energijo.

Oglejte si tradicionalno prireditev Dnevi narodnih noš v Kamniku. Po polšniških hribih so posejane cerkvice, očarali vas
bodo obronki Jablaniške doline in na Dolah se boste srečali
z oglarji.

Uživajte

Kar nekaj gostiln ima sloves dobrih gostiteljev. Priredijo vam
lahko nepozabna praznovanja ob vaših pomembnih življenjskih jubilejih.

Naravna in kulturna dediščina vas vabita na vsakem koraku. Praznujte. Vabijo vas veličastne poročne dvorane v naših gradovih. Romantični prostori
za poroke, lahko po starih krajevnih običajih, se
ponujajo kar sami; večno zvestobo si lahko obljubite na zeleni livadi v središču Srca Slovenije na
Geossu, na gradu Tuštanj, gradu Bogenšperk, ali
pod slapom v dolini Sopote.

V Srcu Slovenije si ljudje znajo popestriti življenje z glasbo.
Prepevajo, igrajo na različne inštrumente in ohranjajo folklorno plesno tradicijo. Tu domujejo pihalni in simfonični orkestri
z dolgoletnimi izkušnjami. Vaške veselice so prava popestritev
vsakdanjega življenja. Svoj čas radi namenijo poznavanju in
obujanju starih šeg in navad. Praznujejo. V Litiji in na Viru pri
Domžalah sta že tradicionalna pustna karnevala. V Šmartnem
se vsako leto na martinovanju mošt spremeni v odlično vino.
V Arboretumu Volčji Potok se skozi vse leto kar ne boste mogli
nagledati prelepega cvetja. Veliko se dogaja. Na najbližji informativni točki se pozanimajte za program različnih prireditev.
V pomoč so vam lahko spletne strani Srca Slovenije ali pa
turistična agencija Jarina.

Praznujte

www.srce -slovenije.si

Pozdravljeni v
Srcu Slovenije!
Arheološke najdbe na Vačah, ki so le streljaj stran od geometrijskega središča Slovenije, nas spominjajo na življenje
prednikov. Že v davni preteklosti si je na posavskih gričih, v
gradovih in dvorcih, uredil svoje domovanje polihistor Janez
Vajkard Valvazor. Po zaslugi njegovih ohranjenih zapisov
lahko bolje spoznavamo našo preteklost.

Na izletniških in turističnih kmetijah ter v domačih gostilnah
boste dobili okusne kmečke in knapovske dobrote. Mogoče
se boste raje zaposlili z lovljenjem rib ali z nabiranjem gob,
borovnic in kostanja. Domačini z ljubeznijo do narave in
kulturne dediščine izdelujejo izdelke domače in umetnostne
obrti. S svojimi znanji in spretnostmi nadaljujejo tradicijo
svojih prednikov. Tako si lahko v naših krajih kupite domačo
marmelado, kis, zelišča ter ostale pridelke in izdelke,
ki so jih skrbno izdelali domačini.

Čarom narave v Srcu Slovenije se je težko upreti.
Zanimivo je opazovati reke, ki si utirajo poti med
hribi in se zazreti v bližnje Kamniško Savinjske Alpe.
Gore nas vabijo. Čudoviti svet podzemnih jam nas
očara s presenetljivo počasi rastočimi kapniki.

Privabile vas bodo številne prireditve. Pojdite po nagelj na
Limbarsko goro. Sprehodite se po poteh znanih slovenskih osebnosti: po Levstikovi poti od
Litije do Čateža, po Vegovi poti od
Dolskega do Moravč ali po Jurčičevi poti od Višnje Gore
do Muljave.

Dobrodošli

Raziskujte
Ob reki Savi so se razvila zanimiva naselja. Brez premogovništva, ki je te kraje močno zaznamovalo, bi bila podoba pokrajine prav gotovo drugačna. Tuhinjska dolina je bila nekoč
pomembna prometna pot, danes pa je poznana predvsem
po termalnih vrelcih Term Snovik. Razvajate se lahko tudi v
Medijskih ali Rimskih termah. Ravninskega sveta je malo. Je
pa zato veliko priložnosti za aktivno preživljanje prostega
časa. Obuti v pohodne čevlje boste krenili po gričih in se
vzpenjali na vrhove. V krajinskih parkih boste občudovali in
vonjali cvetove prečudovitih rastlin. Z dobro domačo hrano si
boste povrnili porabljeno energijo.

Še tako navaden dan lahko v naših krajih postane
za vas poseben. Občudovali boste raznolikost in
neponovljive stvaritve narave. Ohranjena pričevanja zgodovine po gradovih, cerkvah, nekdanjih
kmečkih domovih in v muzejskih zbirkah vas bodo
prevzela. Povzpnite se na Mali grad v Kamniku in
pomislite na začarano grofico Veroniko. Spustite
se po Savi in raziščite življenje splavarjev. Privoščite

Doživite
si kmečko malico ali knapovsko kosilo. Spoznajte
košček naše zgodovine.
V Srcu Slovenije imamo »učilnice v naravi«: ob reki, na kmetiji, v čebelnjaku, ob oglarski kopi, s pastirjem na paši ali z
zeliščarko na dišeči trati. Na teh mestih sprejemamo lepote
narave z vsemi čutili. Naravo začutimo.
Pridružite se nam. Zaupajte nam svoje želje. Pospremili vas
bomo v svet omenjenih lepot.

Doživite občutek zmagoslavja ob osvojenih vrhovih. Sprostite se v dolini ob potočku Sopota. Privoščite si piknik ali se podajte na suho soteskanje v
dolini Kamniške Bistrice. Prepustite se adrenalinskemu raftingu ali veselemu splavarjenju po Savi.
Velika Planina s svojimi pastirskimi bajtami ohranja
spomin na življenje pastirjev. Pozimi pa smučišče
privabi vrsto smučarjev.

Potovanje skozi čas naj vam popestrijo muzejske zbirke, ki
so sicer majhne po obsegu, a nam veliko povedo. Pričajo
o življenju na planini, ob reki, v rudnikih, v jami, v gradu, v
mestu, …
Doživite zapuščino naših dedkov in babic; oglejte si še
ohranjene domačije, muzeje na prostem, značilne kozolce
in zidanice. Doživite življenje, kakršno je bilo nekoč, skozi
gledališko igro. Občudujte lepoto delčka naše domovine,
tako blizu vašega doma. Pridite, veseli vas bomo.

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!
www.srce-slovenije.si

1 Greste na Veliko planino peš ali z nihalko? Pastirske bajte

vas bodo očarale s svojimi ovalnimi strehami. Pastirji še
danes naredijo odlično kislo mleko in spečejo domač kruh.

2 Naravni zdravilni gaj Tunjice je posebno mesto pod

soncem. Tam izvira živa voda, ki ima energijski učinek. Na energijskih
točkah so izmerili močno zemeljsko energijo, ki jo lahko začutite.

Si želite popestriti dan, se poveseliti in razvedriti? Pridite na splav v Radeče
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ter spoznajte tradicijo splavarjenja po reki Savi.

1

Kum ali Zasavski Triglav, kot mu radi rečejo domačini, vas bo presenetil s svojo
19
mogočnostjo in lepimi razgledi na vse strani neba.

3 V termalnih vrelcih Term Snovik se boste lahko sprostili in
uživali v njihovi dodatni ponudbi.

Priprava kope in pridobivanje oglja je poseben postopek, ki ga že vrsto
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let ohranjajo v Oglarski deželi.

4 V Arboretumu Volčji Potok je
vsakdo očaran. Toliko zanimivih
rastlin, od drobnih cvetlic do orjaških
dreves, bo pritegnilo vašo pozornost!
Tu v času prvomajske razstave za
vsakega Slovenca raste en tulipan.

2

Na Polšniku že vrsto let poteka pohod od cerkvice do cerkvice. Ali pa se
21
sprehodite po edinem lesenem pločniku v Sloveniji.

3

Rudarstvo in splavarstvo sta močno zaznamovala življenje v Litiji. 22
V srednjem veku so imeli poleg čolnarskega urada in mitnice tudi
dve ladjedelnici, tesarske delavnice in vrvarne. Vstopite v muzej
splavarjenja in rudarstva v Litiji in izvedeli boste vrsto zanimivosti.

5 Kdo ne pozna slavnega Adama Ravbarja, ki je

premagal Turke pri Sisku? Grad Krumperk, v
katerem je bival, še danes s svojo okolico privablja
vrsto obiskovalcev. V bližini gradu je voda milijone let
ustvarjala Železno jamo na Gorjuši pri Domžalah.
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6 Sprehodite se do cerkve sv. Petra v Glavarjevi

V času, ko je polihistor Janez Vajkard Valvasor živel 24
na gradu Bogenšperk, je napisal Slavo vojvodine
Kranjske. Lokacija gradu v mirni okolici, na visokem
hribu in sredi gozdov, je prav zares mesto navdiha.
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Komendi, spoznajte dolgo konjeniško in
lončarsko tradicijo tega kraja.

7 Ste že poskusili znamenito trzinsko klobaso? Ustavite se
v Trzinu, v eni izmed gostiln z dolgo tradicijo. Če vam čas
dopušča se sprehodite do mogočnega gradu Jablje.

Kamni, zbrani v stalni razstavi savskih prodnikov, so estetski
23
užitek in priložnost za spoznavanje nežive narave.
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8 Na hribčku nad Lukovico stoji grad
Brdo pri Lukovici. V njem se je
rodil slovenski pisatelj Janko Kersnik. V
neposredni bližini, v Čebelarskem domu
Lukovica, ima sedež Čebelarska zveza
Slovenije.
9 Limbarska gora je vsako leto bolj poznana po rekreativnem

pohodu ob praznovanju dneva žena. Dekleta in žene se takrat še
posebej rade povzpnejo na vrh, saj vsaka dobi svoj nagelj.
Vsak dan lepši in bolj urejen je grad Tuštanj.
Poročni obredi, muzej in kulturni dogodki so tisti, ki
ga še danes ohranjajo živega.
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predstavlja srce Slovenije. V neposredni bližini, na Vačah, so našli
znamenito Vaško situlo (bronasto vedro, ki je dobilo ime po kraju,
kjer so jo našli) iz 6. stol. pred našim štetjem. Vače sodijo med največja
grobišča tega obdobja v srednji Evropi.
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Tudi kadar ni pust, pečejo na Trojanah znamenite trojanske krofe, ki dišijo

27

V osrčju Slovenije, med Zasavskimi hribi, je že baron Valvasor omenil vrelec. Na
14
tem mestu danes stojijo Medijske toplice.

Josip Jurčič, ustvarjalen slovenski pisatelj, se je rodil na 28
Muljavi. Njegova rojstna hiša je danes spremenjena v
muzej in je hkrati pomemben spomenik stavbarstva 19. stoletja.
Jurčičeva pot vas bo vodila od Višnje gore do Jurčičeve domačije.
V vasi Krka izvira ena najočarljivejših slovenskih rek – reka Krka. Takoj 29
nad izvirom je podzemna jama, imenovana Krška jama. Apnenec se
počasi nalaga na dnu struge in tvori značilne lehnjakove pragove. Na Krki
lahko opazimo brzice in slapiče.

Zasavska sveta Gora je ena najbolj priljubljenih romarskih in
izletniških poti v Srcu Slovenije. Naužijte se čudovitih razgledov.

13 daleč naokrog. Saj veste, dober glas seže v deveto vas! Poskusite jih tudi vi.

Popotovanje od Litije do Čateža in Martin Krpan z Vrha sta
26
najbolj znani prozni deli Frana Levstika. Vsako leto se najbolj
zagnani odpravijo na 22 km dolgo pot od Litije do Čateža, ki jo
je v svojem delu opisal Fran Levstik.
Za debelimi zidovi samostana Stična prebivajo 27
menihi, ki skrbno pridelujejo čaje, jabolčni kis in
druge naravne zdravilne pripomočke. V samostanu, kjer so
pred stoletji napisali Stiške rokopise, danes domuje Muzej
krščanstva na Slovenskem.
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11 Geometrično središče Slovenije – GEOSS

Sotočje rek Kamniške Bistrice, Save in 30
Ljubljanice predstavlja svojevrstno naravno
vrednoto. V preteklosti se je po Savi odvijal rečni promet
– z delčkom te zgodovine se lahko seznanite na nekdanji
pretovorni postaji in gostilni Pr' Krač v Dolskem.
V Zagorici se je na Vehovčevi domačiji rodil Jurij Vega. Na mestu nekdanje domačije
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je bila zgrajena nova hiša, Vegova domačija. V njej sta danes spominska soba in
stalna razstava o znamenitem slovenskem matematiku, topniškem častniku in balistiku.

Zasavski muzej Trbovlje odkriva knapovsko ali rudarsko zgodovino Zasavja. Lahko si

15 ogledate tudi pravi rudarski stanovanji.

Srce Slovenije je prostor na sončni strani Alp, v novem prebujanju. Pozabljene zgodbe in mojstri,
delavnice, hribovje in vode ter pridni ljudje počasi vstajajo iz stoletnih sanj v obljubljeno srčno deželo.
Pozdravljeni v Srcu Slovenije.
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Sprostite svojo domišljijo v pravljičnem svetu lutk ter se mimogrede spoznajte še z zgodovino
16
Hrastnika – Muzej Hrastnik.
Rimske terme so eden tistih krajev v Srcu Slovenije, ki vam nudi vrsto užitkov in razvajanj.
17
Že Rimljani so se zavedali pomena termalne vode. Prepustite se ji tudi vi.

Dežela pod Kamplovim hribom vas s svojo 25
čebelarsko in kostanjevo ponudbo vabi, da jo
obiščete. Idealno za preživljanje prostega popoldneva.
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