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

Poiščimo vasice z dolgo tradicijo in bogato zgodovino, arheološka najdišča, številne cerkvice in mogočne gradove, stare
hiše in kašče ter muzejske zbirke. Vse to priča o življenju na
planini, ob reki, v rudnikih, v jami, v gradu, v mestu, … Doživeli bomo zapuščino naših dedkov in babic, si ogledali
še ohranjene domačije, muzeje na prostem, značilne kozolce
in zidanice. Vse to lahko odkrijemo na sprehodu, s kolesom, z
vlakom pa tudi z avtomobilom.

V Srcu Slovenije vzhodno od Ljubljane lahko spoznamo
preplet med sodobnim življenjem ter tradicionalnim
utripom podeželja. Dolga in zanimiva zgodovina je tukaj
pustila sledi, še zlasti na križiščih poti in ob rekah. Najdišča na

V Srcu Slovenije lahko tudi
prespimo – v
hotelih, termah, domačih gostilnah
s tradicijo ali
na manj običajen način,

vsakih nekaj kilometrov
kažejo na zgodnje poseljevanje. Kraji so bili
zaradi ugodne lege privlačni tudi za tiste, ki so
si hoteli na silo prilastiti
to ozemlje. Zato je tukaj
veliko protiturških taborskih cerkva, ohranjenih
legend o rokovnjačih ter
krajev, kjer so se odvijale
različne bitke.

na primer na seniku
na turistični kmetiji. Podeželje bomo
zares začutili šele,
če se bomo nekaj
dni zapored družili
z domačini. Srce
nam bo zaigralo v
ritmu srčnosti ljudi, ki tukaj prebivajo in ustvarjajo.
Poskusimo okusno
domačo hrano, domača vina, sokove
ali žganje ter si vzemimo čas za pogovor z gostoljubnimi
domačini. Udeležimo se tradicionalne
prireditve.

Neokrnjena narava ter lepo ohranjena
kulturna
dediščina
vsaka
zase vabita na obisk.
Domačini nas bodo
sprejeli nasmejanih
obrazov in odprtih
rok. Možnosti za
raziskovanje
je
veliko.

TLORIS STRNJENE POZIDAVE
BUILT UP AREA
BEBAUTE FLÄCHEN
PIANTA DELLA ZONA EDIFICATA

ENOTIRNA ALI DVOTIRNA ŽELEZNICA
SINGLE OR DOUBLE RAILWAY
EISENBAHN (EINGLEISIG ODER MEHRGLEISIG)
FERROVIA A SOLO E DOPPIO BINARIO

AVTOCESTA IN HITRA CESTA
MOTORWAY AND DUAL CARRIAGEWAY
AUTOBAHN UND FERNVERKEHRSSTRASSE
AUTOSTRADA E SUPERSTRADA

CERKEV, KAPELA
CHURCH, CHAPEL
KIRCHE, KAPELLE
CHIESA, CAPPELLA

GLAVNA CESTA
TRUNK ROAD
FERNVERKEHRSTRASSE
STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE

GRAD, RAZVALINA
CASTLE, RUIN
SCHLOSS, RUINE
CASTELLO, ROVINA

REGIONALNA CESTA
MAIN ROAD
HAUPTSTRASSE
STRADA PRINCIPALE
OSTALE CESTE
OTHER ROADS
SONSTIGE STRASSEN
ALTRE STRADE
KOLOVOZ, STEZA
CART TRACK, FOOTPATH
FAHRWEG, FUSSWEG
CARRARECCIA, SENTIERO

SPOMENIK
MONUMENT
DENKMAL
MONUMENTO
JAMA
CAVE
HÖHLE
GROTTA

