AC LJUBLJANA - MARIBOR

PRIREDITVE
Ime prireditve

Slovenec leta (Litija)
Pustni karneval (Litija)
Naši dosežki – podelitev priznanj
Petra Jereba in razstava del
likovne kolonije (Litija)
Kulturni praznik na GEOSS-u (Slivna)
Pohod po obronkih
Jablaniške doline (Jablanica)
Dan slovenske zastave (Slivna)
Tek na Petelinjek (Gabrovka)
Prvomajski pohod na Sitarjevec (Litija)
Dan Zveze veteranov vojne
za Slovenijo (Slivna)
Pohod po Oglarski poti (Dole pri Litiji)
Pohod na GEOSS (Slivna)
Revija upokojenskih pevskih zborov
Zasavja in Posavja (Slivna)
Odprto prvenstvo občine Litija v
igranju na diatonično harmoniko
(Jevnica)
Pohod Od cerkvice do cerkvice
(Polšnik)
Dan GEOSS (Slivna)

AC LJUBLJANA - ŠENTJAKOB

Kulturna prireditev ob obletnici
rojstva dirigenta Carlosa Kleiberja
(Konjšica)
Kmečki dan (Polšnik)
Turnir prijateljstva (Golišče)
Ustvarjalni tabor (Tuji Grm)
Vaški dan (Vače)
Jevniške igre (Jevnica)
Mednarodni turnir
v balinanju (Golišče)
Oglarska dežela (Dole pri Litiji)
Pohod Litija – Dragovšek
(Litija, Dragovšek)
Kostanjeva nedelja (Dežela
pod Kamplovim hribom)
Državno prvenstvo v disciplinah
flight in clout (Jevnica)
Pohod od Litije do Čateža
(Litija, Šmartno, Čatež)
V hvaležnost jeseni (Jevnica)
Spominska slovesnost za
žrtve okupatorja (Jevnica)
Andrejev sejem (Vače)
Pohod na Tisje (Litija, Kostrevnica)
Glasbeni popoldan
z Antonom Lajovcem (Slivna)
Podeželje v prazničnem mestu (Litija)
Božični koncert zbora
svetega Nikolaja (Litija)
Novoletni koncert
Pihalnega orkestra Litija (Litija)
Silvestrovanje z ognjemetom (Litija)
Krošnjarski sejem
pri športni dvorani v Litiji (Litija)
Dan kulture mladih
v srcu Slovenije (Slivna)
Kmečka tržnica (Litija)

10 Rudnik Sitarjevec, Litija
Opuščeni rudnik Sitarjevec je zanimiv
zaradi edinstvenih limonitnih kapnikov
in številnih raznovrstnih mineralov.
Začetki rudarjenja na tem območju
segajo v prazgodovino, o čemer pričajo
ostanki železnodobnega naselja na vrhu
hriba Sitarjevec. Prvi pisni viri omenjajo
Limonitni kapniki
rudnik Sitarjevec v 16. stoletju, v 17.
stoletju je rudarska dejavnost začasno usahnila. Od 19. stoletja do leta
1965 so bili svinec, živo srebro, barit in cink nosilec razvoja mesta. Leta
1880 je bila na levem bregu Save zgrajena topilnica, ki so jo z žičnico
preko reke povezali z rudnikom. V spomin na prvo pridobljeno srebro
v litijski topilnici so l. 1886 na Dunaju skovali spominske kovance – t. i.
litijske srebrnike. Danes so dragoceni spominki, ki jih je možno kupiti v
litijski knjižnici.
11 Zbirka prodnikov, Breg pri Litiji

Razstavljeni so edinstveni primerki
kamnin iz bogate geološke dediščine
porečja reke Save, kar uvršča
zbirko med edino tovrstno zbirko
v Sloveniji. Kamnine so nastajale
v skoraj 400 milijonih let burne
geološke zgodovine tega območja.
Poimenovani primerki v 12 vitrinah
so razvrščeni po načinu in okolju
Savski prodniki
svojega nastanka, spremlja jih
poljudna razlaga. Z uvodno avdiovizualno predstavitvijo se obiskovalci
spoznajo z metodami prepoznavanja, načinom in okoljem nastajanja
kamnin ter z »življenjskimi zgodbami« nekaterih najbolj zanimivih
prodnikov.
12 Grad Ponoviče, Ponoviče

Graščina je bila pozidana v 16. stoletju in je do sredine 19. stoletja, ko
je prešla v meščanske roke, zamenjala kar
Grad Ponoviče
nekaj lastnikov. Temeljito je bila prezidana
v baročnem duhu, obdržala pa je prvotne
gabarite. Graščina je z arkadnim hodnikom
povezana z gospodarskim poslopjem. Dvorišče
preko nekaj stopnic prehaja v višje ležeči park,
ki je omejen z drevoredoma divjih kostanjev
in smrek. Do razpada avstro-ogrske monarhije
je bila v graščini tovarna špirita in kvasa, med
obema svetovnima vojnama pa ruska gimnazija
in dekliško vzgajališče. Po drugi svetovni vojni
je bil tukaj sedež družbenega živinorejskega
posestva. Danes graščina čaka na obnovo in oživitev.
13 Polšnik

Polšnik

Na območju Polšnika stoji poleg farne
cerkve, ki je posvečena Lurški Materi Božji,
kar 6 podružničnih cerkva. Prve omembe
teh cerkva segajo v leto 1286. Okrog
Polšnika so zrasle cerkvice na Glinjeku
(831m n.v.), na Ostrežu (836 m n.v.), na
Mamolju (690 m n.v.), na Žambohu (698
m n.v.) in na Stranskem vrhu (780 m n.v.).

Turistične informacije
Termin

druga polovica januarja
pustna nedelja v februarju
februar

Vodeni ogledi

nedelja pred 8. februarjem
1. sobota v aprilu
prva nedelja po 7. aprilu
sobota pred 27. aprilom
1. maj
17. maj ali prva sobota
po tem datumu
3. sobota v maju
zadnja sobota v maju
zadnja nedelja v maju

brodarstvu govori tudi cerkev, ki je posvečena sv. Miklavžu, zaščitniku
čolnarjev, ladjarjev, ribičev in splavarjev. Sava predstavlja tudi izhodiščno
točko za mnoge izlete, predvsem pohodniške, saj se lahko od tukaj
vzpnemo na Zasavsko Sv. Goro.
Po levem bregu reke Save se mimo gradu Ponoviče (12) vrnemo v Litijo
ter zaključimo izlet v eni izmed okoliških gostiln z odličnim domačim
kosilom. Privoščimo si lahko svežo postrv, jedi iz divjačine ali kašno
drugo dobroto.

1. nedelja v juniju
druga sobota v juniju oz.
sobota pred 16. junijem
1. nedelja v juliju
julij
julij
julij
zadnja nedelja v avgustu
zadnji vikend v avgustu
zadnja sobota v avgustu

2. V oglarsko deželo

2. sobota v septembru
konec septembra, začetek oktobra
oktober
druga polovica oktobra
1. sobota v novembru
prva nedelja v novembru
30. november
prva nedelja v decembru
druga nedelja v december
druga nedelja v decembru (nedelja
pred skladateljevim rojstnim dnevom)
december – teden pred božičem
25. december
27. december
31. december
10. v mesecu

19 Dolina Sopote
Dolina Sopote je imela v preteklosti prav
poseben čar, saj so ji dajali značilen zvok
in videz mlini in žage na vodni pogon.
Danes mlinov skorajda ni več, ostala
pa je čudovito ohranjena neokrnjena
narava. Reka ustvarja brzice in slapiče, v
nekaterih predelih se celo nekoliko umiri
in se steka v bajer. Dolina je življenjski
prostor mnogim živalim in rastlinam, ki
sestavljajo mozaik čudovite narave.

Jarina z.o.o.
Kidričeva 1, 1270 Litija
Telefon: 01 897 21 04, 051 312 739
info@jarina.si
www.srce-slovenije.si
Družinsko gledališče Kolenc
Vače 12, 1252 Vače
Telefon: 01 897 66 80, 041 895 852
jani.kolenc@siol.net
www.druzinsko-gledalisce-kolenc.si

junij

18 Slap Bena, Slavina (Dole pri Litiji)
Slikoviti slap je svojevrstna naravna posebnost.
Sestavljen je iz več manjših slapičev pred
osrednjim slapom, kjer voda pade v globino 8
metrov. Slap Bena ustvarja potok Bena, ki teče
skozi gozdove Dol pri Litiji in se nato izliva v
Bistrico. Posebno privlačen je slap pozimi, ko se
odene v ledeno prevleko.

Turistično-informacijski center Litija
Kidričeva 1, 1270 Litija
Telefon: 01 896 27 10, 051 312 738
www.srce-slovenije.si

različno

Moravče pri Gabrovki–Podpeč pod Skalo–Bistrica–Dole pri Litiji
–Suhadole/Slavina–Slap Bena–Zavrh–Sopota
V vasi Moravče pri Gabrovki se je v drugi polovici 19. stoletja veliko
zadrževal slovenski literat Fran Levstik.
Dole pri Litiji
Kot domači učitelj je namreč deloval na
gradu Turn. Na poti v službo se je pogosto
ustavljal pri svoji ljubezni, Zidarjevi Toni
(21). Hiša, v kateri je živela, stoji tik ob
cesti na začetku vasi in velja za najstarejšo
zidano hišo v Moravčah. Le korak naprej je
zanimiva Resn’kova kašča (20) z bogato
zbirko domačih orodij in izdelkov. Tod mimo vodi tudi pot, ki jo je Levstik
opisoval v svojem delu Popotovanje od Litije do Čateža, in po kateri se
vsako leto poda več tisoč pohodnikov.
Roje so zanimive zlasti za ljubitelje arheologije in starodavnih kultur,
saj je tukaj znano in pomembno arheološko najdišče. Prve grobne
najdbe so našli že leta 1860. Izkopanine na Rojah dokazujejo, da je bil
kraj obljuden že v starejši železni dobi, nato še v mlajši železni dobi in s
presledkom v času starih Slovanov. Rimskodobne grobne in naselbinske
najdbe v Moravčah in na bližnjem osamelcu Šmohorju izpričujejo
naseljenost okolice Roj v času rimskega cesarstva. Na območju celotne
krajevne skupnosti je doslej znanih že več kot 25 arheoloških ali verjetnih
arheoloških najdišč od starejše železne dobe do srednjega veka.
V Podpeči pod Skalo si v cerkvi sv. Pavla (22) lahko ogledamo ohranjene
freske neznanega podpeškega mojstra. Od tukaj je prelep pogled na
okoliška gričevja. Svojo podobo so jim dali skrbno obdelani vinogradi s
številnimi zidanicami, kjer je možno pokusiti domačo kapljico. Pokrajina

vsako soboto

Slap Bena

Dolina Sopote

20 Resn’kova kašča, Moravče pri Gabrovki

Resn’kova kašča iz leta 1883 ima
ohranjena značilni gank in klet. V kašči so
razstavljena stara kmečka orodja, oprema
za shranjevanje živil in žita, kuhinjska
posoda in pripomočki za peko kruha.
V kleti je shranjena stara vinogradniška
in kletarska oprema. Na kmetiji sta lepo
Resnkova kašča
ohranjena kozolec toplar iz leta 1917 ter
stara kmečka hiša s krušno pečjo, iz katere še vedno zadiši domači kruh.
Na vsakoletnem popotovanju od Litije do Čateža prejmejo pohodniki
prav tu tretji kontrolni žig.

se spremeni, ko se spustimo v dolino Bistrice. Tu je še vedno ohranjenih
nekaj mlinov, ki jih poganja ta rečica.
Po rahlem vzpenjanju prispemo na Dole pri Litiji. Kraj je znan po
ohranjanju tradicije oglarjenja (16). V vaseh, kot so Suhadole in Slavina,
si lahko še danes ogledamo postopke priprave oglarske kope in kuhanja
oglja. Peš se odpravimo do slikovitega slapu Bena (18), ki si vsekakor
zasluži dodatne pol ure hoda skozi gozd. V zimskem času je na Dolah
možno tudi smučanje na urejenem smučišču.
Apnenčasta in dolomitna kamninska podlaga na tem območju je
razlog za posebno obliko površja. Tako imenovani fluviokras se odraža
v značilnih kraških pojavih, kot so kraški izviri, manjše jame in vrtače.
Vrtače so posebej opazne v okolici Zavrha. Kraj je znan po Valvazorjevem
lovskem dvorcu (17), kjer si je avtor znamenite Slave Vojvodine Kranjske
– Janez Vajkard Valvazor krajšal svoj prosti čas z lovljenjem živali v bližnjih
gozdovih.
Pot nadaljujemo v dolino Sopote (19), ki nas bo očarala s svojo
neokrnjenostjo, spokojnostjo in svežo klimo, ki jo ustvarja rečica Sopota.
S pogledom na bogato floro in favno si ob ribniku nekoliko spočijemo in
nadihamo svežega zraka. Dolina je nekdaj slovela po številnih mlinih in
žagah, danes pa tu ob slapu Sušjek organizirajo tudi poroke.
Postrvi si lahko privoščimo v domači gostilni, kjer nam bodo postregli
prijazni gostitelji.

3. V samem središču Slovenije

Cerkev sv. Pavla,
Podpeč pod Skalo (Gabrovka)
Največja znamenitost cerkev, ki je bila zgrajena v
14. stoletju, so freske. Freske na severovzhodni steni
imajo značilnosti mehkega sloga in so bile naslikane
okoli leta 1420. Freske na jugovzhodni steni pa so iz
zadnje četrtine 15. stoletja. Podpeški mojster je na njih
upodobil zgodovinske osebnosti, predvsem svetnike
Freske v Podpeči pod Skalo
in apostole. Na severni steni sta podobi nekdanjih
lastnikov podpeškega gradu, Henrika in Elizabete Gall.

GEOSS–Vače–Klenik–Sp. Hotič
Območje GEOSS-a in Vač lahko spoznamo skozi gledališko igro, ki nas
doživeto popelje po vseh znamenitostih. Če se na odkrivanje podamo
sami, pot začnemo v vasi Slivna, v geometričnem središču Slovenije
(GEOSS) (1), ki predstavlja težiščno točko naše države. V urejenem parku
več pomnikov simbolizira pomembne dogodke slovenskega naroda.
V Kimovčevem muzeju starožitnosti v
bližini si lahko ogledamo zbirko kmečkega
orodja in hišnih pripomočkov. Na poti proti
Vačam zavijemo še na Mačkovec, kjer stoji
kamnita miza z vklesano letnico 1304 in je
bila last grofice Nežke Ketzenberg z gradu
Mačkovec.
Vače
Območje Vač raziščimo kar peš, saj se
bomo le tako lahko naužili čudovitih razgledov na Posavsko hribovje.
Avto parkiramo na vaškem trgu pri mogočni cerkvi sv. Andreja (4), ki
je znamenita predvsem zaradi steklenega božjega groba. Star vodnjak
na vaškem trgu spominja na čase, ko so se ob njem zbirale vaške
klepetulje.
Za ljubitelje geologije so Vače zanimive zaradi tri metre visoke
apnenčaste stene iz obdobja miocena, v kateri so ohranjeni sledovi
školjk. Do te fosilne morske obale (3) se podamo peš v smeri prihoda
in nato pri gasilskem domu zavijemo levo proti pokopališču. Vračamo
se skozi središče vasi in se ustavimo še v Domu GEOSS z arheološko in
geološko zbirko, zbirko Pomembni Vačani ter Projekt GEOSS. Po Aleji
ustvarjalnosti se mimo sušilnice lanu podamo na Klenik, kjer stoji
povečana kopija železnodobne bronaste posode – situle (2). Od tu
naprej je po zaščitenem območju enega najslavnejših in najbolj raziskanih
arheoloških najdišč pri nas speljana in označena arheološka pot.
Vače zapustimo v smeri proti Spodnjemu Hotiču in si v Muzeju
premoderne umetnosti (6) ogledamo dela priznanih umetnikov, ki na
humoren in kritičen način prikazujejo poglede na svet.
Tukaj zaključimo naš izlet. Ne izpustite tudi možnosti za pokušanje
pristne podeželske kulinarike, saj jo je na tem območju kar nekaj.

NAMIGI ZA IZLETE

4. V objemu Posavskega hribovja

1. S tokom reke Save

Renke–Konjšica–Polšnik–Velika Preska
V občini Litija je šest mostov čez reko Savo: v Jevnici, Kresnicah, Pogoniku,
Litiji, Savi in Renkah. Most v Renkah je zadnji od mostov, preden Sava
zapusti občino in pot nadaljuje proti Zagorju. Ob strugi Save so ohranjene
sledi vlečnih poti izpred 19. stoletja, ko se je po reki odvijal živahen rečni
promet. Velike ladje so namreč vlekli po reki navzgor z vrvmi s pomočjo
živine, na določenih odsekih pa so bili to celo ljudje. Visoko nad južnim
delom savske soteske nad Renkami je vas Konjšica. Kljub težjemu
dostopu je bila vasica znana in obiskana že v preteklosti. Izletniki so jo
obiskovali predvsem zaradi bližnjega Ostreža (856 m) ter zaradi prijetne
vasi z lepimi razgledi in obilico cvetja v
Bunker na Veliki Preski
okolici. Danes je vas znana predvsem
zaradi priznanega avstrijskega dirigenta
Carlosa Kleiberja (14), ki si je tu uredil
počitniško domovanje. Domačini so v
vasici uredili njegovo spominsko sobo.
Od tu lahko pot nadaljujemo proti
Polšniku (13). V kraju, ki je ime dobil
po polhih, si lahko ogledamo romarsko
cerkev Lurške Matere Božje, ki je ena od številnih cerkva, vključenih
v pohod Od cerkvice do cerkvice, ki ga domače turistično društvo
organizira vsako prvo junijsko nedeljo. Če se ozremo proti severu, nam
pogled pritegneta dolomitna vrhova Žamboh in Ostrež. Slednji je po
Rudolfu Badjuri znan tudi kot divja gora. Z Ostreža se pohodniku ob
lepem vremenu odpre čudovit razgled na Kum in Triglav. Sam vrh Ostreža
je vreden pozornosti zaradi raznolikega rastlinstva in živalstva.
Posebnih razgledov je obiskovalec deležen tudi na Veliki Preski (15). Vas
je fenomen, ki ga je potrebno doživeti. Verjetno ni vasi, ki bi bila tako
dober primer medsebojnega sodelovanja vseh vaščanov. Je primer
inovativnega razvoja podeželja, sonaravnega bivanja, podjetniških idej
ter ohranjanja pozitivne energije med ljudmi. Velika Preska je tudi edina
vas v Sloveniji, ki ima leseni pločnik. Na poti lahko pokušamo dobrote
domačih gospodinj ali pa si privoščimo kosilo s pogledom na okoliške
vrhove in ob lepem vremenu celo na Triglav.

21 Hiša Zidarjeve Tone, Moravče pri Gabrovki

V hiši je živela nesojena ljubezen slovenskega
literata Frana Levstika, kot samo ime pove,
Zidarjeva Tona. V Moravče ga je pripeljalo
službovanje na gradu Turn, še posebej pa
ga je tu zadrževala ljubezen do omenjenega
dekleta. Hiša, v kateri je živela nesojena
Levstikova ljubezen, je stara preko 200 let.
Velja za najstarejšo zidano hišo v Moravčah Hiša Zidarjeve Tone
ter je edini še ohranjeni objekt iz Levstikovega časa. Prvotno je bila
prekrita s slamo. Danes je najbolj ohranjen prostor t. i. hiša s krušno pečjo
in razstavljenimi predmeti, ki govorijo o življenju preprostega kmečkega
človeka.
22

AC LJUBLJANA - NOVO MESTO

LITIJA
Prijazno pozdravljeni v občini Litija, skozi katero se mirno vije
reka Sava v objemu Posavskega hribovja. Malo je krajev, ki bi
bili tako lahko dosegljivi z javnim prevozom, avtomobilom,
kolesom ali peš, ki bi nudili toliko raznovrstnih možnosti za
vsakogar in bi bili hkrati tako idealno izhodišče za raziskovanje
Srca Slovenije in ostalih delov naše države. Začnite svoje
popotovanje v krajih z bogato zgodovino, etnološkimi
posebnostmi, arheološko dediščino, neokrnjeno naravo in
prijaznimi ljudmi – v občini Litija.
Litija leži v središču Slovenije
Občina Litija leži v zahodnem delu Posavskega hribovja in hkrati v središču
Slovenije, saj se na njenem ozemlju nahaja tudi geometrično središče
Slovenije. Meji na občine Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Moravče, Zagorje ob
Savi, Radeče, Sevnica, Šentrupert, Trebnje in na občino Šmartno pri Litiji,
ki se je od litijske občine ločila leta 2002. Ozemlje občine obsega dobrih
227 km2 in 107 naselij, v katerih živi nekaj manj kot 15 000 prebivalcev.
Urbanizirano občinsko središče leži na 238 m nadmorske višine v t. i. litijski
kotlini v dolini reke Save, ki je na tem območju oblikovala razpoznaven
okljuk. Skozi kraj poteka glavna cesta Ljubljana–Trbovlje in železniška
proga Ljubljana–Zidani Most. Staro mestno jedro, Valvazorjev trg, je
zraslo na desnem bregu Save, ob vznožju nekdaj rudarskega Sitarjevca,
novejši del pa se je razvil na rečnih terasah – Graška Dobrava na levem
bregu in Šmarska Dobrava na desnem. Kraj obdaja več vzpetin: Veliki vrh
in Širmanski hrib na zahodu, Svibno na severu in Sitarjevec na jugu. Proti
vzhodu je obsežno Litijsko polje.
Od Ville Litte do Litije
Litija s svojo okolico je po zgodovinskih virih staro naselje; obljudena naj
bi bila že v prazgodovinski dobi, o čemer pričajo najdbe v neposredni
okolici mesta, na Vačah in drugod. Ob Savi je obstajala naravna prastara
pot, ki ji je mogoče slediti že od bronaste dobe. Tej poti se je od severa
pridružila t. i. Jantarjeva pot med Baltikom in Sredozemljem, ki je
potekala na tem območju od Vač proti današnjemu Hotiču. Kraj Litija je
bil prvič omenjen v srednjem veku – leta 1145, kot trg pa leta 1386. Kraj
je v svoji zgodovini nosil različna imena: Villa Litta, Lutija, Lutey, Littai in
sedaj Litija. Po Valvazorju naj bi ime izhajalo iz latinskega imena lithus,
kar pomeni obrežje. Na razvoj mesta na stičišču kopnih in vodnih poti je
močno vplivalo brodarstvo na Savi, ki je bilo močno razvito že v rimskih
časih, ko je bilo v Litiji rečno pristanišče. To potrjujejo številni votivni
kamni, posvečeni bogu Savusu, pa tudi več cerkva ob Savi so posvetili sv.
Miklavžu, zaščitniku brodarjev, čolnarjev in ribičev. Na območju Litije se
je nahajalo več postaj: Ponoviče, Litija, Št. Jurij, Pogonik in Ribče. Zaradi
vleke ladij z živino ali celo ljudmi so ob strugi Save napravili vlečne poti,
kar je še danes vidno pri Renkah, na Bregu pri Litiji in pod Podšentjurjem.
S plovbo po Savi je bil povezan tudi nastanek številnih obrti: vrvarstvo,
barvanje platna, tesarstvo in gostinstvo. Leta 1849, ko je bila skozi Litijo
speljana Južna železnica med Dunajem in Trstom, je brodarstvo zamrlo.
Čolne so na nekaterih krajih uporabljali le za prehod preko reke, ker ni
bilo mostov. Še danes ima železniški promet v Litiji velik pomen, zlasti v
smeri proti Ljubljani, kamor se vozi veliko domačinov na delo in v šolo. Za
potrebe modernejšega prometa je bil leta 1852 čez Savo zgrajen lesen
most, ki ga je kasneje nadomestil betonski most. Industrijski vzpon Litije

so omogočili prvi obrati bombažne predilnice ter žagarsko podjetje in
mizarstvo konec 19. st. Velik pomen so imela tudi rudna bogastva na
Sitarjevcu in okolici (svinčeva, cinkova, železova, srebrna in barijeva
ruda). Litijski rudnik svinca so verjetno izkoriščali že Rimljani, kasneje
pa se je dejavnost še razširila s številnimi fužinami, topilnico svinca in
železarno Pasjek kot eno prvih tovrstnih obratov na Slovenskem. Rudnik
Sitarjevec je med najstarejšimi v Sloveniji in je v času delovanja doživljal
mnoge vzpone in padce, leta 1965 pa je dokončno prenehal obratovati.
Posebne geokemijske razmere so omogočile rast limonitnih kapnikov, ki
so edinstveni v evropskem in svetovnem merilu. Sitarjevško rudišče ima
med vsemi slovenskimi rudišči najbolj pestro mineralno sestavo. Zaradi
teh posebnosti se poleg rudniške sanacije v prihodnje predvideva tudi
ureditev rudnika v turistične namene. V povezavi z ostalimi geološkimi
značilnostmi na tem območju naj bi nastal Geopark Litija.
V 2. polovici 19. st. se je v kraju močno razmahnila društvena dejavnost,
ki obstaja še danes: gasilsko, čebelarsko, lovsko, planinsko društvo,
ribiška družina, kulturno-umetniška in več športnih društev. Dolgoletno
tradicijo imata Pevsko društvo Lipa (ustanovljeno 1885), Litijska godba
(1899) ter čitalnica (1885), iz katere se je razvila Knjižnica Litija.
V času med drugo svetovno vojno je bila Litija strateško pomembna zaradi
železnice, po kateri je potekala okupatorjeva povezava med evropskimi
bojišči. Na območju občine je več pomnikov v spomin na dogajanja v
času druge svetovne vojne, med drugimi tudi Plečnikov spomenik NOV,
ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Znani Litijani
Z Litijo je povezanih več znanih Slovencev. Tu je deloval književnik
in pomemben društveni delavec Luka Svetec. V Farbarjevem gradu
je ustvarjala akademska slikarka Mira Pregelj, v hiši nekoliko naprej
sta bila rojena Metod in Rudolf Badjura. Prvi je bil scenarist in režiser,
drugi potopisec in prvi slovenski smučarski učitelj. Peter Jereb je v
Litiji ustvarjal zborovsko glasbo, Fran Levstik je slavo Litiji prinesel s
potopisom Potovanje od Litije do Čateža. In kdo ne pozna radovednega
Tačka, ki ga je oživil v Litiji rojeni lutkar Nace Simončič? V Konjšici je
svoje življenje sklenil svetovni znani dirigent Carlos Kleiber. Na Vačah se
je rodilo in delalo mnogo pomembnih ljudi, najbolj znana sta dirigent
Anton Lajovic in književnik Matevž Ravnikar. Spominske plošče nekaterih
znanih Litijanov si je možno ogledati na njihovih rojstnih hišah ali hišah,
kjer so delovali.

DOŽIVETJA - TURISTIČNA PONUDBA
OBČINE LITIJA
Le skok iz Ljubljane ločuje mestni
vrvež od čudovite sprostitve v naravi
in miru. Litija s svojo okolico in
podeželjem je kraj, kjer so obiskovalci
prijazno sprejeti, kraj, kamor se lahko
podajo na umirjen klepet z domačini,
kjer lahko raziskujejo neodkrite
kotičke neokrnjene narave in se
lahko sprehajajo po neobljudenih
poteh. Litija z okolico nudi vrsto

Pohodništvo

možnosti za nepozabna doživetja, ki se lahko začnejo na najbolj znani
točki na Vačah z GEOSS-om. Območje lahko spoznate skozi posebno
gledališko vodenje.
Kolesarjenje Razgibana pokrajina ponuja številne
možnosti za izletništvo in rekreacijo. Celotno območje je prepredeno s pohodnimi, kolesarskimi in
konjeniškimi potmi. Ljubitelji skupinskih športov se lahko poskusijo v
nogometu, odbojki na mivki, paintballu, tenisu, balinanju, bowlingu.
Razgibajo se lahko tudi v eni izmed
športnih dvoran, poskusijo v lokostrelstvu ali ribolovu.
Pestra je tudi izbira pohodnih poti: od zahtevnih, za katere si je potrebno vzeti več dni in imeti nekoliko več kondicije, do lažjih in krajših, ki
so primerne za preživljanje prijetnega vikenda z družino ali le za popoldanski sprehod. Preko območja občine vodijo Badjureva krožna pot,
Zasavska planinska pot, Evropska
pešpot E6, Moravška planinska pot
in Levstikova pot. Kulturno in naravno dediščino povezujejo različne
tematske poti: oglarska pot na Dolah
pri Litiji, Od cerkvice do cerkvice na
Polšniku, kostanjeve poti v deželi pod
Kamplovim hribom, Arheološka pot
Vače, Krožna pot GEOSS, SpominKonjeništvo
ska pot GEOSS, krožna pot Moravče
– Gabrovka ter Pohodniške poti Posavskega hribovja, ki so opisane v istoimenski knjižici. Knjižico ter brošure o ostalih poteh je možno dobiti v
Turistično-informacijskem centru Litija.
Neokrnjeno naravo in kulturno krajino lahko obiskovalci odkrivajo tudi
s konjskega hrbta ter hkrati podoživljajo nekdanjo tradicijo furmanstva
v teh krajih. Na območju Litije je
Rafting
speljanih več odsekov konjeniških poti
Posavskega hribovja, ki so opisane
v istoimenski knjižici. Na voljo je več
postojank, kjer si lahko odpočijejo
tako jezdeci kot konji. Na pot se jezdeci
lahko podajo sami ali pa se pridružijo
kateri od znamenitih konjenic oziroma
društev: Valvazorjeva in Turnska
konjenica, konjenica Jesenje – GEOSS,
Ljubiteljski konjeniški klub Litija. Za organizirano turo po bujnih gozdovih
Posavskega hribovja ali dolenjskih Panoramski poleti
gričih se lahko dogovorijo v
konjeniškem centru.
Kolesarski navdušenci si bodo
pokrajino lahko dobro ogledali
s kolesa, saj je na območju Litije
speljanih in označenih devet
kolesarskih poti različnih dolžin
in zahtevnostnih stopenj. Poti so
zbrane in opisane v knjižici Kolesarke
poti Posavskega hribovja. Na terenu so označene s trikotnimi oznakami in
kratico LiKT (litijska kolesarska trasa). Tudi ob njih se nahajajo kontrolne
točke z žigi in domačimi okrepčili, domačini pa bodo popotnike radi

seznanili s podrobnostmi, ki sestavljajo mozaik v pokrajini občine Litija.
Za obiskovalce je lahko nepozabno tudi doživetje Save. Na spust po
Savi z raftom vas popeljejo člani litijskega rafting kluba. Pogumnejši
obiskovalci lahko pogled na Posavsko hribovje in litijski okljuk doživijo s
ptičje perspektive. Na atraktivno
Domači štrukeljčki
vožnjo z balonom se lahko
popeljejo s člani litijskega
balonarskega
kluba,
na
panoramsko vožnjo s športnim
letalom pa skupaj s člani aero
kluba.
Pestro kulinarično ponudbo
lahko obiskovalci okusijo na
izletniških in turističnih kmetijah ter v domačih gostilnah. Pri prijaznih
domačinih na podeželju je možno kupiti jabolka, domač kruh ali kakšno
drugo domačo dobroto. Velike površine mešanih gozdov ponujajo
nabiranje gob, borovnic in kostanja ter drugih gozdnih sadežev. Med
bogatim travniškim cvetjem se skrivajo zdravilna zelišča. Večdnevni
obiskovalci lahko izbirajo med različno ponudbo prenočišč: sobe z
razgledom na podeželju ali razvajanje v sobi z masažnim bazenom v
mestu.
Dogajanje v mestu in na podeželju popestrijo različne prireditve. Mnoge
izmed njih so že tradicionalne in privabljajo množice obiskovalcev.
Izbiramo lahko med rekreacijskimi, kulturnimi, etnološkimi in zabavnimi
prireditvami.

TURISTIČNE ZANIMIVOSTI
1 GEOSS, Spodnja Slivna
Geometrično središče Slovenije, ki
predstavlja težiščno točko Slovenije,
leži v Spodnji Slivni. Lik Slovenije
na kartonu, katerega bi izrezali po
državnih mejah in ga v težišču postavili
na konico igle, bi ostal uravnotežen
na točki, kjer se nahaja GEOSS. Na
tej točki je bil leta 1982 postavljen
pomnik. Danes se na tem mestu
Geometrično središče Slovenije
nahajajo še spomenik Rodoljubu
osamosvojitvene vojne za Slovenije, stari grb in novi slovenski grb ter
spominske plošče. GEOSS je hkrati tudi simbol slovenskega naroda, je
srce Slovenije, stičišče vseh Slovencev ne glede na kakršno koli politično,
versko ali drugo pripadnost.
Situla z Vač

2 Situla z Vač, Klenik

Bronasta posoda iz 6. st. pr. n. št. velja za eno
najlepših arheoloških izkopanin na Slovenskem.
Na mestu, kjer jo je leta 1882 našel Janez Grilc,
stoji povečana kopija situle. Original hrani Narodni
muzej v Ljubljani. Situle so bronasta vedra, ki so jih
uporabljali pri slavnostih v staroslovenski družbi. Iz
njih so z zajemalko stregli pijačo. Bile so lastnina
premožnih in pomembnih posameznikov takratne
družbe naših prednikov, saj so bile najdene le

v bogatih grobovih. Bogato okrasje,
izdelano v tehniki tolčenja (torevtika),
kot ga ima situla z Vač, imajo le redke
najdene situle.
3 Fosilna morska obala, Vače

Nad pokopališčem na Vačah se dviguje
3 metre visoka apnenčasta stena, ki
Fosilna morska obala
predstavlja ostanek nekdanje morske
obale. V njej so ohranjeni sledovi morskih školjk iz obdobja miocena,
to je nekako izpred 13 milijonov let. Takrat so kamnito morsko obalo
poseljevale številne kamnotvorne školjke iz rodu Lithophaga. Te školjke
izločajo kislino, s katero raztapljajo apnenec, tako da se z rastjo pomikajo
vedno globlje v kamen. Danes so v steni vidne luknje, ki so jih ustvarile
školjke, da so se zavarovale pred plenilci. V
Božji grob
steni so ohranjene tudi fosilne školjčne lupine
ostrig.
Cerkev sv. Andreja, Vače
Posebnost cerkve je steklen božji grob iz leta
1864, ki je delo čeških mojstrov. Podobe so
sestavljene iz raznobarvnega, pod različnimi
koti brušenega stekla, pritrjenega na temno
platno. Ko se v ozadju prižgejo luči, zasije v
vsej svoji lepoti. V cerkvi so ohranjene tudi
oljne slike, zakristijski zvonec iz leta 1645,
monštranca iz leta 1716, orgle in prižnica.
Cerkev v vitrini hrani tudi zemljo, ki jo je poljubil papež Janez Pavel II. ob
obisku Slovenije.
4

Domačija Pr’ Valentin, Zgornja Jevnica
Posebnost domačije je iz tesanih brun
Pr’ Valentin
grajena hiša. Sodeč po izgledu je bila
grajena v dveh obdobjih. Ohranjena
črna kuhinja in osrednji prostor – hiša
– sta iz leta 1794, letnica je izrezljana na
tramu v hiši. Levi del z nižjim stropom
in manjšimi vrati je starejši.
Nad hišo stoji sušilnica sadja iz prve
polovice 18. stoletja. Lastnik jo je leta
2002 temeljito prenovil, tako da je še danes pripravljena za sušenje
sadja. Ob hiši stoji kapelica Žalostne Matere Božje, ki je bila postavljena v
spomin na dogodke iz 2. svetovne vojne.
5

Muzej premoderne umetnosti,
Sp. Hotič
Muzej premoderne umetnosti na
humoren in kritičen način prikazuje
poglede
sodobnih
premodernih
umetnikov. Na 1000 m2 razstavnega
prostora se nahajajo dela sedmih
priznanih umetnikov iz Slovenije in
Evrope v stalni postavitvi. Galerijski
prostor gosti priznane domače in tuje
umetnike s samostojnimi razstavami.
6

Muzej premoderne umetnosti

Ogledati si je možno tudi video
projekcijo iz arhiva Muzeja premoderne
umetnosti ter posedeti na vrtu, kjer
so občasno razstavljene skulpture in
inštalacije na prostem.
Grad Pogonik, Pogonik
Grad je bil grajen v začetku 16. stoletja,
Grad Pogonik
verjetno po letu 1511, ko je močan
potres porušil mnogo gradov na Kranjskem. Po Valvazorjevih virih so ga
zgradili verneški gospodje, ki so za gradnjo uporabili kamne s porušenega
Verneka. Posebno pestro je bilo na gradu in okolici v času druge svetovne
vojne. Vanj so se naselili nemški vojaki, zato so partizani leta 1944 grad
napadli in požgali. Istočasno so z napadom na železniški most v Pogoniku
ohromili okupatorjevo povezavo med evropskimi bojišči. Od gradu je lep
razgled na strugo reke Save, ki ga objema s treh strani.
7

8 Litijski muzej, Litija
Litijski muzej
V Litijskem muzeju si lahko poleg zbirke
rudarstva in železnice ogledamo tudi edino
zbirko o rečnem prometu v Sloveniji. Litija
je bila že v srednjem veku močno brodarsko
središče s čolnarskim uradom, mitnico, dvema
ladjedelnicama, tesarskimi delavnicami in
vrvarnami. Ekonomsko korist od te panoge
so imeli tudi gostinci ter okoliški kmetje z
vlečno živino. Po Savi so plule ladje tudi do 50
m dolžine, ki so se imenovale tombasi. Prihod
železnice leta 1849 je povzročil zaton rečnega
prometa na Savi, prinesel pa je nov razvoj,
vzpon industrije, predvsem pa hitrejši pretok
ljudi in tovora. Litijo je močno zaznamovalo tudi rudarstvo. Začetki
rudarjenja v Litiji in okolici segajo v prazgodovino, kar Litijo uvršča med
najstarejša rudarska mesta v Sloveniji.
9

Mesto Litija

Litija ima bogato kulturno in
tehnično dediščino. Pred vstopom
v staro mestno jedro je bil leta 1951
postavljen spomenik padlim borcem
in talcem, delo velikega slovenskega
arhitekta Jožeta Plečnika. V župnijski
cerkvi sv. Nikolaja se odvijajo številni
koncerti, posebej obiskani so nastopi
domačega zbora sv. Nikolaja, ki dosega
vrhunske rezultate tudi na državnem
nivoju. Na rojstni hiši Rudolfa in Metoda Badjure na Valvazorjevem trgu
19 je spominska plošča. Rudolf je bil potopisec in prvi slovenski učitelj
smučanja, Metod pa scenarist in režiser. V stavbi nekdanjega sodišča, ki
je bila zgrajena leta 1906, je danes osnovna šola. Zanimiva stavba je tudi
predilnica Litija iz leta 1886, kjer se je preživljalo veliko domačinov. Danes
sodi podjetje Predilnica Litija med najuspešnejša podjetja v Sloveniji.
Zgodovinski pomen za mesto Litija ima tudi slikovita stavba Knjižnice
Litija, v kateri je bil včasih sedež glavarstva. Delček nekdanjega utripa
mesta ob železnici lahko doživimo na železniški postaji, kjer se nahaja
stara lokomotiva.
Litija

Glede na zgodovinske podatke se predvideva, da so se na teh vrhovih v
prazgodovini nahajale topilnice železa na vetrni podpih. Ena podružničnih
cerkva je tudi cerkvica v Renkah, katere zgodovina je povezana s plovbo
po reki Savi. Štiri cerkvice povezuje dobro označena pohodna pot Od
cerkvice do cerkvice.
14 Spominska soba Carlosa Kleiberja, Konjšica

V lepo urejeni vasici Konjšica je svoj
počitek našel znameniti dirigent
Carlos Kleiber, ki se je od poklicnega
vrveža pogosto umaknil v to spokojno
neokrnjeno pokrajino, kamor bodo radi
zašli tudi sodobni pohodniki, ki cenijo
kulturno dediščino. Za legendarni
veljata Kleiberjevi izvedbi Beethovnove
pete in sedme simfonije z Dunajskim
filharmoničnim orkestrom. Carlos Kleiber je bil poročen s slovensko
baletno plesalko Stanko Brezovar, katere starši so prihajali s Konjšice.
Danes je v vasici na ogled Kleiberjeva spominska soba, v kateri so
predstavljeni njegov življenjepis, poklicno delo in delček zasebnega
življenja.
Carlos Kleiber

15 Razvojna vas Velika Preska
Velika Preska je vasica ob navzkrižju cest, v
preteklosti ločena z nemško-italijansko mejo, danes
pa močno povezana. Med obema vojnama so vas
ločevali betonski bunkerji, danes jo povezuje leseni
pločnik, ki je edini v Sloveniji. Velika Preska je primer
medsebojnega sodelovanja, inovativnega razvoja
podeželja ter sonaravnega bivanja, pa tudi vas z
zgodbo o Rezki in Felkotu, zanimivima domačinoma,
o katerih so vaški otroci spesnili pesmico.

Leseni pločnik
na Veliki Preski

16 Oglarska dežela, Dole pri Litiji

Tradicija priprave kope in kuhanja oglja se na
tem območju ohranja že vrsto let. Na Dolah
pri Litiji danes oglari še 16 oglarjev, ki vsako
leto pripravijo tudi do 30 kop. Na razmeroma
majhnem območju najdemo skoraj skozi
celo leto kope v različnih razvojnih stopnjah.
Kraji, kjer se pripravljajo kope, so skupaj z
Oglarska kopa
naravno in kulturno dediščino povezani v
označeno Oglarsko učno pot.
17 Valvazorjev lovski dvorec, Zavrh

Valvazorjev lovski dvorec

Gradič, imenovan Neudorf, izvira iz 17. stoletja.
Njegov gospodar je bil nekaj časa Janez
Vajkard Valvazor, kranjski plemič in polihistor
(zgodovinar, topograf, geograf, kartograf,
naravoslovec, tehnik). Avtor Slave Vojvodine
Kranjske, ki je med leti 1672 in 1692 živel in
ustvarjal na gradu Bogenšperk, je na Zavrhu
preživljal svoj prosti čas. Iz gradu Neudorf vodi
skrivni rov, ki naj bi se končal v Sopoti. Ostanek
rova si lahko ogledamo v kleti. Dvorec ima tudi
viteško in lovsko sobo.

Jevnica–Pogonik–Litija–Breg pri Litiji–Sava–Ponoviče
Jevnica leži ob vstopu v občino Litija, če se pripeljemo iz smeri Ljubljana.
V preteklosti je bilo življenje v kraju
močno povezano z reko Savo in živahnim
rečnim prometom, na kar še vedno
spominja nekaj objektov (npr. splavarska
postaja v Kresniških Poljanah). Kraj se je
dodatno začel razvijati po drugi svetovni
vojni, ko so zgradili železniško postajo. V
okolici je ohranjenih kar nekaj objektov
Reka Sava
arhitekturne dediščine preprostega
kmečkega človeka, med njimi tudi Valentinova domačija (5) v Zgornji
Jevnici in Heronova hiša v Kresniških Poljanah. Po okoliških gozdovih so
označene kostanjeve poti, ki preko Janč vodijo v Veliko Štango in se v
nekaterih delih pokrivajo tudi z Evropsko pešpotjo E6.
Pot nadaljujemo po desnem bregu Save mimo Kresnic do gradu Pogonik
(7). Zaradi lege ob železniški progi je bil v zgodovini strateškega pomena.
Z griča, na katerega se lahko povzpnemo, imamo prelep razgled na
litijsko polje, železniški most in reko. Sava na tem mestu naredi največji
okljuk na svoji poti. Po njem se orientirajo celo ptice, ki se v jeseni selijo
na jug. Če smo pozorni, lahko opazimo na reki značilne ptice – čapljo,
kormorana, račke …
Breg pri Litiji - Cerkev sv. Katarine
Od tu naprej nas pot pripelje skozi gozd do Litije.
Takoj ob vstopu v mesto si lahko na desni strani
ogledamo spomenik NOV, ki je delo arhitekta
Jožeta Plečnika. Sprehod po starem mestnem
jedru nam razkrije nekaj zanimivih stavb: cerkev
sv. Nikolaja, Farbarjev grad, rojstno hišo
bratov Badjura. Če kraj obiščemo v soboto v
dopoldanskem času, se lahko na podeželski
tržnici oskrbimo s pridelki in izdelki okoliških
kmetov.
Nad mestom se dviga hrib Sitarjevec (10),
katerega notranjost je prepredena s številnimi rudniškimi rovi. Zaradi
posebnih geokemičnih procesov so v njih zrasli kapniki, ki se po sestavi
razlikujejo od tistih v kraških jamah. Obisk notranjosti rudnika trenutno
ni mogoč. Lahko pa si ob vznožju hriba v Podkraju ogledamo iztoke
rudniške vode, ki je zaradi vsebnosti različnih spojin živo oranžne barve.
O rudniku in rudarjenju se lahko pozanimamo v Litijskem muzeju (8), ki
hrani tudi zbirko o zgodovini splavarjenja in železnice.
Na Bregu pri Litiji se v prostorih gasilskega doma nahaja še ena zanimiva
zbirka. V stalni postavitvi je razstavljenih Leseni most na Savi
več kot 300 različnih primerkov savskih
prodnikov (11) s celotnega porečja Save
v Sloveniji. Raznovrstni vzorci, oblike in
barve pričajo o burni geološki zgodovini
območja. V vasi je zanimiva tudi cerkev
sv. Katarine iz začetka 16. stoletja.
Nekaj kilometrov naprej preko še enega
lesenega in pokritega mostu pridemo
do naselja Sava. Najdbe dokazujejo, da je bil kraj že v rimski dobi in vse
do zgraditve južne železnice pristanišče za plovbo po Savi. O savskem
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