Staro trško jedro obkrožajo hiše iz
furmanskih časov. Med njimi je še
posebej zanimiva Pungartnikova
hiša. V Podpeči je najstarejša poštna
postaja iz 16. stoletja.

Velika planina z več kot sto
pastirskimi kočami je eno od
najstarejših pastirskih naselij
v Evropi. Do planine vodijo
pohodniške poti in nihalna žičnica
iz slikovite doline Kamniške
Bistrice – reke s tremi izviri.
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Deset zdravilnih točk blizu razgledne
cerkve sv. Ane deluje na različna
telesna in duševna stanja. Gre za
holistični center zdravja in edino
točko v Sloveniji, za katero obstajajo
znanstveni dokazi o zdravilnih učinkih
na različna bolezenska stanja.

N 46° 10’ 14” / E 14° 41’ 08”

Le streljaj od Kersnikovega gradu
z grajskim parkom in mogočnim
drevoredom je Čebelarski center Slovenije
s predstavitvijo slovenskega čebelarstva
in z učno potjo medovitih rastlin.

N 46° 13' 43” / E 14° 34' 30”
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	TURISTIČNA KMETIJA
PR' KRAČ
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N 46° 08' 29'' / E 14° 33' 41''
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N 46° 06' 33” / E 14° 42' 34”

PAVILJONI V
21	GRAŠČINSKI
DOLU
N 46° 05’ 17” / E 14° 38’ 50”

Park, ki so ga nekdaj imenovali kranjski
Versailles, navdušuje s paviljoni,
drevoredi, ribnikom, vodometi,
botaničnim vrtom in kipi štirih muz.
Park je tudi prizorišče porok na prostem.
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PUSTOLOVSKI PARK GEOSS
N 46° 07’ 21” / E 14° 48’ 56”

V gozdu pustolovščin je med
drevesi urejenih pet tras različnih
težavnostnih stopenj s kar 72
različnimi elementi. Privoščite si lahko
tudi spust, dolg kar 915 metrov!
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VEGOVA UČNA POT
Sprehajalna pot, ki povezuje kraje
Dolsko, Zagorica in Moravče, vodi
tudi do rojstne hiše slovitega
matematika, stratega in topniškega
strokovnjaka Jurija Vege.

N 46° 08' 10'' / E 14° 36' 02''

Med zelenimi kotički Domžal poteka
posebej privlačna rekreacijska os ob
reki Kamniški Bistrici. Sprehod, tek
ali razgibavanje na fitnes napravah na
prostem spremljajo razgledi na Alpe.

N 46° 05' 31« / E 14° 40' 31«

Domačija v Dolu pri Ljubljani je zadnji
še delujoči primer oskrbnega centra
ob nekdanji plovni poti ob Savi. Ponuja
prenočišča s tradicijo, doživetja, kot je
ježa s konji, in ogled etnološke zbirke.

	REKREACIJSKA OS OB
KAMNIŠKI BISTRICI
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JEFAČN'KOVA DOMAČIJA

Domačija, ki stoji na mestu rojstne
hiše znamenitega ljubljanskega župana
Ivana Hribarja, poleg spominskomuzejske sobe ponuja številne razstave,
stalno muzejsko zbirko o Trzinu in
kulturne dogodke.

2
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N 46° 07' 58'' / E 14° 33' 42''

Program TrznFesta oziroma festivala
Trzinska pomlad, ki poteka vsako
leto konec junija, sestavljajo koncerti,
gledališke predstave, literarni večeri, na
folklornem festivalu pa nastopijo skupine
iz različnih držav sveta. Pomeni vrhunec
živahnega pomladnega dogajanja v Trzinu.

	BRDO PRI LUKOVICI

	NARAVNI ZDRAVILNI GAJ
TUNJICE

Eno najlepših srednjeveških mest
v Sloveniji, v naročju KamniškoSavinjskih Alp. Nad mestnim jedrom
se vzpenja Mali grad z romansko
kapelo. Kulinarična razvajanja po
Kamniku in okolici ponujajo Okusi
Kamnika.

	TRZNFEST IN MEDNARODNI
FOLKLORNI FESTIVAL

www.srce-slovenije.si

N 46° 18’ 22”/ E 14° 36’ 30”

N 46° 10' 11'' / E 14° 41' 31''
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Srce Slovenije je dom ljudi, ki živijo na območju v obliki srca, utripajočega okoli geometričnega središča Slovenije.
Med gostoljubjem srčnih ljudi in posebnostmi srčnega prostora boste našli navdihe za oddih in sprostitev.
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STARI TRG V LUKOVICI

Srce Slovenije

1

	VELIKA PLANINA IN DOLINA
KAMNIŠKE BISTRICE
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N 46° 11' 05'' / E 14° 36' 22''

Arboretum z več kot 3.500
rastlinskimi vrstami je vredno
obiskati v vseh letnih časih. Park z
Galerijo Janeza Boljke je prizorišče
številnih prireditev. Najbolj znana je
spomladanska razstava tulipanov.
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FLORJANOV SEJEM V TRZINU
N 46° 07' 59'' / E 14° 33' 51''

Lokalne dobrote, rokodelske
mojstrovine in druge turistične
zanimivosti vabijo na sejem, s katerim
v Trzinu vsako leto v začetku maja
počastijo kulturno tradicijo kraja.
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	POLETNO GLEDALIŠČE
STUDENEC
N 46° 08' 37'' / E 14° 40' 22''

Največje slovensko gledališče na
prostem poleti ponuja glasbene
koncerte, gledališke igre in druge
kulturne poslastice, vključene v
Kulturni poletni festival.

OGLARSKA DEŽELA
46° 01' 52'' / E 15° 01' 20''

Na Dolah pri Litiji je še danes mogoče
videti, kako se v kopah les spreminja
v oglje. Največ doživetij ponujata
septembrska prireditev Oglarska dežela
in majski pohod po Oglarski poti.

TOČKA SRCA
25	TURISTIČNA
SLOVENIJE
N 46° 03’ 23” / E 14° 49’ 49”

V točki, kjer so na voljo vse turistične
informacije in publikacije, se vrstijo
rokodelske razstave in delavnice. Na
voljo so spominki – izdelki lokalnih
mojstrov tradicionalnih obrti.

Odprite oči za izvirnost v Srcu Slovenije! Priredite si lastna doživetja:
poroke, piknike, poslovna srečanja.

N 46° 08' 30'' / E 14° 33' 13''

Za Domžale značilno rokodelstvo
predstavlja stalna razstava slamnikov,
slamnikarskih pripomočkov, orodij in
naprav. V muzeju je izdelava slamnikov
prikazana tudi z demonstracijami.

N 46° 09' 51'' / E 14° 42' 04''

Vas ob vstopu v dolino Črnega grabna je
vredno obiskati zaradi slikovitega jezera
s krožno potjo in cerkvijo Sv. Marjete
iz 17. stoletja, ki je omenjena tudi v
Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske.

GRAD JABLJE
Srednjeveški obrambni grad blizu
vasi Loka pri Mengšu je prizorišče
prestižnih dogodkov. Ogled gradu z
arhitekturnimi posebnostmi je možen
vsako drugo soboto.

GRADIŠČE PRI LUKOVICI

24

Raziskujte po svoje: z avtodomom od ene do druge prijazne postojanke z GPS-koordinatami,
z mobilnim telefonom po poti, ki jo načrtujete sami.

Priljubljena izletniška, pohodniška
in kolesarska točka je zaradi lahkega
dostopa, gostinske ponudbe in
urejenih igral primerna za družinske
potepe. Izpred koče so izjemni razgledi
na Kamniške Alpe!

12

46° 08' 12'' / E 14° 35' 32''

Uživajte ob gibanju v naravi: na pohodih, kolesarskih in konjeniških poteh, v rekreacijskih
centrih in pustolovskem parku. Obiščite terme in odkrivajte tudi zimske aktivnosti!

N 46 ° 09' 56'' / E 14° 33' 41''

9

MUZEJ
17	SLAMNIKARSKI
DOMŽALE

Spoznavajte naravne in kulturne posebnosti raznolikega območja, ki sega od Alp in
Velike planine prek območja ob reki Savi do dolenjskih gričev.

N 46° 13’ 36” / E 14° 42’ 15”

MENGEŠKA KOČA NA GOBAVICI

N 46° 09' 48'' / E 14° 34' 05''

Pridite in se srečajte z ljudmi, ki v Srcu Slovenije povezujejo častivredno tradicijo
s pogledom v prihodnost. Obiščite rokodelce, turistične kmetije, številne prireditve.

TERME SNOVIK

Da se v Litiji čudno oblečeni ljudje
norčujejo iz politikov, je že v 19.
stoletju pisal Janez Bleiweis. Litijski
karneval spada med najstarejše
v Sloveniji in je še vedno znan po
politični satiri.

CERKEV SV. MIHAELA

Najstarejši umetnostni spomenik
v Mengšu se ponaša s freskami
Janeza Ljubljanskega in s krstilnico
Jožeta Plečnika. Ob cerkvi sredi
muzikaličnega kraja se vrstijo
trgovine z glasbili.

N 46° 03’ 24” / E 14° 49’ 54”

Odkrijte svojega!

8

LITIJSKO PUSTOVANJE
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N 46° 11' 43'' /E 14° 36' 49'''

V slikoviti Tuhinjski dolini nedaleč
od Kamnika so edine terme v osrčju
Slovenije. Od term z bazeni in savnami
ter apartmajskim naseljem vodijo
pohodniške in kolesarske poti po
dolini in v planine.

7

24

GOLF ARBORETUM
Igrišče z razgledom na KamniškoSavinjske Alpe z oceno zahtevnosti
CR 139 ponuja raznovrstno igro tudi
najzahtevnejšim ljubiteljem golfa.
Ob igrišču je restavracija odprtega tipa.

6
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razlogov za poti do Srca.

4

	ARBORETUM VOLČJI POTOK

Načrtujte svojo pot od Kamnika prek Mengša in Trzina do Lukovice in Domžal, od Dola pri Ljubljani do Litije in še
naprej po deželi, ki sega od Kamniško-Savinjskih Alp do dolenjskih gričev, od obrobja Ljubljane do ravnic ob reki Savi.
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VELIKA PLANINA IN DOLINA KAMNIŠKE BISTRICE
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GRAD JABLJE

GOLF ARBORETUM
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NARAVNI ZDRAVILNI GAJ TUNJICE
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TRZNFEST IN MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL
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Tradicionalne značilnosti in posebnosti se v Srcu Slovenije
spogledujejo z novimi oblikami potovanja, bivanja, druženja
in doživetij s posebnim čutom za naravo in način življenja.
Zato je Srce Slovenije regija, kamor vas vleče srce!
Poslušajte ga, odkrijte pravi utrip svojega srca.

www.srce-slovenije.si

LITIJSKO PUSTOVANJE
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GRADIŠČE PRI LUKOVICI
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OGLARSKA DEŽELA

TURISTIČNA KMETIJA PR' KRAČ

JEFAČN'KOVA DOMAČIJA

CERKEV SV. MIHAELA

16

REKREACIJSKA OS OB KAMNIŠKI BISTRICI

20

VEGOVA UČNA POT

Pot pod noge in kamor vas vleče srce! Če bi radi svoj utrip
pospešili z adrenalinom, vsekakor obiščite gozdni Pustolovski park
Geoss 22 v neposredni bližini geometričnega središča Slovenije.

V osrčju Slovenije, v zaledju glavnega
mesta Slovenije, je regija z drugačnim
srčnim utripom. V Srcu Slovenije
turizem temelji na ohranjanju
pristnosti!

23

POLETNO GLEDALIŠČE STUDENEC

BRDO PRI LUKOVICI

Kaj boste počeli in
kaj doživeli?

Za ljudi,
ki znajo in
hočejo
živeti bolje!

PUSTOLOVSKI PARK GEOSS

FLORJANOV SEJEM V TRZINU

MENGEŠKA KOČA NA GOBAVICI

ARBORETUM VOLČJI POTOK

8

22

SLAMNIKARSKI MUZEJ DOMŽALE

TERME SNOVIK

MESTNO JEDRO KAMNIKA

GRAŠČINSKI PAVILJONI V DOLU

STARI TRG V LUKOVICI (Foto: Primož Hieng)
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Kje boste spali in
kaj boste jedli?
Za bivanje v Srcu Slovenije lahko izbirate med hoteli, apartmaji,
zasebnimi sobami, kampi in postajališči za avtodome. Največ
turističnega razvajanja ponujajo točke, kot so Terme Snovik
6 , največ stika z domačini vas čaka na turističnih kmetijah
s prenočišči, na primer domačija Pr' Krač 19 . Posebnost Srca
Slovenije so urejena postajališča za popotnike z avtodomi.
Nasprotno od običajnih postojank bodo vaši postanki v Srcu
Slovenije resnično polni stikov z ljudmi: svoj dom na štirih
kolesih boste namreč ustavili na kmečkem dvorišču!
Vaše postanke bodo zaznamovale domače dobrote, ki so tudi
jedro znamke Srce Slovenije.
Srce Slovenije je vrt najboljšega iz narave. Tu je še ohranjena
tradicionalna samooskrba z vrtov in bližnjih njiv, iz sadovnjakov
in gozdov, čebelarskih pašnikov, rek z ribami. Najboljše iz
narave boste okusili v izbranih gostiščih, na turističnih in
izletniških kmetijah z lokalno kulinarično ponudbo. V Kamniku
3 vsekakor poiščite poseben trdi sir trnič, ki izvira s pastirske
Velike planine 1 !

Raziščite ponudbo nočitev in kulinarike na
www.srce-slovenije.si!

Aktivno rekreacijo ponujajo sprehajalne, učne, pohodniške,
planinske, kolesarske, konjeniške in druge poti. V Srcu Slovenije se
lahko pot ob reki spremeni v fitnes na prostem, kakršnega ponuja
domžalska rekreacijska os 16 , pohodniške poti vas pripeljejo do
pastirjev na Veliki planini 1 , do koč, kot je Mengeška koča na
Gobavici 7 , ali do jezera, kakršno vas čaka ob vznožju Gradiškega
hriba (12). Kolesarske poti vodijo mimo številnih naravnih in
kulturnih posebnosti Srca Slovenije. Mnoge posebnosti lahko
spoznavate v okviru pohodniških in drugih prireditev. Ena od njih
vas vabi na primer v Oglarsko deželo 24 .
Spremljajte koledar prireditev! V Srcu Slovenije lahko domala
vsak dan doživite kaj, kar vas bo povezalo s tradicionalnimi
običaji ali s sodobno kulturo. V Litiji se lahko skupaj z domačini
nasmejete ob karnevalu 23 , v Trzinu spoznavate rokodelce in
folkloro 13 , 14 , v Arboretumu Volčji potok se pustite zapeljati
sezonskim posebnostim parka 4 , poleti v Poletnem gledališču
na Studencu uživate na dogodkih največjega slovenskega
gledališča na prostem 18 ali doživite edinstvene Dneve narodnih
noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
Iskalci kulturnih posebnosti boste v Srcu Slovenije odkrivali
samosvoje zgodbe starih trgov, kot je Lukovica 10 , mnogih
gradov in cerkva ter domačij, kakršne so etnološka Domačija
Pr' Krač 19 , spominska Jefačn'kova domačija 15 ali rojstna hiša
Jurija Vege na Vegovi učni poti 20 .
S posebnostmi iz preteklosti vas bodo presenetili muzeji, kakršna
sta kamniški muzej v gradu Zaprice in prav poseben Slamnikarski
muzej v Domžalah 17 .
Po vseh aktivnostih boste lastno energijo obnovili v Naravnem
zdravilnem gaju Tunjice 2 ali v blagodejnih vodah
Term Snovik 6 .
Spremljajte koledar prireditev na
www.srce-slovenije.si/turizem/dogodki!

Kaj boste odnesli
s seboj?
Kako boste
potovali?
Srce Slovenije je prav v osrčju Slovenije, v zaledju
Ljubljane, glavnega mesta Slovenije, nedaleč od
osrednjega slovenskega letališča in glavnih prometnih
vozlišč države. Srce Slovenije je s položajem v središču
odlično izhodišče za raziskovanje vseh posebnosti
Slovenije, s svojim drugačnim ritmom življenja in s čarom
podeželja, ki se nenehno prepleta z mestnimi navdihi, pa
ponuja dovolj razlogov za večdnevno bivanje v lokalnem
okolju.
Individualno pot po Srcu Slovenije lahko načrtujete z
aplikacijo za mobilni telefon e-turist, v pomoč so vam
lahko kartografske publikacije za avtodomarje, kolesarje,
planince in pohodnike.

Organizirane programe poiščite na
www.srce-slovenije.si!

Kam boste vi
povabili svoje ljudi?
Ko obiščete Srce Slovenije, se vanj radi vračate! Potem ko
raziščete Srce Slovenije po svoje, lahko sem povabite še
druge – tudi na najlepša družinska in vrhunska poslovna
srečanja.
Svoje poslovne partnerje lahko povabite na dogodek, ki ga
obogatite s partijo golfa z razgledom na Kamniško-Savinjske
Alpe 5 , konferenčne zmogljivosti pa lahko poiščete tudi pri
številnih drugih ponudnikih v Srcu Slovenije.
Nepozaben poročni obred vas čaka v romantičnih gradovih,
kot je grad Jablje, 9 ali v posebnem okolju, kakršnega
med drugim ponuja grajski park v Dolu pri Ljubljani 21 .
Srce Slovenije ponuja tudi ogromno kotičkov za piknike in
družabne aktivnosti v naravi v vaši izbrani družbi. Povabite
sebe in svoje ljudi v Srce Slovenije!

Na spletni strani www.srce-slovenije.si
raziščite vsebinski sklop Srce Slovenije po vaše!

Na Srce Slovenije vas bodo še dolgo spominjala
doživetja in srečanja z ljudmi. Domov boste zagotovo
odnesli lokalno pridelane dobrote, ki jih lahko kupite
na številnih kmetijah, in izbranosti z znamko Srce
Slovenije. Ta označuje le tisto, kar temelji na danostih
regije v osrčju Slovenije. Združuje vrednote pristnosti
in kakovosti ter povezuje tradicijo in sodobnost. Med
posebnostmi iz Srca Slovenije so izdelki mojstrov,
povezanih v Mrežo rokodelcev Srca Slovenije. Njihove
stvaritve so med drugim na ogled na razstavah v litijski
Turistični točki Srca Slovenije 25 . Morda boste s seboj
odnesli tudi izkušnjo s kakšne posebne delavnice!

Unikatne izdelke in spominke lahko odkrivate tudi na
www.srce-slovenije.si!

Naročnik: Zavod za turizem in šport v občini Kamnik
Izdal: Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.
W: www.razvoj.si, T: 01 896 27 10, E: info@razvoj.si
Fotografije: Matej Povše, Primož Hieng, arhiv občin in arhiv ponudnikov
Izdano v okviru projekta Promocija turističnega območja Srca Slovenije, ki se
sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Partnerji v projektu so
občine Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš in Trzin.

