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Sledite svojemu srcu: 
obiščite Srce Slovenije

Srce Slovenije je območje v 
osrčju države Slovenije, v 
zaledju Ljubljane, glavnega 
mesta Slovenije.

Razteza se od goratega 
sveta Kamniško-Savinjskih 
Alp na severu prek 
dolin in hribovij ob Savi, 
največji slovenski reki, 
do vinorodnih gričev 
Dolenjske na južnem delu 
Srca Slovenije. Geografsko 
ima območje, ki povezuje več 
občin,  obliko srca, ki se širi 
okoli točke geometričnega 
središča Slovenije.  

Ta točka – GEOSS – je tudi 
ena od posebnosti Srca 
Slovenije.

Srce Slovenije je odlično 
izhodišče za raziskovanje 
vseh slovenskih pokrajin: 
od Alp do Mediterana, od 
Krasa do Panonske nižine. V 
Sloveniji je vse blizu!
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Pridite po pristnost: 
občutite utrip Srca 
Slovenije

V Srcu Slovenije so pestrost 
pokrajine, bogastvo 
gozdov, rodovitnost 
zemlje, energija vode in 
ljudi skozi čas ustvarili 
samosvojo moč podeželja. 
Ta se povezuje z zgodbami 
srednjeveških mest, z 
lepoto naravne in kulturne 
dediščine, z ohranjenim 
veseljem do druženja na 
številnih mestnih in vaških 
prireditvah. 

V Srcu Slovenije so domačini 
in gostje partnerji in 
prijatelji. Tu turizem temelji 
na ohranjanju pristnosti. 
Tradicionalne značilnosti 

in posebnosti se v Srcu 
Slovenije spogledujejo z 
novimi oblikami potovanj, 
bivanj, druženj in doživetij s 
posebnim čutom za naravo 
in način življenja. 

Tu vas čakajo navdihi za 
sprostitev, a tudi za delo. 
Srce Slovenije je stičišče 
podjetnih priložnosti, ki 
najdejo energijo za svojo 
uresničitev v naravi. Zaradi 
pristnosti, podjetnosti 
in inovativnosti je Srce 
Slovenije regija prihodnosti.
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Pridite med ljudi: 
Doživite družabnost 
Srca Slovenije

Ljudje, ki živijo v Srcu 
Slovenije, povezujejo 
spoštovanja vredne tradicije, 
spretnosti in običaje iz 
preteklosti s podjetnim 
pogledom na prihodnost. 
O tem se lahko prepričate 
ob obisku rokodelcev, 
turističnih in izletniških 
kmetij ter še posebej na 
številnih prireditvah. 

Rokodelci v Srcu Slovenije 
so povezani v mrežo, ki med 
drugim skrbi za prikaze 
mojstrskih znanj radovednim 
obiskovalcem. Turistične in 
izletniške kmetije so vpete v 
mrežo lokalne samooskrbe s 
pridelki in izdelki, ki temeljijo 

na naravnih danostih 
razgibane pokrajine. 

Kraji, ki jih združuje Srce 
Slovenije, navdušujejo s 
prireditvami, zaznamovanimi 
z etnografskimi, 
kulinaričnimi in drugimi 
posebnostmi območja. Leto se 
začne z zabavnimi pustovanji, 
nadaljuje s spomladanskimi 
pohodi in tematskimi dnevi, 
poletnimi festivali in 
predstavami, jesenskimi 
razstavami in zimskimi 
prazničnimi druženji. Poiščite 
svoja najljubša doživetja 
v koledarju prireditev na 
www.srce-slovenije.si 
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Pridite po različnost: 
odkrivajte posebnosti 
Srca Slovenije

Srednjeveško mesto 
Kamnik, o katerem je pisal 
že sloviti polihistor Janez 
Vajkard Valvasor v svoji 
Slavi vojvodine Kranjske, 
se spogleduje z etnološko 
samosvojo Veliko planino 
in z botaničnimi zakladi 
Arboretuma Volčji potok. 
Podjetne Domžale so 
zaznamovane s slamniki, 
ki so bili nekoč zaželeni po 
vsej Evropi. V Mengeš vabi 
glasba iz prav tam narejenih 
instrumentov, v bližnji Trzin 
festival folkloristov. V 
Lukovici, nekoč priljubljenem 
postajališču furmanov, domuje 
slovenski Čebelarski center, 
v Dolu pri Ljubljani je Dežela 
Jurija Vege,  

slovitega matematika in 
fizika. Pot ob Savi pripelje 
v Litijo, ki hrani brodarsko, 
rudarsko in industrijsko 
dediščino območja, v okolico 
Litije pa vabijo tudi zgodbe še 
danes delujočih oglarjev. 

Znamenitost Srca Slovenije 
so povezane z dediščino, ki 
sega od pradavnih geoloških 
posebnosti in železnodobne 
ustvarjalnosti prek ostalin 
rimskih cest, srednjeveških 
gradov in samostanov 
do še živih mojstrstev in 
etnoloških značilnosti 
podeželja, razpetega med Alpe 
in reko Savo.
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Pridite v naravo: 
izberite razgibano 
doživetje Srca Slovenije

Srce Slovenije v vseh letnih 
časih ponuja priložnosti za 
šport in rekreacijo v naravi. 
Po razgibani pokrajini vodijo 
pohodniške in planinske 
poti ter kolesarske 
trase različnih stopenj 
zahtevnosti. Konjeniške 
poti razkrivajo drugačne 
razglede na hribe in 
reke. Pospešen utrip srca 
zagotavljajo adrenalinska 
prizorišča, kakršno 
je v neposredni bližini 
geometričnega središča 
Slovenije (GEOSS). Do 
posebnih doživetij vas lahko 
odpeljejo izkušeni lokalni 
vodniki, ki poznajo tudi 
skrivnosti gorskih sotesk, 

kakršne so ob Kamniški 
Bistrici. Razgiban dan lahko 
doživite v rekreacijskih 
centrih, pri posameznih 
ponudnikih vas čakajo 
urejena prizorišča za tenis, 
lokostrelstvo, balinanje in 
še marsikaj. 

Poleg energije pokrajine 
in ljudi vam bodo v Srcu 
Slovenije dobro počutje 
vračali  blagodejna 
termalna voda in razvajanja 
v Termah Snovik, živa voda 
s posebnimi lastnostmi v 
Zdravilnem gaju Tunjice 
ter nenazadnje na vsakem 
koraku dostopna zdrava 
hrana z bližnjih njiv in vrtov.
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Raziskujte po svoje: 
ustvarjajte lastne poti 
po Srcu Slovenije

Od Ljubljane do Srca 
Slovenije, od Alp do reke 
Save, od Kamnika do Litije, 
od Mengša in Trzina do 
Lukovice, od Dola pri 
Ljubljani do Domžal in v 
vse kotičke vmes vodijo 
slikovite poti. Lahko 
se jim prepustite kot 
potepuhi, ki imajo radi 
presenečenja  od neba nad 
gorami do skrivnosti pod 
površjem zemlje. Lahko pa 
svoje potepe  načrtujete 
s sodobnimi pripomočki, 
kakršna je aplikacija 
e-turist za mobilne naprave. 
V njej je na voljo tudi 
načrtovalec poti za območje 
Srca Slovenije. 

Če potujete z lastnim domom 
na kolesih, se lahko v Srcu 
Slovenije zanesete na mrežo 
počivališč za avtodomove, 
ki poleg postanka in oskrbe 
ponujajo pristen stik z 
domačini. V prvi slovenski 
karavaning destinaciji 
so počivališča večinoma 
urejena na turističnih in 
izletniških kmetijah. Njihove 
koordinate so vpisane na 
karti Karavaning v Srcu 
Slovenije, ki je dostopna 
tudi prek spletnega mesta 
www.srce-slovenije.si 
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Povabite v Srce Slovenije: 
naj postane vaše!

Ko spoznate Srce Slovenije, 
se vanj radi vračate po 
nova in nova doživetja. 
Presenetite z njimi tudi ljudi, 
s katerimi ste povezani! 
Povabite svoje bližnje na 
prijetno druženje ali slavje, 
priredite piknik v naravi 
po vaše, izberite prizorišče 
za nepozabno poroko v 
Srcu Slovenije. Poročne 
zgodbe, zaznamovane s 
Srcem Slovenije, imajo svoja 
prizorišča pod krošnjami 
dreves, v bližini voda, v 
zavetju gradov.   

Srce Slovenije je prostor 
navdihov za podjetne ljudi. 
Tu vas poleg kotičkov 
za poslovne pogovore v 

sproščenem ozračju, ki 
jih ponujajo domala vsi 
gostinski ponudniki, čakajo 
tudi sodobno opremljeni 
prostori za seminarje, 
predstavitve, srečanja, 
konference v hotelih, 
gradovih in izvrstnih 
gostiščih. Poslovnost 
dopolnite z izvirnimi 
spremljevalnimi doživetji in 
z motivacijskimi srečanji v 
naravi.

Družbo bližnjih ljudi lahko 
presenetite tudi s kakšnim 
od nekajurnih, enodnevnih 
ali večdnevnih programov 
za spoznavanje Srca 
Slovenije. Obiščite 
www.srce-slovenije.si!
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Pastirji z Velike planine so svoja hrepenenja 
po ljubljenih dekletih v dolini vpisovali na 
sire trniče z lesenimi pisavami. 

Po čem hrepenite vi? 
Vpišite med svoja hrepenenja 
doživetja v  Srcu Slovenije.
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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, Ivan Esenko, Aleš Frelih, 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.


