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Utrip srednjeveških mest, lepote narave, kulturne in  

industrijske dediščine v Srcu Slovenije 

 
 Ogled dobrih praks v območju LAS Srce Slovenije 
 

Kamnik, sobota, 8. september 2018  

 

V Srcu Slovenije so preteklost 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 in industrijske dediščine, z ohranjenim veseljem do druženja na 
številnih mestih in prireditvah. Tu turizem  temelji na ohranjanju pristnosti. 

9:15 
Odhod skupine iz Term Snovik (https://goo.gl/maps/s8XpUVGe2Kn). Postanek v Domu kulture v 
Kamniku (https://goo.gl/maps/3JW5cEGnKnF2), kjer na avtobus vstopijo še preostali udeleženci. 
Vožnja do Litije. 

10:30 
V Litiji so se prvi staroselci naselili že pred 4.000 leti. Plovnost reke Save 
jim je omogočila raziskovanje bližine njenega obrežja. Že od vsega 
začetka pa do sred   ine 20. stoletja so tu izkoriščali rudo in jo talili. Tako, 
da je Litija s 6.500 prebivalci najstarejše rudarsko mesto v Sloveniji.  
Za začetek našega raziskovanja se bomo zaustavili v starem mestnem 
jedru in obiskali Turistično informacijski center, ki je pričel delovati s 
pomočjo EU sredstev LAS Srce Slovenije. Gostitelji nam bodo predstavili 
tudi aktualen s sredstvi EU sofinanciran projekt Dediščina nas povezuje. 

11:15 
Decembra 2017 je bil za turistične namene odprt del rudnika Sitarjevec 
Litija. V rudniku so pridobivali predvsem svinčevo in živosrebrno rudo. 
Litijski rudnik sodi med večja rudna nahajališča v Sloveniji. Materialni 
viri o izkoriščanju rude na območju Sitarjevca segajo v čas 3. tisočletja p  
r.n. št.. Kasneje so tu rudarili tudi Kelti in Rimljani. Kopali so tudi rudo, ki  
je vsebovala cink, baker, železo in proti koncu rudarjenja predvsem 
barit. V rudniku se skrivajo edinstvene limonitne kapniške strukture, kot 
so stalaktiti, stalagmiti, kapniške zavese in cevkasti stalaktiti, ki so 
edinstveni v Evropi in so med najhitreje rastočimi v svetovnem merilu. V 
njem najdemo več kot 60 vrst različnih  mineralov. Z vzpostavitvijo 
osnovnih pogojev za odprtje rudnika v turistične namene (EU sredstva 
LAS) je omogočen nadaljnji razvoj vsebin z dolgoročno željo vzpostavitve 
odprtega učnega okolja nacionalnega in evropskega pomena. 
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12:45 
V neposredni bližini Litije se nahaja podeželski dvorec grad Bogenšperk, v 
katerem je v 17. stoletju živel in ustvarjal polihistor Janez Vajkard 
Valvazor, Slovenec po srcu, Evropejec po duhu. Grad stoji na vzpetini, od 
koder se odpirajo čudoviti panoramski pogledi na dolenjsko gričevje 
(Dolenjska je regija na JV Slovenije). S pomočjo EU sredstev je grad 
pridobil na vsebini in prepoznavnosti v smislu kulturne in turistične točke. 
Na takšen način je dobil grad s svojo okolic  o bolj trajnostne in v 
prihodnost usmerjen  e vsebine, Srce Slovenije pa kot zaokroženo 
turistično območje pomembno in bolj ciljno usmerjeno ponudbo za 
obiskovalce. Na gradu se odvijajo različni dogodki preko celega leta. Za 
mlade pare pa je točka, kjer si lahko obljubijo zvestobo – poročni obredi.  

14:15 
Pot nas bo vodila nazaj proti vznožju kamniških planin, a še prej se bomo 
ustavili na turistični  v Dolskem, ki predstavlja zadnji še delujoči primer 
oskrbnega centra ob nekdanji tovorniški in plovni poti ob Savi in s tega 
vidika edinstven tovrstni primer objekta kulturne dediščine v Srcu 
Slovenije. V sklopu domačije se je ohranilo veliko predmetov, orodij in 
drugih pripomočkov od prejšnjih rodov. S pomočjo Oddelka za etnologijo 
in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani je lastnik to 
zbirko primerno uredil. S projektom Ureditev etnološke zbirke na 
turistični kmetiji Pr' Krač, ki je bil sofinanciran z EU sredstvi, je ta točka 
dediščine še aktivneje zaživela in dobila pomembno dodatno ponudbo. 
Predstavitvi bo sledilo kosilo. 

16:00  
Polni novih izkušenj pri odkrivanju industrijske in kulturne dediščine v 
turistični ponudbi območja LAS Srca Slovenije se bomo odpravili še na 
tradicionalno etnološko prireditev Dnevi narodnih noš in oblačilne 
dediščine v srednjeveško mesto Kamnik. 

 

Priporočamo udobno obutev in topla oblačila, saj je v rudniku Sitarjevec konstantno 10 stopinj C. 

 

Informacije: 

Mitja Bratun, LAS Srce Slovenije 

Mobi: 051 311 554 

 

Organizator strokovne ekskurzije je LAS Srce Slovenije. 


