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Spoštovani pohodniki po Levstikovi poti!

Letos poteka že 23. popotovanje od Litije do Čate-
ža in je že zdavnaj preraslo v eno najmnožičnejših 
tovrstnih prireditev v Sloveniji.

Litija vam tudi letos namenja dobrodošlico ob začetku poti, ki se prič-
ne na znamenitem Valvasorjevem trgu in vas vodi v Šmartno pri Litiji, 
se nadaljuje po severnem delu dolenjskega hribovja proti Gobniku, 
Moravčam pri Gabrovki, Čateški Gori in konča na Razhodnji na Ča-
težu. Prepričan sem, da se bodo tudi letos izkazali prijazni domačini ob 
sami poti, ki vodi mimo urejenih vinogradov, zidanic, polj in gozdov. 
Čista in neokrnjena narava kar sama vabi, da se na to pot spet podate 
ob letu ali med letom. Občina Litija vas vabi, da med letom obiščete 
tudi druge bisere v srcu Slovenije. Preko celega leta vas vabi GEOSS 
– Geometrično središče Slovenije, nabiralce gozdnih sadežev vabijo 
gozdovi pod Jančami in deželi pod Kamplovim hribom. V začetku po-
mladi vabi pohodnike pohod po obronkih Jablaniške doline. V maju 
in septembru vabi na obisk oglarska dežela na Dolah pri Litiji, kjer 
si lahko v živo ogledate še ohranjeno oglarjenje in neokrnjeno naravo. 
V začetku junija naj vas zamika, da se odpravite na Polšnik po poteh 
od cerkvice do cerkvice, mesec kasneje vas vabi Konjšica kot idilična 
vasica v sredini Zasavskega gorovja. Z urejeno spominsko sobo svetov-
no znanemu virtuozu dr. Carlosu Kleiberju, ki je zadnja leta skupaj s 
soprogo živel in ustvarjal prav v tej izjemni podeželski vasici.

Litija vas vabi v prednovoletni šotor in prireditve ob koncu leta, sledi 
ji tradicionalna prireditev Slovenec leta, Pustni karneval, Prvomajsko 
kresovanje, Litijska noč ob Dnevu državnosti in na kulturne poletne 
večere ob koncu meseca avgusta. V Litiji se bomo srečali na novem 
popotovanju od Litije do Čateža.

Spoštovani!

Želim vam prijetno pot, dobro počutje med nami, predvsem pa želim, 
da nas ta pot tudi vnaprej povezuje v dobrem spoštovanju med nami, 
spoštovanju narave in Levstikove dediščine.
 
Franci Rokavec,
Župan Občine Litija

Franci Rokavec,  �
župan občine Litija
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Pohodništvo je v slovenskem prostoru postalo 
že stalnica in tradicija tudi zaradi današnjega 
načina življenja. Premalo športno aktivne Slo-
venke in Slovenci nujno potrebujemo hojo kot 
način za vzdrževanje telesa v zdravju in primerni 
kondiciji. 

Vsi tisti, ki premalo fizično sproščajo svojo energijo, so bolj podvrženi 
raznim boleznim, med katerimi so najbolj pogosta srčna obolenja, kap 
ali prevelika prisotnost holesterola v telesu.

V Sloveniji je mnogo pohodnih poti, ki so obiskane v vseh letnih časih, 
nekatere pa večinoma samo enkrat v letu v spomin na posebne dogod-
ke ali znane osebnosti iz slovenske zgodovine. Fran Levstik, slovenski 
pesnik in pripovednik, ki je zapisoval dogodke 19. stoletja v naših kra-
jih, se je prav v vaseh Jelša, Liberga, Preska nad Kostrevnico in seveda 
v Šmartnem pri Litiji, takrat pomembnem središču, razpisal o navadah 
domačinov in pokrajini, ki se od takrat pa do današnji dni ni dosti 
spremenila. Le razvoj jo je na nekaterih mestih prizadel in onesnažil. 
Še sreča, da tega ob poti ni veliko.

Popotovanje od Litije do Čateža oziroma Levstikova pot je zagledala 
luč sveta, ko so jo zaslužni zanjo oživeli. Res je, da je Fran Levstik ho-
dil sam, v njegov spomin pa jo obhodi do 20.000 ljudi, ki prihajajo iz 
raznih krajev Slovenije in tujine. Sam sodelujem v promociji šmarske 
občine ob stojnici v vasi Jelša, kjer opazujem pohodnike, ki vedrega 
nasmeha sprejemajo dobrote in napitke, pripravljene z rokami prija-
znih domačinov. Le moje propagiranje zelo pekočega žganja nekateri 
sprejmejo z zadržanim nasmehom. Da ne spiješ preveč žganja, mora 
močno zapeči po grlu. Tudi to je ena izmed zanimivosti pohoda po 
naši občini.

Ob koncu se še enkrat zahvaljujem organizacijskemu odboru in g. Ru-
diju Bregarju, ki sta zmogla toliko moči, da se je pohod ohranil do 
današnjih dni in da tradicionalno slovensko nasprotovanje in prere-
kanje med skupnostmi ni preprečilo projekta, ki nam je vsem v veselje 
in ponos.

Dobrodošli pri nas doma!

Milan Izlakar, 
Župan Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar,   �
župan občine  
Šmartno pri Litiji



www.levstik.si   –   7

Levstikova pot je turistični, kulturni in etnološki 
dogodek, največji v Sloveniji, zato se veselimo 
in težko pričakujemo Martinovo, ko se odvija 
Levstikov pohod. 

Na Čatežu namreč srečamo zadovoljne obraze tisoče pohodnikov, ki so 
prehodili Levstikovo pot, uživali v barvah narave in ponudbi ob poti.

Dejstvo je, da se med letom manj dogaja ob tej poti, nas navaja na mi-
sel, kako privabiti obiskovalce naših krajev tudi med letom.

Župani treh občin smo združili moči in v zadnjih letih poglobili sode-
lovanje. Upam, da bodo ta prizadevanja v prihodnosti rodila sadove, da 
se bo turizem razvijal v vseh letnih časih.

V občini Trebnje imamo veliko zanimivosti, ki jih želimo pokazati na-
šim obiskovalcem. V naši občini živijo prijazni in gostoljubni ljudje, 
zato vabimo, da obiščete te kraje pod Zaplazom in cerkev na Zaplazu, 
romarsko središče novomeške škofije.

Etnoloških zanimivosti je dovolj na vsakem koraku, saj so gorice pose-
jane z vinskimi hrami, Jurjeva domačija je še vedno kos času, na hribč-
kih pa ponosno stojijo cerkvice iz različnih obdobij.

Naši vinski hrami niso samo na ogled ampak nudijo tudi kulinarične in 
vinske dobrote, kjer si lahko ob ubranem petju in pogovoru s prijatelji 
privežemo dušo, uživamo ob dobri kapljici in hrani.

Vsem pohodnikom in obiskovalcem želim lepo vreme, užitka poln 
dan, če se srečamo, pa tudi stisk roke in pozdrav. 

Alojzij Kastelic, 
Župan Občine Trebnje

Alojzij Kastelic,   �
župan občine 
Trebnje
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Guy in Nicole Brémond (Francija):

PRIJETNO VZDUŠJE BREZ TEKMOVANJA
Français, ayant travaillé durant 9 
ans à Revoz, c’est l’année dernière 
qu’avec des amis slovènes, nous 
avons participé, pour la première 
fois, à la Levstikova pot, et nous 
ne l’avons pas regretté.

Ce que nous avons apprécié avant 
tout, c’est l’ambiance de fête sym-
pathique et conviviale ; pas de 
compétition , mais une grande 
manifestation ouverte à tous avec 
une grande fraternité amicale et 
familiale.

Revenus en France, depuis que-
lques mois, nous avons l’intention 
de faire le voyage cette année en 
Slovénie pour participer à cette 
manifestation et, à cette occasion 
revoir nos amis slovènes."

Guy et Nicole Brémond
Sem Francoz in sem 9 let delal v Revozu, lani 
pa sva se (z ženo) skupaj s slovenskimi prijatelji 

prvič udeležila pohoda po 
Levstikovi poti in ni nama 
bilo žal.

Predvsem nama je bilo 
všeč veselo, prijateljsko 
in prijetno vzdušje brez 
tekmovanja. Čeprav je to 
velika ter vsem dostopna 
prireditev, je potekala v 
prijaznem in domačem 
razpoloženju. 

Po vrnitvi v Francijo pa 
sedaj že nekaj mesecev 
gojiva namen, da letos od-
potujeva v Slovenijo in se 
udeleživa te prireditve in 
ob tej priliki tudi obiščeva 
najine slovenske prijatelje. 

Guy in Nicole Brémond

Guy (levo) in Nicole (desno) Brémond
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Levstikova pot je 
nastala leta 1987, 
ko se je na pot 
odpravilo 397 
popotnikov iz vseh 
koncev Slovenije. 
Tako kot daljne-
ga leta 1987 se 
bodo mnogi tudi 
letos podali po 
t.i. planinski južni 
trasi Levstikove 

poti, ki vodi skozi Ježni vrh, Vinji vrh in 
Poljane skozi Sevno, Gornji in Dolnji 
vrh, naprej proti Zagriču in Razboram 
do cilja na Čatežu. Vsako leto je število 
udeležencev večje, zadnja leta se po 
nekaterih ocenah prireditve udeležuje 
blizu 20.000 mladih in starejših iz vse 
Slovenije in drugih evropskih držav. 

Prvi, skupni del popotovanja

Izhodiščni točki množičnega popotovanja (pot je 
označena tudi za pohode med letom) sta Lev-
stikova ulica v starem mestnem središču Litije 
in kulturni dom v Šmartnem pri Litiji. Prvi del 
poti iz Litije se delno pokriva z Badjurovo krožno 
potjo. Po rahlem vzpenjanju skozi Frtico pridete 
do križišča pri Zdravstvenem domu, kjer pot na-
daljujete proti Ustju do križišča. Križišče prečkate 
in greste mimo Kulturnega doma Šmartno, kjer 
se tudi lahko prijavite. 

Pri šmarski cerkvi zavijete levo po asfaltirani cesti 
proti Radečam. Ko greste mimo tovarne usnja, 
zavijete z regionalne ceste levo in nadaljujete 
mimo klavnice na Slatno. Nekoliko višje se pred 
vami odpre lep razgled na Šmartno. Kmalu pride-
te v gozd, kjer lahko sledite oznakam Levstikove 
poti. Cela pot je označena z zaščitnim znakom na 
tablah, belimi ali rdečimi napisi LP (Levstikova 
pot) in usmerjevalnimi puščicami. 

Rudi Bregar

SPLOŠNI OPIS POTI NA MNOŽIČNIH 
POPOTOVANJIH PO LEVSTIKOVI POTI

Rudi Bregar, avtor in 
lastnik Levstikove poti

Lepo obnovljena stara hiša na Jelši
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Nekoliko kasneje spet prečkate regionalno cesto, 
ki vodi proti Moravčam, pot pa nadaljujete skozi 
gozd do Jelše. Pot gre naprej po odprtem slemenu 
z lepim razgledom do zaselka Rodni vrh s tremi 
domačijami. Tu je pravo križišče markiranih poti. 
Z desne strani, iz smeri Velike Kostrevnice v do-
lini, vodita do križišča Badjurjeva krožna pot in 
Zasavska planinska pot. Zasavska planinska pot 
prečka vozno pot in se spusti čez sleme navzdol v 
Cerovico, Badjurjeva krožna pot pa gre skupaj z 
našo potjo do vrha Preske. 

Z Rodnega vrha je le 400 metrov do Liberške 
cerkvice s pokopališčem. Z leve se nam 100 me-
trov naprej priključi novejša cesta, ki pripelje iz 
Velike Kostrevice. Tu je zaselek Bič (izg. B'č) z 
nadmorsko višino 466 metrov. Na desni strani si 
lahko ogledate poldrugo stoletje staro Medvedo-
vo sušilnico sadja. Od tu sledi bolj strma pot do 
gasilskega doma na Libergi, kjer je na množičnem 
popotovanju kontrolna točka za drugi kontrolni 
žig (prvi je ob prijavi v Litiji). Vasica Liberga leži 
na desnem slemenu hriba. 

Sledi še nekaj strmine mimo prvih stanovanjskih 
in počitniških hiš do osrednjega dela vasi Preska, 
kjer je levi odcep za Tisje. Desno pod potjo je 
domačija Zamanovih. Od gasilskega doma je do 
sem približno 20 minut. 

Južna trasa popotovanja

Nekoliko naprej pridete do razpotja, kjer se od-
ločite, ali boste nadaljevali pot do vrha Grmad 
in nadaljevali po t.i. severni trasi proti Gobniku 
ali pa se boste odločili za krajinsko precej za-
nimivejšo južno, planinsko traso množičnega 
popotovanja. 

Vsekakor boste šli skozi najlepše predele tega ob-
močja. Še pred Ježnim vrhom se vam odpre ču-
dovit razgled proti Šmartnem, gradu Bogenšperk, 
oko pa vam seže vse do tam, kjer meglice morda 
ob slabšem vremenu zakrijejo vrhove.

Na Ježnem vrhu je za ogled zelo zanimiva nova 
cerkvica sv. Petra, ki jo je zgradil Vinko Zadra-
žnik. Vseskozi hodite rahlo navzdol, srečujete pa 
prijetne domačine, uživali pa boste tudi ob po-
gledu na krajino, predvsem pa na stare objekte 
(toplarji, kozolci, kašče, …), ki so marsikje že po-
zabljeni. Na Ježnem vrhu zavijete desno proti Vi-
njemu vrhu (vsekakor si velja ogledati zidanico 
Jožeta Zadražnika) in Poljanam. Tu pa se vam že 
odpre pogled na cerkev sv. Lucije v Mišjem dolu 
na desni, dalje pa vam padejo oči na bližnje in 
daljne vrhove. Ni daleč do Kopačije, kjer je bila 
do pred nekaj let stara in povsod znana gostilna, 
danes pa je tu naslednja kontrolna točka, edina 
na južni trasi. 

Tudi to je Levstikova pot Preska, razpotje severne in južne trase Levstikove poti

Preska nad Kostrevnico
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Če utegnete si lahko vrh Primskove gore ogledate 
tri cerkve in tudi grob Jurija Humarja, čudodelnika 
s Primskovega. Sicer zavijete levo skozi Sevno, kjer 
vam v lepem vremenu oko seže vse do Gorjancev, 
Kočevskega in celo do Snežnika. 

Od tod pa do Gornjega in Dolnjega vrha, kjer si 
velja ogledati cerkev sv. Janeza Krstnika, nato pa 
skozi gozd proti Zagriču in Razboram in prek hri-
ba mimo romarske cerkve na Zaplazu do cilja na 
Čatežu. 

Severna trasa popotovanja

V primeru severne trase poti nadaljujete do samotne 
kmetije pri Lokarjevih (680 m). Med drugo svetov-
no vojno je tod mimo potekala nemško – italijanska 
okupacijska meja, ostanki so vidni še danes. 

Kasneje se Levstikova pot loči od glavne poti in na 
križišču na Grmadah zavije levo po gozdni poti, 
ki je v času dežja precej razmočena in blatna. Tu 
so bili še pred nekaj leti vidni grobovi, t. i. grmade, 
po katerih je hrib dobil svoje ime. Pot se nadaljuje 
skozi gozd, ki je prepreden s številnimi gozdnimi 
potmi in stezicami. Potrebno je slediti oznakam 
Levstikove poti in biti malo previden. Tu je v Le-
vstikovih časih vodila glavna pot med Moravčami 
in Litijo, kamor so kmetje nosili prodajat češnje in 
druge pridelke. Sledi pot v moravško dolino. 

Kmalu po prihodu na Gobnik se odpre pogled 
na okoliške domačije, vinograde in zidanice. De-
set minut kasneje pridete do razpotja. Levo lahko 
zavijete proti Bojčevi zidanici, kjer je nastajalo je-

dro Levstikovega potopisa. Vseskozi do Moravč 
pa se spuščate v dolino.

V Moravčah pridete do glavne ceste Litija – Ča-
tež, zato ne bo odveč, da ste pri hoji zelo previdni, 
saj po njej hodite skozi vso moravško dolino. Na 
desni si lahko poleg nove hiše ogledate domačijo 
Tone Zidarjeve, kamor je rad zahajal tudi Levstik. 
Nekaj metrov naprej je Resn'kova kašča (lastnik 
Milan Resnik) in kontrolna točka, kjer dobite 
tretji žig v svoj dnevnik. 

Pot po moravški dolini je ravna, pelje vas po glavni 
cesti. Greste mimo ostankov gradu Turn in nekoli-
ko naprej zavijete z glavne ceste desno proti naselju 
Okrog. Čaka vas vzpenjanje skozi gozd, pa spet nav-
zdol in za konec dokaj strm klanec proti cilju. Že od 
daleč lahko vidite zvonik čateške cerkve in na cilju 
dobite le še zadnji kontrolni žig v svoj dnevnik. 

Kaj storiti na cilju?

Primskovo, najlepši predeli Levstikovega popotovanja

Resn'kova kašča v Moravčah
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Čatež, pogled z Zaplaza

Ko prispete na cilj, si v dnevnik odtisnite še 
zadnji žig Levstikove poti. Vsekakor potem 
nikamor ne hitite. Domačini na Čatežu vsako 
leto pripravijo prijetno dobrodošlico s kultur-
no prireditvijo Razhodnjo ob 13. uri, prej in 
potem pa ponudijo tudi svoje dobrote iz kleti 
in peči.

Od 11. ure s cilja na Čatežu vozijo posebni av-
tobusi neprekinjeno v Litijo in naprej na Veli-
ko Loko. V konici lahko pride do gneče, zato 
priporočamo, da se z avtobusom odpravite čim 
prej. Ali pa malo počakate, saj ste cilj tega dne 
že dosegli. Vse udeležence pa vsako leto odpe-
ljemo s Čateža najkasneje okrog 17. ure.

Zahvala

Ob tokratni knjigi se zahvaljujem vsem 
avtorjem besedil in fotografij. Brez 
vas in tisoče udeležencev vsakoletne 
prireditve te knjige zanesljivo ne bi bilo. 
Posebna zahvala gre tudi in vsem trem 
Levstikovim občinam Litija, Šmartno pri 
Litiji in Trebnje. 

AGENCIJA
KARO-KALUŠNIK ROMAN s.p.

Slovenska cesta 24
1234 MENGEŠ tel.01 7238 956

e-naslov: agencija@karo.si
www.karo.si

Računovodski servis za družbe in s.p. ter ostale de-
javnosti vpisane v notarski, odvetniški in zdravstveni 
register podjetnikov. Storitve davčnega svetovanja 
in drugega svetovanja v povezavi z dejavnostjo.



www.levstik.si   –   13



14   –   LEVSTIKOVA POT® je Srce Slovenije

Fran Levstik je v svojem 
popotovanju prepletel 
mnogo vidikov; popotna 
razmišljanja, opisovanje 
Slovenca, ki je na Dolenj-
skem ostal najbolj izvi-
ren in pristen, pa seveda 
del, ki govori o literaturi 
in poskuša podati na-
svet, kako in kam naj se 
slovenski pisatelji obračajo, da bo 
njihovo delo smiselno in narodno 
(dr. Kmecl, Popotovanje 1999).

S primerno historično distanco je branje Popoto-
vanja zelo zanimivo tudi za današnji čas, ko pred-
vsem v krogih, ki so blizu knjigi in branju, veliko 
govorimo in se vprašujemo o bralnem okusu na-
ših bralcev. Seveda je tako tudi v knjižnicah, kjer 
si prizadevamo, da bi branje približali čim širšim 
krogom ljudi. A krogi so, se ve, včasih začarani: 
kdor rad bere, ga skoraj ni potrebno dodatno mo-
tivirati – to počne vsaka prebrana knjiga sama. 
A kogar druženje s knjigo ne mika, tam iščemo 
bližnjic, ki bi pripeljale do knjige (neknjižno gra-
divo, prireditve, druženja, nagradne igre). 

Tudi literarne poti so takšne bližnjice; nameni ve-
čine pohodnikov, ki se odpravijo iz Litije do Ča-
teža, so seveda lahko povsem različni, a vendar, 
v to sem gotova, se nekje v njihovo zavest kljub 
veselemu Martinovemu vzdušju in prešernemu 
razpoloženju prikrade dejstvo, da je prav po teh 
poteh pred dobrimi 150. leti hodil Fran Levstik, 
ki je ob prijetnem druženju z Dolenjci razmišljal 
predvsem o lepoti slovenskega jezika in pravem 
odnosu do njegove uporabe. In gotovo ni drznil 
niti sanjati o tem, da bomo nekoč povezano in 
tako množično odhajali na 22 km dolgo druženje. 
In da nas bo spremljala slovenska knjiga. 

Naj vas knjige zbližujejo na vseh vaših poteh!

Andreja Štuhec, 
Knjižnica Litija, direktorica

KNJIŽNICE IN LEVSTIKOVA POT

Knjižnica Litija
Parmova ulica 9, 1270 Litija

www.knjiznica-litija.si
e-naslov: knjiznica.litija@gmail.com
tel. 01 898-05-80 
(informacije knjižnica Litija)

01 899-20-80 
(krajevna enota Šmartno)
faks 01 898-05-85

Knjižnica Lenart
Nikova ulica 9, 2230 Lenart
tel. 02 720-06-22
e-naslov: marija.sauperl@lenart.sik.si
www.lenart.sik.si                 

izposoja, dostop in uporaba gradiva,•	
informiranje uporabnikov o poslovanju •	
in organiziranosti knjižnice, izdajanje 
informativnih publikacij v tiskani in ele-
ktronski obliki
usposabljanje uporabnikov za samostoj-•	
no iskanje informacij o gradivu knjižnice 
in drugem dostopnem e-gradivu;
različne prireditve za otroke in odrasle•	



www.levstik.si   –   15

Sabina Bešič

ZNAČILNOSTI IN UČINKI MNOŽIČNIH 
POHODOV NA PRIMERU POHODA OD 
LITIJE DO ČATEŽA
POHODNIŠTVO

»Pojem pohodništvo v prvi vrsti opisuje aktiv-
nost hoje, ki se lahko izvaja v različnih okoljih in 
skozi vse leto. Zato pod pojmom pohodništvo v 
turističnem smislu ne moremo in ne smemo ra-
zumeti le planinskih in hribovskih poti v naravi, 
temveč tudi vse tematske poti in druge pešpoti 
(sprehajalne, gozdne, …). Skupino tematskih 
poti sestavljajo npr. vinske poti, kulturne poti, 
orientacijske poti, kulinarične poti, geološke poti, 
gozdne in druge učne poti, ipd.« (Vesenjak et al., 
2005, str. 7).

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je po-
hod definiran kot »hoja večje skupine ljudi pod 
vodstvom, na večje razdalje z določenim name-
nom«. Pohodništvo tako imenujemo gibanje in 
doživljanje človeka, ki hodi. Pohod pa je časovno, 
daljinsko in zmogljivostno zahtevnejše pešačenje. 
Pohodništvo se odvija predvsem v kulturni kra-
jini (vasi in zaselki, samotne kmetije, obdelana 
zemlja, gozdno gospodarstvo, …), kjer je priso-
ten človek in sadovi njegovega dela. Pohodništvo 
je najpogostejša oblika aktivnih počitnic, kamor 
spadajo tako sprehajalne poti v naravnem okolju, 
ki so primerne za otroke, za družine in vse tiste, 
ki želijo občudovati naravne lepote brez velikega 
truda, kot tudi zahtevne planinske ture, za katere 

so potrebne izkušnje in primerna oprema (Vese-
njak et al., 2005).

Pohodništvo kot turistični proizvod pa lahko de-
finiramo po eni strani kot športno in rekreativno 
aktivnost, ki temelji na hoji, po drugi pa tudi kot 
spoznavanje naravnega okolja ter aktivno doži-
vljanje raznovrstnosti kulturno-etnološkega bo-
gastva pokrajine, na vnaprej določeni, urejeni in 
označeni trasi. Pretežno predstavlja enodnevno 
aktivnost, lahko pa tudi večdnevno povezano 
hojo s presledki, za spoznavanje zanimivosti oko-
lja (npr. transverzale, povezane regijske poti, ali 
evropske pešpoti, ...) (Vesenjak et al., 2005).

PONUDBE POHODNIŠTVA V SLO-
VENIJI

»Obstoječa ponudba pohodništva v tržnem smi-
slu, (predvsem v obliki konkretnih proizvodov, ki 
bi se uspešno primerjali in tržili predvsem na tujih 
trgih) je v Sloveniji izredno skromna, na ostalih 
(ljubiteljskih) ravneh pa obširna, a nesistematič-
na. Zato je tudi njena identifikacija, organizaci-
ja in možnost trženja, bolj ali manj prepuščena 
odločitvam posameznih organizacij oziroma po-
sameznikov v njihovih okvirih« (Vesenjak et al., 
2005, str. 11).
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Ponudbe različnih poti, transverzal in tur so v 
veliki meri namenjene predvsem domačim go-
stom z namenom razgibanja življenja in skrbi za 
zdravje. Zaradi pregoste mreže pohodniških poti 
v Sloveniji in ker ne obstajajo neki skupni kriteriji 
za uvrstitev neke poti med pohodniške, je nemo-
goče govoriti o natančnem številu poti. Zbiranje 
tovrstnih podatkov pa bi pomenilo združevanje 
urejenih poti z neurejenimi, ki so bolj ali manj 
znane pretežno prebivalcem lokalnega okolja 
(Vesenjak et al., 2005).

Po podatkih Planinske zveze Slovenije obstaja v 
Sloveniji preko 7.000 km urejenih (vzdrževanih 
in markiranih) planinskih (gorniških) poti, ki so 
speljane po gorah ter po hribovitih in gričevnatih 
predelih Slovenije. Pohodniške poti so v nekate-
rih delih območja večkrat združene tudi s kole-
sarskimi, konjeniškimi ali drugimi potmi in so v 
večji meri načrtovane tematsko. Obstajajo pa tudi 
številne množične pohodniške prireditve, kot so 
pohod od Litije do Čateža, različni novoletni 
pohodi, organizirani nočni pohodi z baklami,... 
(Vesenjak et al., 2005).

MOTIVI LJUDI ZA UKVARJANJE S 
POHODNIŠTVOM

Pri pohodništvu se človek giblje samo s hojo in 
nič drugače, hoja pa predstavlja trend v špor-
tu. Ljudje vedno bolj spoznavajo njen pozitiv-
ni pomen in vpliv na dobro počutje tako telesa 
kot duha. S hojo pridobivamo kondicijo, krepi-
mo srce in pospešujemo krvni obtok, hkrati pa 
se lahko sproščamo in lažje premagujemo stres. 
Predstavlja odličen šport za ljudi, ki ne želijo veli-
kih naporov, radi pa uživajo v naravi in na svežem 
zraku (Vesenjak et al., 2005).

Ukvarjanje s pohodništvom kot eno izmed rekre-
acijskih dejavnosti se je močno povečalo v zadnjih 
letih (Lynn, Brown, 2003; Vesenjak et al., 2005). 
Razširjenost te rekreacijske dejavnosti pa je po-
vezana s tem, da se z njim lahko ukvarja vsak, v 
vsakem letnem času in da je večina naravnega 
okolja primernega za to dejavnost (Lynn, Brown, 
2003). Ljudje se ukvarjajo s pohodništvom, da bi 
zadovoljili določene potrebe in dosegli določene 
cilje (Chhetri, Arrowsmith, Jackson, 2003). Na 
tak način zadovoljijo potrebo po avtonomnosti, 
spontanosti, svobodi, samoti, izzivu in tveganju 
(Lynn, Brown, 2003) ter ohranjajo dobro poču-
tje, aktivno in sproščeno preživljajo prosti čas v 
naravi, nabirajo energijo in ohranjajo psihično 
in fizično vitalnost (Vesenjak et al., 2005). Tako 
lahko zbežijo enoličnosti vsakdanjega življenja 
(Chhetri, Arrowsmith, Jackson, 2003). Sedaj lah-
ko izpostavimo tri razloge, in sicer sprostitev, pri-
stnejši stik z naravo in ohranjanje in izboljšanje 
psihofizične kondicije (Od načrtovanja do sesto-
pa, 2009). Med motive pa spadajo tudi raziskova-
nje, spoznavanje novih krajev, kulture in običajev, 
ter druženje z domačini  (Vesenjak et al., 2005).

Pohodnike bolj privlačijo čiste, urejene in varne 
poti. Biti morajo vzdrževane, dostopne, označene, 
z urejenimi razglednimi točkami, koši za smeti in 
podobno (Vesenjak et al., 2005).

Vplivi na okolje so večji na bolj obiskanih poteh, 
posledično pa vplivajo tudi na kakovost izkušenj 
pohodnikov, ki so seveda bolj zadovoljni, če je bila 
njihova izkušnja prijetna, sproščena in razburlji-
va (Chhetri, Arrowsmith, Jackson, 2003). To so 
pokazale različne študije. Na  kakovost pohodni-
kovih izkušenj ima največji vpliv onesnaženost, 
sledijo pa ji vplivi na spremembe rastlinstva, bolj 
široke in globoke poti, erozija površja in blatnost 
poti. Se pravi večja kot je npr. onesnaženost bolj 
negativno pohodniki vrednotijo kakovost pohoda 
(Lynn, Brown, 2003). Na njihovo počutje pa vpli-
va tudi samo okolje, npr. gostota in velikost dre-
ves in podrasti v gozdu, prisotnost ali odsotnost 
shojenih poti, glasnost oziroma hrup ob poti, … 
(Chhetri, Arrowsmith, Jackson, 2003).

VPLIV POHODNIŠTVA NA OKOLJE

Večina rekreacijskih dejavnosti, ki se odvijajo v 
naravnem okolju, močno vpliva na samo okolje. 
Najbolj vidni učinki pohodništva v naravnem 
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okolju so tako psihološki in ekološki, kot tudi 
estetski (Lynn, Brown, 2003). Pohodništvo vpli-
va na vegetacijo, živalstvo, površje in vodne vire 
(Olive, Marion, 2009).

Vedno večje zanimanje in ukvarjanje s to dejav-
nostjo se kaže v vedno večjih vplivih na naravne 
ekosisteme (Lynn, Brown, 2003). Moč vplivov 
je odvisna od intenzivnosti, pogostosti, trajanja 
in tipa uporabe poti, okoljskih pogojev in mor-
foloških značilnosti vegetacije (sposobnosti re-
generacije) (Törn et al., 2009). Vplivi na okolje 
so skoncentrirani na majhnih območjih, kjer je 
pogostost in število pohodnikov večje. Se pravi na 
bolj priljubljenih poteh in poteh, kjer poteka vsa-
kodnevna rekreacija (Olive, Marion, 2009; Lynn, 
Brown, 2003). 

Pohodništvo zelo močno vpliva na degradacijo 
poti in površja nasploh. Vpliva na teksturo ze-
mlje, topografijo, klimo, oblikovanje in vzdrže-
vanje poti (Olive, Marion, 2009). Najpogostejši 
so učinki na povečano erozijo prsti, blatnost poti, 
nastajanje bolj širokih in globokih poti, uničeva-
nje vegetacije in onesnaževanje (Lynn, Brown, 
2003).

Največji problem je erozija poti in površja. Zelo 
močna erozija lahko povzroči nastanek težje 
prehodnih in tako tudi bolj nevarnih poti, po-
sledično pa lahko vpliva tudi na bolj oddaljena 
območja, kjer se erodiran material akumulira. 
Na moč erozije vplivajo pozicija in naklon poti, 
odtekanje vode, ter pogostost in način uporabe 
poti. Erozija je večja tam, kjer se pohodniki ne 
držijo ustaljenih poti in kadar uporabljajo poti v 
slabem vremenu, ko so tla bolj 
namočena. Zaradi večje teže in 
posledično povečanega pritiska 
na zemljo imata še večji vpliv 
na pojav erozije hoja s konji 
in uporaba motornih sredstev. 
Erozijo lahko zmanjšamo, če so 
poti pravilno speljane po grebe-
nih ali v dolinah ob potokih in 
rekah, če so na večjih naklonih 
urejene stopnice, če je urejeno 
zadostno število odtočnih jar-
kov, z nanašanjem peska na trše 
površine in z zmanjšanjem upo-
rabe poti s konji in motornimi 
sredstvi. (Lynn, Brown, 2003; 
Olive, Marion, 2009).

Pohodništvo vpliva tudi na uničevanje vegetacije 
in večjo blatnost poti (Lynn, Brown, 2003; Olive, 
Marion, 2009). Teptanje tako poškoduje vegeta-
cijo, odstranjuje humus in stiska prst. Na teptanje 
so še posebej občutljive alpske, arktične in tun-
drske rastline, pa tudi severni borealni gozdovi, 
ker imajo kratko dobo rasti in ker rastejo počasi 
(Törn et al., 2009). Tudi vplivi na vegetacijo in 
večjo blatnost prsti so večji, če poti uporabljajo 
kolesarji, konjeniki in motoristi. Zadnji pa vpli-
vajo na okolje še z onesnaževanjem zraka z izpu-
šnimi plini in s hrupom, ki ga povzročajo (Lynn, 
Brown, 2003; Olive, Marion, 2009).

Večina pohodnikov meni, da ne vplivajo bistveno 
na onesnaženost okolja in poškodbe vegetacije. 
Menijo, da imajo večji vpliv na erozijo prsti ter na 
nastajanje širših in bolj globokih poti, blatnost pa 
vidijo bolj kot posledico padavin in ne toliko kot 
posledico teptanja pri hoji (Lynn, Brown, 2003). 

Določena stopnja vpliva pohodništva na okolje 
je še sprejemljiva, vendar bi morali biti ti vplivi 
čim manjši. V prihodnosti je potrebno poiskati 
najboljši način, ki bo združil varovanje naravnega 
okolja in rekreacijo, ki se odvija v njem.

DEFINICIJA PLANINSKEGA 
POHODA

Prvo opredelitev planinskega pohoda (imenu-
je ga spominski pohod) je objavil Tomo Grgič 
leta 1983. Hkrati je objavil tudi prvi seznam 23 
spominskih pohodov in zapisal da seznam ni po-
poln. Na njegovo definicijo se je naslonil Odbor 
za planinske obhodnice in akcije pri objavi neko-
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liko razširjene definicije dvajset let kasneje (Guid, 
2008, str. 41). Ta definicija je nastala za nekoliko 
specifične potrebe Planinske zveze Slovenije in 
velja samo v Sloveniji. Da jo predstavim sem se 
odločila, ker večina njenih določil velja tudi za 
pohod od Litije do Čateža (za ta pohod ne velja-
ta točka 2 in 8).

»Planinski pohod je planinska množična traj-
na akcija (organizirana dejavnost z določenim 
ciljem), s katero je obveščena Komisija za pla-
ninske poti Planinske zveze Slovenije (PZS) in 
izpolnjuje naslednje pogoje:

Je speljan v celoti, večinoma ali samo delno 1. 
po ozemlju Republike Slovenije ali pa teče 
po slovenskem etničnem ozemlju v zamej-
stvu.
Pohod organizira planinsko društvo, ki je 2. 
član PZS.
Pohod je množičen.3. 
Pohod je organiziran praviloma vsako leto 4. 
ob »istem« času ne glede na vremenske 
razmere. Tudi časovni interval začetka in 
zaključka pohoda je predpisan s strani or-
ganizatorja.
Pohodnik ima praviloma točno predpisano 5. 
pot. Nekatera društva pa včasih traso poti 
tudi spremenijo. Običajno se mora poho-
dnik javiti na startu, dostikrat tudi na vme-
snih kontrolnih točkah in seveda na cilju. 
Če je pohod voden, mora pohodnik hoditi 
v skupini.
Planinski pohod mora imeti svoj dnevnik. 6. 
Če pohodnik zadosti predpisanim pogojem 
in odtisne predpisane žige v dnevnik poho-
da, dobi posebno priznanje za udeležbo na 
enem ali več pohodih. Pohodnik mora pre-
jeti najmanj eno priznanje v desetih letih, za 
večkratne pohode pa lahko prejme priznanje 
višje stopnje.
Za pohodnika ni nujno, da se udeleži pohoda 7. 
vsako leto. Pomembno je, da zbere določeno 
število pohodov kot pogoj za priznanje.
Skrbnik vodi evidenco o udeležencih in 8. 
podeljenih priznanjih« (Guid, 2008, str. 54, 
55).

Poleg planinskih pohodov z dnevnikom in 
priznanjem (spominčkom), poznamo tudi 
planinske pohode brez dnevnika, planinske 
pohode brez priznanja in planinske pohode 
brez dnevnika in priznanja (Guid, 2008, str. 
56).

ZGODOVINA IN OBJAVE O MNO-
ŽIČNIH POHODIH

»Do danes najbolj popoln seznam pohodov z 
osnovnimi podatki (naziv, mesec, v katerem se 
izvaja pohod, vrste pridobljenih značk, orga-
nizator) je objavil Hinko Lebinger iz Litije že 
davnega leta 1987. Tudi on piše o spominskih 
pohodih. V njegovem seznamu naštejemo 104 
pohode« (Guid, 2008, str. 41). Seveda je danes 
seznam pohodov v knjigi Planinske obhodni-
ce in pohodi mnogo daljši, saj je naštetih kar 
232 pohodov znotraj in zunaj PZS, ter sloven-
skega planinskega društva in drugih društev v 
zamejstvu.

Za prvi množični pohod na Slovenskem izven 
PZS lahko štejemo pohod Po poti ob žici, ki ga 
prireja Mestna občina Ljubljana že od leta 1957. 
Prvi medijsko najbolj podprt pohod v gore je bil 
pohod Sto žensk na Triglav, ki je bil prvič izve-
den leta 1966. Prvi planinski množični pohod  
je bil Spominski pohod na Stol, ki je bil organi-
ziran za javnost leta 1969, udeležilo pa se ga je 
207 pohodnikov. Drugi najstarejši obstoječi po-
hod izven PZS so prvič organizirali leta 1975, 
imenoval pa se je Pohod večno mladih fantov na 
Stol. Najstarejši planinski pohod v okviru PZS 
pa je Spominski zimski pohod na Porezen, ki 
so ga prvič organizirali leta 1976 (Guid, 2008, 
str. 42, 43).

Prispevek je del seminarske naloge »Značilnosti in 
učinki množičnih pohodov na primeru pohoda od 
Litije do Čateža, ki jo je pod mentorskih vodstvom 
docenta dr. Dejana Cigaleta v okviru študijske-
ga programa geograf ije in zgodovine na Oddel-
ku za geograf ijo Filozofske fakultete v Ljubljani 
izdelala Sabina Bešič. Za objavo je Rudi Bregar 
pripravil in opremil s slikami, celotno besedilo 
seminarske naloge pa je objavljeno na naslovu  
http://www.levstik.si/2009/seminarska.htm.

LEVSTIKOVA POT® 
 je Srce Slovenije 
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Nekaj dni pred 23. popotova-
njem po Levstikovi poti smo na 
internetu našli dragocene slike. 
Objavo slik posvečamo leta 2008 
umrlemu avtorju fotografij. Cene 
Omerzelj jih je na Levstikovi poti 
posnel že daljnega 1958. leta. 
Z dovoljenjem avtorja jih je na 
http://www.ff.uni-lj.si/publikaci-
je/ucbeniki/mh/galeri89/index.
html objavil prof. Miran Hladnik 
(1954 -), slovenski literarni zgo-
dovinar, avtor več knjig o sloven-
ski književnosti in profesor slo-

venske književnosti na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Tistega leta je pohod vodil prof. Anton Slo-
dnjak (1899 – 1983), slovenski literarni zgo-
dovinar, kritik, pripovednik in prešernoslovec. 
Kasneje se je svojimi študenti prav na sv. Mar-
tina dan po poti med Litijo in Čatežem redno 
odpravljal tudi prof. Matjaž Kmecl (1934 -), 
slovenist, literarni zgodovinar in teoretik, pisa-
telj in politik.

Če bi kdor koli vedel kaj več podrobnosti o po-
samezni sliki, predvsem o točnem kraju nastanka, 
bomo zelo veseli, če boste informacije posredova-
li na naslov info@levstik.si.

LEVSTIKOVA POT PRED 51 LETI

Prof. Anton Slodnjak na popotovanju, najverjetneje tik pred Čatežem (foto: Cene Omerzelj).
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S prof. Antonom Slodnjakom od Litije do Čateža

Prof. Anton Slodnjak na poti od Litije do Čateža. V ozad-
ju Preska nad Kostrevnico pred 51 leti in …

Dobrodošel počitek med potjo

Na poti med Litijo in Čatežem

Pohodniki leta 1958, najbrž nekje na Libergi.

… Preska nad Kostrevnico leta 2009 (foto: Robert Rozman). Ob razvalinah gradu Turn
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OBČINA LITIJA

Občina Litija leži v sredi-
šču Slovenije, vzhodno 
od Ljubljane, v zahodnem 
delu Posavskega hribovja, 
ki z obeh strani obdaja reko 
Savo. Razgibana pokrajina ponu-
ja številne možnosti za izletništvo 
in rekreacijo. Celotno območje 
je namreč prepredeno s kolesar-
skimi in pohodnimi potmi. Za 
pohodnike smo pripravili nami-
ge za izlete po območju občine 
Litija in predstavili možnosti za 
obisk točk, na katerih boste lahko 
obnovili svoje moči z dobrotami 
podeželja.

Število prebivalcev: 14.530
Število krajevnih 
skupnosti: 

13

Število naselij: 108
Površina: 227 km2
Naslov Občine:  Jerebova ulica 14, 1270 

Litija
Telefon: 01 896-34-24
E-naslov: obcina.litija@litija.si 
Spletna stran: www.litija.si 
Župan: Franci Rokavec
TIC:  RCL, Kidričeva 1, 

1270 Litija, 
tel 01 896-27-10

Občinsko središče je mesto Litija, ki se je razvi-
lo iz nekoč pomembne brodarske postojanke ob 
reki Savi, po kateri je potekala živahna trgovska 
pot med Trstom, Ljubljano in Hrvaško. Kraj se 
prvič omenja v cerkvenih zapisih leta 1145, trške 
pravice je dobil v 14. stoletju, po Valvazorjevem 
tolmačenju pa naj bi ime izhajalo iz latinskega 
imena litus, kar pomeni obrežje. V okolici Litije 
so bila nahajališča različnih rudnin (živosrebrne, 
svinčene, bakrene, cinkove, železove, baritne, idr.); 

stara rudarska najdbišča in material-
ni ostanki takratne kulture pa priča-
jo, da je bilo rudarstvo tu razvito že 
za časa Ilirov, Keltov in Rimljanov. 
Največji med rudniki in tudi med 
najstarejšimi v Zasavju je bil Sitar-

jevec, kjer so rudo kopali vse do leta 
1965. Na gospodarski razvoj Litije, 

zlasti rudarstva, tekstilne in lesne indu-
strije je zelo ugodno vplival prihod Južne 

železnice po letu 1849, a so z njenim prihodom 
hkrati zamrle številne dejavnosti in obrti, poveza-
ne z rečnim prometom. Iz preteklosti omenimo 
še, da so tudi Litijo leta 1528 opustošili Turki, 
kraju pa v 16. stoletju ni prizanesla niti kuga, niti 
hudi požari v 17. stoletju. Prvi most čez Savo je 
bil zgrajen leta 1852, leta 1952 pa je Litija dobila 
tudi mestne pravice.

 
Današnje mesto se razprostira na obeh bregovih 
reke Save in šteje približno 7.000 prebivalcev. 
Jedro stare Litije je deloma še ohranjeno, med 
najstarejšimi in najznamenitejšimi zgradbami v 
starem delu mesta sodijo grad Turn ali Farbarjev 
grad, stara litijska sodnija, kjer je danes osnovna 
šola, Plečnikov spomenik NOB in župnijska cer-
kev sv. Nikolaja oziroma sv. Miklavža, ki se je v 
zadnjih letih prenovila. Med lepše zgradbe v me-
stu prav gotovo sodita tudi prenovljena matična 
knjižnica dr. Slavka Gruma, nekoč sedež okrajne-
ga glavarstva, ter nova litijska gimnazija.

Razgibana pokrajina ponuja številne možnosti 
za izletništvo in rekreacijo, celotno območje je 
prepredeno s kolesarskimi in pohodnimi potmi. 
Najbolj znane pohodniške prireditve so: Levsti-
kova pot od Litije do Čateža, Oglarska pot na 

Cerkev sv. Nikolaja v Litiji
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Dolah pri Litiji in pohod Od cerkvice do cerkvice 
na Polšniku, ki povezuje pet okoliških hribov in 
njihovih cerkva. Mnogi obiskovalci prihajajo v 
Litijo tudi zaradi znanih tradicionalnih priredi-
tev, kot so Pustni karneval, Pohod in kolesarski 
vzpon na GEOSS - geometrično središče Slove-
nije, Viteške igre na gradu Bogenšperk in druge 
festivalske ter kulturno zabavne prireditve v Liti-
ji, med katerimi je najbolj priljubljena »Slovenec 
leta«.

POHODNIŠTVO V OBČINI LITIJA

Posavsko hribovje na pragu Ljubljane 
ponuja obilico možnosti pohodništva, 
od lahkih enodnevnih družinskih 
pohodov do večdnevnih trekingov, na 
katerih v več dneh prehodimo gre-
bene in vrhove severno in južno od 
slovenske vodne žile Save. 

Območje je zelo primerno za prevoz z vlakom, saj 
se večina pohodnih poti začne in konča na žele-
zniških postajah ob reki Savi.

Na poteh po hribovjih ne manjka možnosti za 
druženje s prijaznimi domačini, ki postrežejo s 
pristnimi domačimi dobrotami. Čeprav je ob-
čutek med hojo po grebenih in vrhovih v Srcu 
Slovenije nepozaben, spomini nanj niso dovolj, 
saj pokrajina vabi, da vedno znova doživimo njen 
sproščen utrip.

Preko območja občine Litija vodijo Badjurova 
krožna pot, Zasavska planinska pot, Evropska 
pešpot E6, Moravška planinska pot in Levsti-
kova pot. Kulturno in naravno dediščino povezu-
jejo 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, kro-
žna pot Moravče – Gabrovka ter Pohodniške poti 
Posavskega hribovja, ki so opisane v istoimenski 
knjižici, ki jo je moč dobiti na Centru za razvoj 
Litija. 

Da pohodnikova pot ni le rekreativno narav-
nana, poskrbi pestra kulinarična ponudba, ki jo 
obiskovalci lahko okusijo na izletniških in tu-
rističnih kmetijah ter v domačih gostilnah. Pri 
domačinih na podeželju je možno kupiti jabol-
ka, domač kruh ali kakšno drugo domačo do-
broto. Velike površine mešanih gozdov ponujajo 
nabiranje gob, borovnic in kostanja ter drugih 
gozdnih sadežev. Med bogatim travniškim cve-
tjem se skrivajo zdravilna zelišča. Obiskovalci, 
ki se odločijo za večdnevni pohod, lahko izbi-
rajo med različno ponudbo prenočišč: sobe z 
razgledom na podeželju ali razvajanja v udobnih 
sobah v mestih. 

Pohodništvo v občini Litija ima dolgo zgo-
dovino. Iz teh krajev izvira Rudolf Badjura, 
pisec prvih slovenskih turističnih vodnikov, 
zato niso presenetljive dobre oznake poti in 
pohodniška tradicija v teh krajih. Badjura je 
že leta 1930 v pohodniškem vodniku pod izlet 
št. 46, »Iz Litije čez Bógenšperk 429 m (1h30) 
in skoz Témenico na žp. Rádohovo vas 4h30 
ali na žp. Št. Vid pri Stični 5h« zapisal: »S trga 
med cerkvo in župniščem v d. gor po bližnjici 
nad trgom po obronkih Sitarjevca mimo gro-
bišča na vrh ter po vel. cesti dalje čez odprto 
Dobravo z lep. pogledi na Grintavce, Slivno, 
litijsko Svibno, ...«. 

Organizirano pohodništvo v občini Litija pa seže 
še dlje v preteklost. Planinsko društvo v Litiji je 
bilo ustanovljeno leta 1905 kot Zasavska podru-
žnica Slovenskega planinskega društva. Po drugi 
svetovni vojni sta iz Zasavske podružnice Sloven-
skega planinskega društva nastali dve planinski 
društvi in sicer Zagorje in Litija. Litijsko društvo 
je še vedno dobro organizirano in najboljši na-
slov za informacije o pohodništvu v Posavskem 
hribovju. 

Pogled na Litijo
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BADJUROVA KROŽNA POT

Ko je na začetku 70. let prejšnjega stoletja litijsko 
planinsko društvo snovalo »svojo« planinsko pot, 
se je zanjo kot zelo primeren izkazal veliki poho-
dniški krog, ki ga je tako s hojo kot na zemljevidu 
izrisal in predlagal Vinko Damjan. Njegov predlog 
je bilo treba še presejati in potrditi, kar se je zgo-
dilo leta 1972, ko so jo tudi poimenovali v čast in 
spomin litijskemu rojaku. Nato je Vinko Damjan 
z več planinskimi zanesenjaki pot označil ter pri-
pravil gradivo za vodnik in dnevnik poti. Vodnik 
je danes razprodan, dnevnik BKP pa je na prodaj 

v nekaterih planinskih postojankah ob poti. Pot so 
v okviru planinskega društva odprli ob 10. obletni-
ci Badjurove smrti, glavna otvoritev pa je bila leto 
zatem. Badjurovo krožno pot je Dario Cortese leta 
2005 označil za »veliki zasavski treking«. 

Badjurova krožna pot je speljana po najlepših 
hribih okoli Litije in kot venec obkroža nekda-
njo litijsko občino. Del poti je speljan po obči-
ni Šmartno pri Litiji, ki je bila ustanovljena leta 
2004 kot del nekdanje skupne občine Litije. 

Zaradi svoje dolžine (90 km) je primerna za 
večdnevne pohodniške ture, enodnevni poho-
dniki pa jo lahko prehodijo po delih. Za pot je 
obstajal tudi razprodani vodnik z zemljevidom iz 
leta 1974 in dnevnik, ki ga lahko kupite v planin-
skem domu na Jančah ali na sedežu Planinskega 
društva Litija. Na celotni poti je 16 kontrolnih 
točk z žigi, katere pohodnik zbira v knjižici BKP 
in ko je zbirka popolna, prejme značko in čestitko 
z vnesenim datumom izdaje.

S pohodom lahko pričnete na katerikoli kontrol-
ni točki. Mi bomo našo predstavitev zanimivosti 
ob poti pričeli v Dolskem v dolini Save.

Badjura, Rudolf 
(1881-1963) 

Rudolf Badjura (17. april 
1881 - 15. september 1963) 
je bil potopisec, izletnik in 
poznavalec ljudskega te-
renskega izrazoslovja pri 
nas. V času od leta 1913 
(Na Triglav) do leta 1953 
(Izbrani izleti) je izšlo več kot ducat njegovih 
izletniških vodnikov. Napisal je tudi priročnik 
za učenje smučanja in več znanstvenih knjig. 
Bil je začetnik organiziranega smučarstva pri 
nas in naš prvi smučarski učitelj. Med vojnama 
je organiziral številne smučarske tečaje.

Rudolf Badjura se je rodil in mladost preživel v 
Litiji. Bil je najstarejši med petimi brati, sinovi 
Henrika in Marije Badjura. Še, ko so živeli v 
Litiji, je Rudolf hodil po okoliških hribih. Po-
gosto je zbral brate in jih »gnal« v bližnjo in 
daljno okolico. Kot najstarejši od bratov je bil 
Rudolf prvi, ki je odšel na služenje vojaškega 

roka. V avstrijski vojski je bil Rudolf kot zelo 
dober hribolazec ves čas pri alpincih in se je 
naučil tudi smučati. Potem je, še vedno v vojski, 
naredil tečaj za smučarskega učitelja tako, da 
je še pred prvo svetovno vojno postal mojster 
takrat malo znanega športa. Po študiju v Pragi 
se je vrnil v Ljubljano, kjer se je zaposlil kot 
uradnik Deželne zveze za pospeševanje tujske-
ga prometa na Kranjskem. Rudolf je svojo prvo 
knjigo, vodnik »Na Triglav«, izdal leta 1913. 

Po prvi svetovni vojni se je Rudolf zaposlil kot 
referent za turizem pri Kraljevi banski upravi 
Dravske banovine in kot prvi turistični delavec 
in začetnik organiziranega turizma pri nas na-
daljeval pred vojno začeto delo. V tem času je 
zelo veliko pisal in prehodil prav vso Slovenijo, 
kolikor je ni bilo pod Italijo. 

Večina njegovih vodnikov je malega formata, 
ampak je v njih v drobnem tisku zgoščenih 
mnogo podatkov. Na terenu je zbral in nato 
uredil ogromno materiala, veliko pa je ostalo 
tudi neobjavljenega.
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Badjurova krožna pot nam ne nudi zgolj užitkov 
v razgledih z vrhov in slemen Posavskega hribov-
ja, temveč ob poti najdemo tudi veliko točk z bo-
gato kulturno dediščino. 

Prva taka točka je turistična kmetija Pr` Krač v 
Dolskem, kjer si lahko ogledate zbirko etnolo-
ških predmetov, predvsem orodij in drugih pri-
pomočkov, ki so jih predniki domačije uporabljali 
za delo na polju in doma. Domačija je bila v 19. in 
20. stoletju oskrbni center ob nekdanji tovorniški 
in plovni poti ob Savi. Tu so se ljudje okrepčali s 
svinjsko kračo, v nekdanji kovačiji (danes je na-
menjena žganjekuhi), pa so oskrbeli tovorne vole 
in konje, ki so vlekli čolne po Savi navzgor. Danes 
se lahko pred pohodom okrepčate z domačim so-
kom in pehtranovo potico. 

Pot nas vodi preko zasavske ceste na severna po-
bočja doline reke Save. Kmalu se prične pot dvi-
govati proti Zagorici pri Dolskem, kjer je bil 23. 
marca 1754 rojen matematik, strateg in topniški 
strokovnjak Jurij Vega. V rojstni hiši je urejena 
spominska soba s stalno razstavo. Pot se zatem 
dvigne na sleme med savsko in moravško dolino 
na Cicelj (836 m), kjer je kontrolna točka in nato 
do cerkve Sv. Miklavža na Katariji nad Savo, ki so 
jo svojemu zavetniku zgradili sami savski brodar-
ji. Lokacija je zaradi pogleda na dolino reke Save 
res veličastna. Na Katariji se lahko okrepčamo na 
Kmetiji odprtih vrat pri Mežnarju. 

Badjurova krožna pot nas nato vodi po slemenu 
proti Slivni, kjer je Geometrično središče Slo-
venije (GEOSS). Točka je označena s posebno 
skulpturo, ki jo je leta 1981. leta zasnoval Peter 
Svetik in predstavlja s svojimi obeležji, prireditva-
mi in drugimi dogodki simbolno središče sloven-
stva. V bližini središča Slovenije lahko obiščete 
še Kimovčev muzej starožitnosti v Spodnji Slivni, 
na Vačah pa pogledate štiri stalne zbirke v Domu 
Geoss in cerkev Sv. Andreja. 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, za-
sije v vsej svoji lepoti. V cerkvi so ohranjene tudi 
oljne slike, zakristijski zvonec iz leta 1645, mon-
štranca iz leta 1716, orgle in prižnica. Cerkev v 
vitrini hrani tudi zemljo, ki jo je poljubil papež 
Janez Pavel II. ob obisku Slovenije. Geološkim 
navdušencem svetujemo ogled 3 metre visoke fo-
silne morske obale nad pokopališčem.V njej so 
ohranjeni sledovi morskih školjk iz obdobja mio-

cena, to je nekako izpred 13 milijonov let. Takrat 
so kamnito morsko obalo poseljevale številne ka-
mnotvorne 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 steni 
so ohranjene tudi fosilne školjčne lupine ostrig.
Na zanimiv način vam lahko zgodovino Vač 
predstavijo tudi v družinskem gledališču Kolenc. 
Če rahlo zaidete iz smeri Badjurove krožne poti, 
hodite ob cesti z Vač na Klenik po Aleji ustvarjal-
nosti na prazgodovinskih tleh z vrsto skulptur iz 
masivnega hrastovega lesa in obnovljeno sušilni-
co lanu, na Kleniku pa pogledate povečano kopijo 
situle z Vač, kjer se prične Arheološka pot Vače, 
ob kateri je postavljenih 11 informativnih tabel o 
prazgodovinski naselitvi in arheoloških odkritjih. 

 
Badjurova krožna pot nas vodi preko vrha Slem-
šek (677m) nad Vačami in Klenikom, nato pa po 
lokalni cesti proti Vovšam, v katerih lahko vidite 
poseben vovški svinjak, ki je vrhunski arhitek-
turni dosežek 19. stoletja v tej krajih. Svinjak z 
arkadami v pritličnem delu in bivalnim delom v 
nadstropju leži ob poti na domačiji Vovše 5. 

Od tu se pešpot strmo dvigne na Zasavski goro, 
ki ima več prepoznavnih vrhov, od njih je najbolj 
razgleden in prepoznaven vrh Svete Gore, saj na 
njem stoji cerkev Marijinega rojstva s pripadajo-
čimi objekti. Sveta gora ali nekoč imenovana tudi 
»Taborska gora« je verjetno nudila domačinom 
pribežališče pred Turki. Na vrhu je stara cerkev 
iz 18. stoletja, obdana z obzidjem. V obzidju je 
ohranjena velika obokana veža s petimi lopicami 
– posebnost, kakršne menda ni drugje v Sloveniji. 
S Svete gore je v vse smeri čudovit razgled in če 
je vreme dovolj jasno, lahko uživate ob pogledih 

Vače
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na bližnji Kum ali na Julijce, Karavanke in Ka-
mniške in Savinjske Alpe v zimskem sijaju in še 
na mnogo drugih gora. Le nekaj 100 m stran je 
planinski dom, ki je odprt celo leto in dostopen 
tudi z avtom. 

Badjurova krožna pot se z vrha zasavske Svete 
gore spusti preko Rovišča v dolino Save. Pot Savo 
prečka preko brvi pri Renkah. Malo manj zagna-
ni se lahko tu z vlakom vrnejo na izhodišče poti 
v Dolsko, bolj zagnani pa nadaljujejo pešpot po 
južnih pobočjih doline reke Save. Opogumljene 
čaka iz Renk strm vzpon proti Ostrežu (856 m) s 
cerkvico Sv. Katarine, saj se v slabih 3 km pešpoti 
dvignejo kar za 600 višinskim metrov. 

Do Polšnika, v katerem so domačini s pomočjo 
vseslovenskega praznovanja petdesetih abraha-
movcev z donacijami uspeli zbrati dovolj finanč-
nih sredstev za obnovo orgel v cerkvi Lurške 
Matere Božje, pridemo po lokalni cesti preko 
Prevega in v lepem vremenu uživamo celo ob po-
gledu na Triglav. Med sedmimi cerkvicami v fari 
Polšnik, štiri povezuje dobro označena pohodna 
pot Od cerkvice do cerkvice. Organiziran pohod  
je na prvo junijsko nedeljo.

Pot nadaljujemo po hribih Posavskega hribovja 
do vasice Velika Preska, ki slovi po izrednem po-
sluhu za razvoj kraja v sonaravnem duhu, tukaj 
se nahaja tu edini leseni pločnik v Sloveniji ali 
pa celo v Evropi. Domačini vas bodo v svojem 
razstavnem paviljonu s čudovitim razgledom na 
Kum, popeljali v svet obdelovanja lesa in urejanja 
vrtov. 

 
Del poti do Bogenšperka, ki vodi od Velike Preske 
preko vasi Javorje, mimo samotne kmetije Cero-
vec, preko vrha Grmade (698 m), do Preske, od 
kjer se odcepi pot na vrh Tisja, na katerega litijski 
planinci na drugo nedeljo v decembru pripravijo 
Pohod na Tisje in obudijo idejo partizanstva. 

S Tisja se Badjurova krožna pot spusti v dolino 
Kostrevniškega potoka, od tod sledi vzpon do 
renesančnega gradu Bogenšperk, kjer je v 17. 
stoletju živel kranjski plemič Janez Vajkard Val-
vazor, veliki raziskovalec in preučevalec pokraji-
ne, narave, živali in ljudi njegovega časa. S svojim 
znamenitim delom Slava Vojvodine Kranjske je 
Slovencem zapustil eno najpomembnejših znan-
stvenih del. Na podlagi razprave o Cerkniškem 
jezeru je leta 1687 postal član angleške Kraljeve 
družbe v Londonu. 

V gradu si lahko ogledamo Valvazorjevo delovno 
sobo, v kateri je osrednji eksponat original knjige 
Slava Vojvodine Kranjske, ki skupaj obsega kar 
3552 strani.

Na gradu Bogenšperk si lahko dva zaljubljenca s 
poroko obljubita večno zvestobo, naključni obi-
skovalci pa se sprehodijo po urejeni zeleni okolici 
gradu in lipovem drevoredu. 

Od gradu Bogenšperk nas pot vodi po gozdu do 
vasi Leskovica, kjer lahko na kmetiji kupimo do-

Kamniško Savinjske Alpe

Polšnik

Leseni pločnik v Veliki Preski 
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mače mesne izdelke, od tu naprej pa se dvignemo 
na sleme, po katerem bomo hodili vse od Pristave 
do Janč. 

Na poti proti Pristavi, stoji cerkev sv. Lamberta, 
ki je postavljena na mestu nekdanjega gradu, v 
katerem je prebivala »Gospa s Pristave«, vojvo-
dinja Virida Visconti iz Milana. Bila je soproga 
habsburškega vojvode Leopolda III., ki je vodil 
tudi večino naše dežele, in mati Ernesta Železne-
ga, zadnjega na Gosposvetskem polju ustoličene-
ga kneza. V gradičku je živela po moževi smrti 
leta 1386 do svoje smrti leta 1407. Pokopana je 
v Stiški baziliki. Ivan Janežič je o njej napisal po-
vest Gospa s Pristave. Cerkev je postavljena na 
temeljih gradu, ohranjena je le ena stena, ki danes 
služi kot oltar.

Ob prihodu na goličavi preval nad Pristavo nad 
Stično, ki je tudi kontrolna točka na Badjurovi 
krožni poti, se nam odpre razgled proti severnem 
Posavskem hribovju in Kamniško-Savinjskim 
Alpam, proti vzhodu pa vse do Julijcev. Kontrol-
na točka je v Partizanskem domu, kjer je povelj-
stvo Manevrske strukture Narodne zaščite RS 
sedmega septembra 1990 sprejelo prvi tajni načrt 
uporabe enot, ki je predvideval obrambo Slove-
nije v primeru agresije JLA. Osnovne zamisli iz 
tega načrta so bile uresničene v vojni za Slovenijo 
junija in julija leta 1991.

S Pristave se pot obrne proti SZ po slemenu do 
Obolnega, ki je najvišja točka slemena, višje so le 
Janče. Nanj vodi več različnih pešpoti, ki so pri-
merne za družinske izlete, saj je Kmečki turizem 
Obolno primerna točka za počitek. Del Badjuro-
ve krožne poti se tu združi tudi s Sadno cesto 
med Javornikom in Jančami, ki povezuje kmetije 
s ponudbo jagod in drugega sadja. 

Od Obolnega naprej si za orientacijo pomagamo 
z markantno cerkvijo Sv. Marjete na Prežganju. 
Pot nas vodi čez naselje Veliko Trebeljevo, v ka-
terem so stiški menihi že v 12. stoletju postavili 
cerkev Sv. Križa. Badjurova krožna pot nas nato 
pripelje na prelaz na poti med Šmartnim in Lju-
bljano čez dolino Besnice. Po asfaltni poti nada-
ljujemo do Prežganja in od tod preko Volavelj na 
Janče. 

Janče so priljubljena izletniška točka Ljubljanča-
nov, saj zaradi višine in lokacije na sredi Slovenije 
ponujajo razgled na vse strani države. Planinski 
dom je najbolj obiskan v času tradicionalnih vsa-

koletnih prireditev, kot sta Slovenski praznik ja-
god in Kostanjeve nedelje. Prireditve organizira 
turistično društvo Besnica Janče, ki skrbi tudi za 
tematske pešpoti - Sadno cesto med Javorjem in 
Jančami, Kostanjevo pohodno pot od Sadinje vasi 
do Malega vrha ter Borovničevo pot, ki se začne 
v Podgradu in konča na Jančah. Ob naštetih po-
teh je veliko kmetij z ponudbo domačih jedi in 
pridelkov kot so jagode, češnje, breskve, slive, ja-
bolka, žganje, pecivo, krompir, salame in klobase, 
sokovi, kostanj, idr.

OSTALE POHODNIŠKE POTI V 
OBČINI LITIJA

Občino Litijo v zahodnem delu prečka Evrop-
ska pešpot E6. V občino Litija vstopi na lesenem 
pokritem mostu v Jevnici, nato se dvigne mimo 
samotnih kmetij Bulatin in Pr` Valentin v smeri 
Janč, kjer že zapusti občino. 

Posebnost domačije Pr` Valentin je iz tesanih 
brun grajena hiša. Glede na izgled je bila graje-
na 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 stro-
pom in manjšimi vrati je starejši. Nad hišo stoji 
sušilnica sadja iz prve polovice 18. stoletja, ki jo je 
lastnik leta 2002 temeljito prenovil. Ob hiši stoji 
kapelica Žalostne Matere Božje, ki je bila posta-
vljena v spomin na dogodke iz 2. svetovne vojne. 

Po letu 2000 je Center za razvoj Litija v okviru 
projekta razvoj turizma v Zasavju izdal knjižico 
Pohodniške poti Posavskega hribovja, v kateri je 
tudi šest enodnevnih pohodniških poti v občini 
Litija: Krožna pot GEOSS, Kresnice – Zgornja 
Slivna (GEOSS) – Sava, Sava – Zasavska Sveta 
gora – Sava, Jevnica – Janče – Širmanski hrib – 
Litija, Moravče – Gabrovka ter Oglarska pot. 

Domačija Pr' Valentin
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Ker se prve štiri poti delno pokrivajo z Badjurovo 
krožno potjo, vam bomo podrobneje predstavi-
li zadnji dve poti, ki potekata po JV delu občine 
Litija. 

Pohodniška pot Moravče – Gabrovka

Pohodniška pot Moravče – Gabrovka poteka po 
prelepem, z vinogradi posejanem Dolenskem gri-
čevju v okolici Moravč pri Gabrovki, kjer se je v 
drugi polovici 19. stoletja zadrževal literat Fran 
Levstik. V Moravče ga je pripeljalo službovanje 
na gradu Turn, še posebej pa ga je tu zadrževala 
ljubezen do dekleta. Hiša Zidarjeve Tone, v kate-
ri je živela nesojena Levstikova ljubezen, je stara 
preko 200 let. Velja za najstarejšo zidano hišo v 
Moravčah ter je edini še ohranjeni objekt iz Le-
vstikovega časa. Prvotno je bila prekrita s slamo. 
Danes je najbolj ohranjen prostor t. i. hiša s kru-
šno pečjo in razstavljenimi predmeti, ki govorijo 
o življenju preprostega kmečkega človeka. V Mo-
ravčah si lahko pred pohodom ogledate zanimivo 
Resn'kovo kaščo z značilnim gankom z bogato 
zbirko domačih orodij in izdelkov. Tu mimo po-
teka tudi Levstikova pot. 

Ko boste hodili po pohodniški poti v okolici 
Moravč pri Gabrovki, ki se prične na Javorskem 
Pilu pri Javorju, se vam prav gotovo izplača zaviti 
s poti do Cerkve Sv. Pavla v Podpeči pod Ska-
lo, ki je bila zgrajena v 14. stoletju in si ogledati 
freske na stenah cerkve. Podpeški mojster je na 
njih upodobil zgodovinske osebnosti, predvsem 
svetnike in apostole. Na severni steni sta podobi 
nekdanjih lastnikov podpeškega gradu, Henrika 
in Elizabete Gall.

Oglarska pohodniška pot

Oglarska pohodniška pot poteka na mejnem ob-
močju med višjimi vrhovi Posavskega hribovja in 
nižjimi griči Dolenjske v vzhodnem delu obči-
ne Litija. Že samo ime poti nakazuje ohranjeno 
tradicijo priprave kope in kuhanja oglja na tem 
območju. Na razmeroma majhnem območju naj-
demo skoraj skozi celo leto kope. Kraji, kjer se 
pripravljajo kope, so skupaj z naravno in kulturno 
dediščino povezani v označeno Oglarsko učno 
pot. Pohodniki si lahko na poti ogledajo tudi Val-
vazorjev lovski dvorec v Zavrhu. Avtor Slave Voj-
vodine 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. 

Po spustu v dolino potoka Bena lahko uživamo 
tudi v pogledu na slikoviti slap. Sestavljen je iz 
več manjših slapičev pred osrednjim slapom, kjer 
voda pade v globino 8 metrov. Posebno privlačen 
je slap pozimi, ko se odene v ledeno prevleko.

 

DRUGE MOŽNOSTI REKREACIJE V 
OBČINI LITIJA

Glede na to, da pohodništvo ni edina oblika re-
kreacije, vam bomo na kratko predstavili tudi mo-
žnosti drugih športnih aktivnosti v središču Srca 
Slovenije. Hribovito podeželsko območje ponuja 
obilo neraziskanih lokalnih poti namenjenih ko-
lesarjem. Če vam premagovanje vzponov pred-
stavlja dodaten izziv, potem je knjižica Kolesarke 

Hiša Zidarjeve Tone

Oglarska pot



28   –   LEVSTIKOVA POT® je Srce Slovenije

poti Posavskega hribovja z navodili in zemljevidi 
po posameznih kolesarskih območjih Posavskega 
hribovja pravi navdih za vaše podvige. Ne ustra-
šite se višinskega profila trase, saj imate veliko 
možnosti postankov na gostoljubnih turističnih 
kmetijah ali planinskih domovih. Kolesarske poti 
so skrbno izbrane in vodijo po manj prometnih 
asfaltiranih poteh. V knjižici je zbranih devet ko-
lesarskih poti po občini Litija, od lažje 14,7 km v 
okolici Dol pri Litiji do »kraljevske« trase v dol-
žini 75 km.

 
Drugo obliko sožitja z naravo boste doživeli na 
konjskem hrbtu. Veliko poljskih in gozdnih poti 
vas vabi, da raziščete doline in slemena slikovite 
pokrajine in prijaznih ljudi. S knjižico Konjeni-
ške poti Posavskega hribovja lahko ljubitelji konj 
in neokrnjene narave doživijo vso čarobnost ob-
močja ter občutijo sožitje med naravo in dedišči-
no naših prednikov. Ob konjeniških poteh imate 
obilo možnosti za postanek na domačijah, od ka-
terih imajo priveze in oskrbo konj. 

Sava je bila že od nekdaj pomembna plovna pot 
kraje ob vznožju Posavskega hribovja. V zgodo-

vini so po njej trgovali z raznovrstnim tovorom, 
ki se je z razvojem železnice in cestnega prometa 
ukinil, vendar je reka ostala pomemben člen ži-
vljenja v dolini reke Save. V Litiji deluje rafting 
klub, ki obiskovalcem ponuja možnost raftinga 
po reki Savi od Kresnic do Litije ali od Save do 
Zagorja. Tisti obiskovalci območja občine Litija, 
ki niso ljubitelji vode, lahko svojo energijo spro-
stijo tudi z doživljanjem bojevanja na paintbal-
lu ali airsoftu, ki ga organizira športno društvo 
Breg-Tenetiše.

Ob predlaganih pohodniških in drugih rekreacij-
skih poteh se lahko okrepčate z dobrotami pode-
želja v številnih gostilnah, turističnih kmetijah ali 
planinskih domovih. Informacije o posameznih 
ponudnikih so zbrane v knjižici »Vse, kar vas vabi 
v Srce Slovenije«. Knjižico lahko dobite na Turi-
stično informacijskem centru na Kidričevi 1 v Li-
tiji ali na dan pohoda po Levstikovi poti od Litije 
do Čateža na stojnici na cilju pohoda v Čatežu. 

INFORMACIJE:

Turistične informacije:
Center za razvoj Litija
Kidričeva cesda 1, 1270 Litija
Kontakt: 01 896-27-10, 
info@razvoj.si, 
www.razvoj.si 

Pohodniške informacije:
Planinsko društvo Litija
Ulica Mire Pregljeve 1, p.p. 16, 1270 Litija
Kontakt: pdlitija@gmail.com, 
www.pdrustvo-litija.si

Vodeni ogledi:
Jarina z.o.o.
Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
Kontakt: 01 897-21-04, 
info@jarina.si

Družinsko gledališče Kolenc
Vače 12, 1252 Vače
Kontakt: 01 897-66-80, 
jani.kolenc@siol.net, 
www.druzinsko-gledalisce-kolenc.si 

Konjeništvo

Kolesarjenje
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KOLEDAR POHODOV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA V LETU 2010:

Ime pohoda Kraj Datum
Pohod Franca Štrusa Senožeti - Ihan 27. februar 2010 
Tek na Petelinjek Gabrovka 17. april 2010 
Prvomajski pohod na Sitarjevec Litija - Sitarjevec 1. maj 2010 
Pohod po Oglarski poti Dole pri Litiji 15. maj 2010
Pohod na GEOSS Litija - Slivna/GEOSS 29. maj 2010
Pohod med vinogradi Liberga 5. junij 2010 
Pohod od cerkvice do cerkvice Polšnik 6. junij 2010 
Kolesarski vzpon na Dole Litija - Dole pri Litiji 11. september 2010 
Mednarodna prireditev 24. Popoto-
vanje po Levstikovi poti

Litija – Šmartno - Čatež 13. november 2010 

Pohod na Tisje Litija - Šmartno - Tisje 12. december 2010 

PROJEKT LISTEN TO THE VOICE OF 
VILLAGES oz. PRISLUHNI GLASU 
VASI

Projekt »Prisluhni glasu vasi« oz. »Listen to the 
voice of villages« je financiran iz evropskih sred-
stev in se ukvarja s trajnostnim razvojem turizma 
v hribovitih območjih, ki imajo potencial za tu-
rizem, pa ta zaradi različnih vzrokov še ni razvit. 
Partner v projektu je Center za razvoj Litija, pi-
lotne aktivnosti pa se izvajajo na območjih Dol 
pri Litiji, Jablaniške doline z njenimi obronki in 
na Veliki planini. 

Od 21. do 24. januarja 2010 bo na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani potekal sejem Turizem in 
prosti čas, na razstavnem prostoru območja Srca 
Slovenije bodo predstavljena tudi pilotna obmo-
čja projekta Listen to the voice of villages. 

Od Litije do Čateža – 1958, desno sta Jože Koruza in Matjaž Kmecl (foto: Cene Omerzelj).
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OBČINA 
ŠMARTNO 
PRI LITIJI

Območje Šmartnega pri Litiji 
ima bogato zgodovino, o čemer 
pričajo številne najdbe prazgodo-
vinskih naselbin. V železni dobi je 
skozi Šmartno tekla pomembna 
pot, ki je povezovala Vače s Stično 
in dolino reke Krke. V antiki so tu 
rudarili Rimljani, v srednjem veku 
pa je Šmartno postalo močno 
upravno, župnijsko in šolsko 
središče z razvito obrtno dejav-
nostjo. Leta 1901 je bila zgrajena 
veličastna neogotska cerkev sv. 
Martina. Zgodovina Šmartna 
priča o tem, da so se ljudje udej-
stvovali na različnih področjih in 
tako je še danes. 

Število prebivalcev: 5.200
Število krajevnih 
skupnosti: 

10

Število naselij: 55
Površina: 94,9 km2
Naslov Občine:  Tomazinova ulica 2, 

1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01 89 62 770
E-naslov: info@smartno-litija.si
Spletna stran: www.smartno-litija.si
Župan: Milan Izlakar
TIC:  Javni zavod Bogenšperk, 

Bogenšperk 5, 
1275 Šmartno pri Litiji, 
tel. 01 898-76-64, 
01 898-78-67

 DRUŠTVENO ŽIVLJENJE 
ŠPORTNIH DRUŠTEV

Zasluge za to, da se v Šmartnem veliko 
dogaja, gre pripisati tudi športnikom, ki 

so povezani v kar 19. različnih športnih 
društvih. Tako lahko prav vsak Šmarčan, ki 

se želi ukvarjati s športom, najde nekaj zase. 

Konjeništvo

Ljubitelji živali se lahko pridružijo kateremu izmed 
konjeniških klubov. Tu je recimo Konjeniški klub 
Andrejev ranč, Konjeniško treking združenje Slo-
venije in Društvo Valvasorjeva konjenica. Slednje 
ni običajno športno društvo, saj v prvi vrsti skrbi 
za obujanje starih običajev in kulturne dediščine. 
Ustanovljeno je bilo leta 1993 v počastitev 300-le-
tnice smrti barona Janeza Vajkarda Valvasorja, la-
stnika gradu Bogenšperk, na katerega je šmarska 
občina posebej ponosna. Zanimiv dogodek, ki ga 
društvo organizira vsako leto, je večdnevno Popo-
tovanje z Valvasorjevo konjenico, na gradu Bogen-
šperk pa poleti potekajo Viteške igre. 

Cerkev sv. Martina
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Adrenalinski športi

Tudi tisti, ki jim pospešen srčni utrip ni dovolj 
in si pri športu predvsem želijo zbuditi svoj 
adrenalin, bodo med društvi našli nekaj zase. 
Občina Šmartno pri Litiji med drugim premore 
tudi Klub jadralnih padalcev Geoss. Organizira 
tekme v natančnosti pristajanja, sicer pa se člani 
društva udeležujejo najrazličnejših tekmovanj. 
Zadnji večji uspeh so dosegli konec avgusta le-
tos, ko je Tilen Ceglar postal prvak na poljskem 
odprtem državnem prvenstvu, ki se je odvijalo 
na Stolu. 

Vsi, ki adrenalin najraje sproščajo za volanom 
ali krmilom motorja, se lahko pridružijo Moto 
klubu »Zai« GIC racing teamu ali pa Avtocross 
društvu racing teamu Mustang Litija.

Avtocross društvo racing team Mustang Litija 
ima sedež v Veliki Štangi. Za društvo je pomem-
ben dosežek Blaža Marna, ki je bil dve leti zapo-
red – 2007 in 2008 – slovenski državni prvak. 

Taekwondo klub Šmartno – Litija 

V začetku leta 1994 je Taekwondo klub Chagi 
iz Ljubljane v športni dvorani Litija organiziral 
predstavitev svojega športa. Zaradi velikega od-
ziva litijske mladine so se odločili za redne tre-
ninge, takrat še v litijski baletni dvorani. Prvo 
leto je klub deloval kot podružnica Chagija, 28. 
marca leta 1995 pa je bil pod vodstvom Marjana 
Lukančiča registriran Taekwondo klub Litija. S 
selitvijo treningov v telovadnico Osnovne šole 
Šmartno pri Litiji se je kasneje tudi klub preime-

noval v Taekwondo klub Šmartno – Litija. Danes 
je vanj vključenih okrog 50 članov.

Vsako leto ima klub kadeta v otroški reprezen-
tanci. Letos je to Domen Pirc, lani je bil Meris 
Kapič, še leto prej pa Maša Koprivnikar. Člani 
posegajo po medaljah tudi na A-turnirjih, ki so 
kakovostno gledano le nekoliko slabši od evrop-
skih turnirjev.

V taekwondo klubu so še posebej ponosni na to, da 
so Šmartnemu dali evropsko prvakinjo Špelo Šin-
kovec. V reprezentanci je sodelovala že dvakrat.

Rokometno društvo Šmartno 99

Med športnimi društvi ima Rokometno društvo 
Šmartno 99 gotovo najdaljšo in najbolj pestro 
zgodovino. Njegovi začetki segajo v daljno leto 
1965. Takrat je mlad učitelj na Osnovni šoli 
Šmartno pri Litiji Tine Brilej skupaj s svojimi 

Viteške igre na gradu Bogenšperk

Taekwondo
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prijatelji začel zbirati šmarske fante na igrišču in 
jih učiti rokometnih pravil. 

Rokometni klub je bil uradno ustanovljen 22. 
novembra 1965, njegov prvi trener pa je postal 
prav Brilej. Manj kot dva tedna po ustanovitvi so 
mladi šmarski rokometaši začeli tekmovati, dobre 
tri mesece kasneje pa so v tekmi proti Zagorju že 
prišli do prve zmage. Leta 1966 je bil klub sprejet 
v rokometno zvezo. Sčasoma so se za ta šport za-
čela zanimati tudi dekleta, zato je bila leta 1967 
ustanovljena ženska sekcija. 

Sprva je rokometni klub temeljil na prostovolj-
nem delu, finančna sredstva je nabiral pri manjših 
sponzorjih. Leta 1971 se je položaj spremenil, saj 
so šmarski rokometaši dobili prvega večjega po-
krovitelja – Usnjarno. Od tedaj se je klub imeno-
val Rokometni klub Usnjar.

V naslednjih letih se je rokomet v Šmartnem 
razvijal vedno hitreje. Klub je imel vedno več 
članov, pa tudi vedno več privržencev. Pojavi-
la se je potreba po zaposlovanju novih moči. 
Leta 1981 je tako Rokometni klub Usnjar 
zaposlil svojega prvega profesionalnega tre-
nerja Nika Markoviča. Uspehi, ki so sledili, 
so potrdili, da je bila to več kot odlična na-
ložba. Šmarski rokometaši so namreč v sezoni 
1983/1984 postali republiški prvaki, kasneje 
pa so ta rezultat nadgradili z uvrstitvijo v dru-
go jugoslovansko ligo. 

Po osamosvojitvi je rokometni klub zaključil svoje 
dolgoletno sodelovanje s pokroviteljico Usnjarno. 
Zamenjali so jo Presad, Goldstar in Inženiring 
Šarbek, klub pa se je ponovno preimenoval v Ro-
kometni klub Šmartno. V drugi polovici devetde-
setih se je igra klubskih igralcev poslabšala, prišlo 
pa je tudi do organizacijske stiske v klubu. Aleš 

Hauptman in Igor Potisek sta z veliko truda klub 
vendarle uspela ohraniti do današnjih dni.

Danes je klub oziroma Rokometno društvo Šmar-
tno 99, kakor so ga poimenovali v začetku novega 
tisočletja, še kako živo. Vseh njegovih članov je 
namreč kar 170. V sezoni 2007/2008 so člani po-
stali prvaki druge lige, v sezoni 2008/2009 pa so 
bili tretji v prvi B ligi. V lanski sezoni so navdušili 
tudi mlajši dečki, saj so bili deveti v Sloveniji. V 
prihodnje pa, pravi Aleš Hauptman, najbolj raču-
najo na uspehe članov.

Tako rokometašem kot tudi mnogim drugim 
šmarskim športnim društvom pa so v zadnjem 
letu treningi mnogo prijetnejši, saj se odvijajo v 
čisto novi športni dvorani Pungrt.

Dvorana Pungrt

Velika pridobitev za občino Šmartno pri Litiji je 
prav gotovo dvorana Pungrt, ki je bila za oči jav-
nosti prvič odprta septembra 2008. Dvorana je 
nekaterim omenjenim športnim društvom olajša-
la priprave na težke in naporne sezone. Staro šol-
sko telovadnico je zamenjala nova, sodobno opre-
mljena dvorana, ki je sicer v prvi vrsti namenjena 
pouku športne vzgoje Osnovne šole Šmartno, a 
dobrodošla tudi za športna društva, obenem pa 
uporabna za različne kulturne prireditve.

Čeprav je gradnja nove dvorane zahtevala precej 
žrtvovanja (rokometaši niso imeli prostora za tre-
ninge, tudi pozimi so trenirali na prostem, učite-
lji so morali svojim učencem poiskati drugačen 
način športne vzgoje), pa je otvoritev nove dvo-
rane med Šmarčane prinesla ogromno zadovolj-
stva in optimizma. Nova dvorana je od prejšnje 

Šmarski rokometaši

Športna dvorana Pungrt
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večja kar za 2,5-krat, sprejme pa lahko do 800 
gledalcev športnih prireditev, s predelnimi zave-
sami se telovadnico lahko razdeli na tri igralne 
površine. Tako se ob istem terminu lahko v telo-
vadnici zbere več različnih športnikov, ki nemo-
teno opravljajo svoje obveznosti. In prav zaradi 
nestrpnega pričakovanja uporabe nove dvorane 
se ni čuditi, da je otvoritev dvorane potekala tako 
spektakularno. Udeležence otvoritve je čakalo ve-
liko presenečenj: laser show, nastop sky-diverjev, 
nastop gimnastičarke Adele Šajn, plesalci swinga, 
bobnarji Slovenskega tolkalnega projekta in na-
stopi domačih športnikov. Omenjen spektakel so 
začinili še voditelj Boštjan Romih ter slavnostna 
govorca Milan Izlakar, župan in dr. Milan Zver, 
tedanji minister za šolstvo in šport.

V športni dvorani ni zgolj telovadnica, kot bi gle-
de na naziv pričakovali. Objekt vsebuje tudi dva 
kabineta za učitelje, sobo upravnika in skladišče 
športne opreme, pomembno vlogo pa igra tudi 
plezalna stena, za katero skrbi Društvo prosti 
čas.

Dvorana Pungrt je polno zasedena od jutra do 
noči, tudi ob sobotah in nedeljah. Če so se na 
začetku porajali dvomi o upravičenosti gradnje, 
je v tem trenutku že jasno, da je objekt v celoti 
dosegel svoj namen.

Pohodništvo na območju občine 
Šmartno pri Litiji

V uvodu smo omenili, da je skozi Šmartno že 
v železni dobi tekla pomembna pot, ki je pove-
zovala Vače s Stično in dolino reke Krke. Vsi, ki 
Šmartno pri Litiji poznajo, pa dobro vedo, da še 
danes tu potekajo številne poti. Pa ne samo tiste 
za avtomobile, ki vodijo v vse smeri – proti Litiji, 
proti Kostrevniški dolini in Moravčam, pa proti 
Temenici in Trebeljevemu. 

V občini Šmartno pri Litiji tudi številni poho-
dniki najdejo nekaj zase, kar pa glede na njeno 
lego ni prav nič nenavadnega. Mesto skupaj z 
okoliškimi vasmi namreč leži v pravokotno obli-
kovani kotlini v Zahodnem Posavskem hribovju 
in je obdano s številnimi vrhovi. Na severozaho-
du je Sitarjevec, na vzhodu Ojstrmanov hrib, na 
jugovzhodu Kuheljnov hrib, Veliki in Mali Oblak 
ter Cvingar, na zahodu pa Tičnica in Strmenca. 

Za vse, ki bi si radi ogledali naravo in okoliške 
vasi z nahrbtnikom na rami in palico v roki, sledi 
nekaj opisov pohodniških poti v občini Šmartno. 

Od Zagorice do Velike Kostrevnice

Pot začnete pri Lesni industrija Litija. Nekaj sto 
metrov nadaljujete po asfaltni cesti in nato zavi-
jete desno navzgor v gozd po markirani Zasavski 
planinski poti proti Jelši. 

Od tu se podate po planinski poti na Tisje. Tu 
si lahko ogledate spomenik NOB, ki na Tisju ne 
stoji po naključju. Decembra 1941 se je namreč 

Pohodništvo

Športna dvorana Pungrt
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tu odvila bitka drugega štajerskega bataljona. V 
počastitev obletnice bitke planinsko društvo iz 
Litije vsako leto pripravilja pohod od litijskega 
spomenika NOB do omenjenega spomenika na 
Tisju. 

S Tisja se vrnete nazaj do Preske in na križišču 
zavijete proti Javorskemu Pilu. Na naslednjem 
križišču izberete desno (leva cesta vodi na Javor-
ski Pil). 

Po makadamski cesti se odpravite na Ježni vrh, 
kjer je nova cerkev Svetega Petra, nato pa navzdol 
do asfaltne ceste, na križišču zavijete levo in takoj 
zatem desno v Višnji Grm. Na križišču spet zavi-
jete desno, nadaljujete levo navzdol po kolovozni 
poti skozi Dvor do asfaltne ceste, kjer spet zavi-
jete levo. Prav kmalu prispete na končni cilj – v 
Veliko Kostrevnico.

Od Šmartnega do Obolnega in 
Pristave nad Stično ter preko Bo-
genšperka nazaj v Šmartno

Izhodišče vaše poti je tokrat cerkev sv. Martina v 
mestnem jedru Šmartnega pri Litiji. Vzpnete se 
po stopnicah za cerkvijo, privedejo vas do cestne-
ga ovinka in stare hiše, v kateri naj bi bila nekoč 
Valvasorjeva bakroreznica. 

Nadaljujete med novimi hišami po najbolj strmi 
ulici Na Roje. Pot vas naprej vodi po kolovozu in 
se vije med njivami ob robu gozda. Kolovoz se 
nadaljuje skozi gozd in se rahlo vzpenja, kmalu 
pa preide v stezo, po kateri pridete ponovno do 
makadama. Ta vas pripelje do osamljenega viken-
da v Jazbinah. 

Zdaj zavijete po grebenu desno v smeri osa-
mljenega vikenda, ki je ves čas pred vami. 
Spustite se do naselja Podroje. Nadaljujete po 
asfaltni cesti do naselja Sveti večer in nato po 
kolovozu skozi skromen borov gozdiček. Spu-
stite se do ceste, ki pripelje iz Črnega Potoka. 
Po cesti navzgor se odpravite do vasi Ravni 
Osredek in nato po kolovozu in cesti čez Osre-
dek do Obolnega, ki leži na nadmorski višini 
776 m. Obolno je del širokega slemena, ki se 
vleče od Janč preko Prežganja in Trebeljevega 
na Obolno in naprej vedno nižje proti vzhodu. 
Čez omenjeni hrib je speljanih več markira-
nih in nemarkiranih poti. Najpomembnejša je 
povezava z Jančami, ki ponuja zahtevnejšo in 
daljšo pot, primerno za bolj izkušene pohodni-
ke. V bližini Obolnega je speljana tudi Sadna 
cesta med Javornikom in Jančami, pešpot vodi 
mimo številnih turističnih kmetij.

Povzpnete se prav do vrha hriba, nato se ob 
telegrafskih drogovih spustite do njegovega 
vznožja. Tukaj ne skrenite s poti, vse dokler ne 
prispete v Malo Goričico. Na križišču pri lo-
vskem domu spet izberete najslabšo izmed poti, 
ta pa vas vodi naravnost navkreber do Pristave 
nad Stično (672 m). To je zaselek na položnem 
goličavem prevalu, ki je od Stične oddaljen štiri 
kilometre. Slovi kot lepa izletniška in razgle-
dna točka.

S Pristave se po isti poti vrnete do roba gozda, 
kjer zavijete k samotni cerkvici Svetega Lenar-
ta. Malo pred cerkvijo se spustite po strmi poti 
navzdol do potoka Bukovice in se nato dvigne-
te do ceste, ki iz Debeč vodi na Javorje. Tu stoji 
cerkev Svete Marije z zanimivim zvonikom, 
čigar spodnji del je v obliki štiristrane, zgornji 
del pa v obliki osmerostrane prizme. Znameni-
tost cerkve je fragment freske iz 14. stoletja, ki 
prikazuje križanje svetega Krištofa. Na zvoniku 
je spominska plošča padlih domačinov iz prve 
svetovne vojne, na zunanji steni pa spominska 
plošča civilnih žrtev, nemških mobilizirancev 
in faranov, ki so se uprli komunističnemu te-
rorju.

Z Javorja se podate navzdol do Leskovice. Po 
gozdnem kolovozu se spustite do gradu Bogen-
šperk. Pod velikim gospodarskim poslopjem 
poiščite stezo, ki vas nad cesto proti Šmartnem 
pri Litiji pelje do samotne domačije Plankar in 
Oblek, pa do Usnjarne na koncu Šmartnega. 

Grad Bogenšperk
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Po obronkih Jablaniške doline

Gre za nezahtevno pot, od štiri do pet ur hoje, 
na kateri pohodniki spoznajo tako naravno kot 
tudi kulturno dediščino Jablaniške doline. Kro-
žna pot je speljana po mehkih, prijetno osen-
čenih in svežih gozdnih stezah, le majhen del 
poti je asfaltiran. 

Petsto metrov višinske razlike, ki jo moramo 
premagati od začetka do konca izleta, se sicer 
res ne sliši prav veliko, a ko nastopita lakota in 
žeja, je vsak meter poti bolj naporen. Zato pa so 
tu prijazni in izredno gostoljubni domačini, ki 
za popotnike vsakokrat odlično poskrbijo. 

Izhodišče pohoda je Zgornja Jablanica, do 
katere lahko pridete iz različnih smeri in na 
različne načine. Če prihajate iz Dolenjske, se 
peljite mimo Bogenšperka do Šmartnega, kjer 
pri cerkvi zavijete desno proti Gabrovki. Malo 
naprej od kamnoloma zavijete levo proti gasil-
skemu domu v Zgornji Jablanici, nad njim pa 
v daljavi na hribčku vidite cerkev Svete Ane. 
Ljubljančani se peljite skozi Litijo proti Za-
gorju. Po dveh kilometrih iz Litije, takoj za 
rastlinjakom zavijte v vas Breg in nadaljujte do 
odcepa proti Jablanici. Po treh kilometrih ste 
na izhodišču pohoda. Pohodniki iz Črnega re-
virja pa se peljite po Zasavski cesti proti Litiji 
in dva kilometra pred njo tik pred velikim ra-
stlinjakom zavijte levo. Nato se držite iste poti 
kot Ljubljančani. 

Obstaja pa še ena možnost, ki je vsekakor naj-
preprostejša in najbolj ekološka – da si izberete 
potovanje z javnimi prevoznimi sredstvi. Vse, 
kar morate narediti je, da se z vlakom pripeljete 

do Litije, tam pa vas bo na železniški postaji 
čakal avtobus in vas odpeljal v Zgornjo Jabla-
nico.

Zgornja Jablanica je vasica z nekaj manj kot sto-
timi prebivalci, ki leži na nadmorski višini 290 
metrov. Na razgledni točki v spodnjem delu kraja 
stoji baročna cerkev Svete Ane. Od tod se nam 
odpre pogled na travnike in tisto malo njiv, ki jih 
premore vas. Na pobočju je nekaj manjših vino-
gradov, sicer pa si tu lahko ogledate tudi številne 
odlično ohranjene kozolce.

Pot po obronkih se začne pri gasilskem domu v 
Zgornji Jablanici. Če radi hodite v družbi, vam 
priporočamo udeležbo na pohodu na prvo soboto 
v aprilu (v letu 2010 bo zaradi velike sobote teden 
kasneje, to je 10. aprila). Takrat vas na izhodišču 
poti zjutraj pričakajo domačinke s štrukeljci, ki 
so značilna krajevna dobrota. Na štartu plačate 
tudi simbolično štartnino, ki Društvu za razvoj 
podeželja LAZ pomaga pokriti stroške organiza-
cije pohoda. 

Nekaj rahlega vzpona in ena ura hoda vas čaka do 
Jablaniških Laz, kjer si lahko privoščite počitek in 
okusno domačo klobaso. Pot do Bukovice in na-
prej do najvišje točke poti na nekaj manj kot 800 
metrov nadmorske višine vam bo vzela naslednjo 
uro hoje. V Bukovici boste na prisojnih legah lah-
ko opazovali vinograde, na opuščenih delih vasi 
pa drobnico, ki se pase tam. Na Dolgem Brdu je 
kontrolna točka in prijeten postanek na domačiji, 
ki slovi po špehovki, pehtranki in domačih kloba-
sah. Ob lepem vremenu lahko od tod občudujete 
Julijske in Kamniško-Savinjske Alpe.

Pot nadaljujete do Mamolja. Tu si lahko ogledate 
cerkev Svetega Janeza Krstnika, ki je bila prvič 
omenjena že leta 1526. Poznavalci zgodovine vasi 
vam bodo bržkone povedali, da ta med vojno ni 
imela sreče. Domačine so namreč tedaj izselili v 
Nemčijo, vas pa požgali. 

Rahlo se spuščate proti Čebelniku, stezica vas pe-
lje mimo značilnih lesenih hišk. V eni izmed njih 
je pred pol stoletja živela znana »šlogarica« Prme-
vska. Še nekaj korakov naredite po cesti, nato pa 
skrenete z nje in zavijete levo v gozd proti Zelen-
cu. Tam je veliko bukev z izrazito zelenimi listi.

Zdaj vas od cilja loči le še ena ura. Pred Gradi-
ščem zavijete desno na vzpetino k cerkvici Svete 
Magdalene. Pogled se najprej ustavi na vasi ob Pohod po obronkih Jablaniške doline
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vznožju – Gradiških Lazah, od koder so Nemci 
med vojno za zabavo s topom ciljali na cerkveni 
zvonik in ga tudi zadeli. Danes je vzpetina s cer-
kvico priljubljena točka z vpisno knjigo za vse, ki 
prihajajo iz doline. Ste na 455 metrih nadmor-
ske višine. Pred odhodom si le še oglejte značilen 
okljuk reke Save, ob katerem je nastalo mesto 
Litija. Nato se preko zaščitenega območja arheo-
loškega najdišča železnodobne naselbine Roven, 
okrog hriba spustite v vas. 

Na cilju v vasi Gradišče pri Litiji se ob koncu 
organiziranega pohoda odvije kulturno-zabavni 
program. Izbirate lahko med okusno ponudbo 
domačih dobrot z vaških kmetij. Običajno je prva 
aprilska sobota že dovolj topla, zato vsakomur 
pred povratkom v dolino dobro dene nekajurno 
posedanje v družbi odlično razpoloženih poho-
dnikov. 

Pot, ki ste jo prehodili, se krožno vije po obron-
kih nad dolino, tako da vas od izhodišča loči le še 
kratek spust. Ob povratku ne pozabite pokukati 
v Domačijo spominov, kjer je vsako leto na ogled 
druga tematska razstava. Nato pot nadaljujete 
mimo Skebetove domačije, kjer so v šestdesetih 
leti snemali prvi slovenski zvočni celovečerni film 
Na svoji zemlji. Hiša je še vedno prav taka, kot 
smo jo videli v filmu.
 
Po petnajstih minutah hoje navzdol se vrnete v 
Zgornjo Jablanico. Pri gasilskem domu vas zdaj 
čakajo stojnice s pridelki z njive in iz sadovnjaka 
ter drugimi pristnimi kmečkimi dobrotami. 

Celotna trasa je zelo dobro označena, zato niti 
tisti z najslabšo orientacijo ne morejo zaiti. Se 
lahko domislite še kakšnega razloga, zakaj se ne 
bi udeležili naslednjega Pohoda po obronkih Ja-
blaniške doline?

Vinogradniška pot

V zadnjih letih se v občini Šmartno intenzivneje 
razvija vinogradništvo. O tem pričajo tudi vino-
gradi na jugovzhodnem delu občine. Mimo vino-
gradov in zidanic je speljana vinogradniška pot, 
ki vodi od Jelše, preko Liberge, Preske in mimo 
Tisja. Pohode po vinskih poteh organizira vino-
gradniško društvo ŠTUC (od društvu podrob-
neje pišemo tudi v tej knjižici), ki v Šmartnem 
pri Litiji deluje od leta 2005 in ima več kot 200 
članov.

Jablaniška dolina

KOLEDAR POHODOV NA OBMOČJU OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI V 
LETU 2010:

Ime pohoda Kraj Datum
Pohod po obronkih Jablaniške 
doline

Zgornja Jablanica 10. april 2010 

Kolesarski vzpon na Zaplaz Zgornja Jablanica 2. maj 2010 
Pohod po Čebelarski gozdni 
učni poti

Štanga 2. maj 2010 

Kostanjeva nedelja in pohod po 
kostanjevih poteh

Velika Štanga 3. oktober 2010 

Mednarodna prireditev 24. Po-
potovanje po Levstikovi poti

Litija – Šmartno - Čatež 13. november 2010 

Pohod na Tisje Litija - Šmartno - Tisje 12. december 2010 
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OBČINA 
TREBNJE

Občina Trebnje je del osre-
dnje Slovenije, natančneje 
Srednje Dolenjske in leži na 
stiku alpskega, dinarskega in 
panonskega sveta, na nadmorski 
višini 280 m. Reka Temenica velja 
za naravno mejo med alpskim 
in dinarskim svetom, mejo proti 
panonskemu svetu pa predstavlja 
Krško hribovje. Pokrajina je izrazi-
to prehodna, ki jo zaznamuje tudi 
umestitev avtoceste Karavanke – 
Obrežje. Ta raznolikost pokrajine 
se izraža tako v naravnih danostih 
kot kulturnem pogledu. 

Število prebival-
cev: 

14.350

Število krajevnih 
skupnosti: 

13

Število naselij: 55
Površina: 194,6 km2
Naslov Občine:  Goliev trg 5, 

8210 Trebnje
Telefon: 07 348-11-00
E-naslov: obcina.trebnje@trebnje.si
Spletna stran: www.trebnje.si
Župan: Alojzij Kastelic

REGIJSKA MREŽA TEMATSKIH POTI 
– HERITAGE TRAILS NET

Regijska mreža tematskih poti »Heritage Trails 
Net« je nov turistični produkt, ki sledi novim 
smernicam v turizmu. Mednje sodi »zeleni tu-
rizem«, ki združuje obstoječo ponudbo z naravo 
in kulturno dediščino ter aktivnim preživljanjem 
prostega časa. Inovativnost projekta je informa-
cijska podpora produkta z interaktivnim spletnim 

in mobilnim portalom, ki ga delno so-
financira Evropski sklad za regionalni 
razvoj. 

V skupnem projektu sodeluje kar 19 
občin jugovzhodne Slovenije, nosilka 
pa je Občina Trebnje. Več informacij 

o projektu je na voljo na spletnih stra-
neh www.slovenia-heritage.net in http://

activeslovenia.mobi.

449 km pohodnih poti

Pohodniki v 20 dneh prehodijo deželo suhe robe 
in jo mahnejo preko kočevskih gozdov do najbolj 
južnih krajev Slovenije ob reki Kolpi, iz Bele kra-
jine preko Gorjancev po poteh belih menihov in 
romarskih poteh do Suhe krajine in lehnjakovih 
pragov na reki Krki.

540 km kolesarskih poti

Kolesarji v 12 dneh prekolesarijo uvalo Loškega 
potoka, se preko obsežnih gozdov Kočevskega 

Roga povzpnejo na Mirno 
goro, namočijo noge v ter-
malnih vrelcih, poromajo na 
Čatež, napolnijo »baterije« 
ob energijskih točkah Kolpe 
in po Baragovi poti švignejo 
do reke Krke.

327 km jahalnih 
poti

Jezdeci v 9 dneh obiščejo 
Kočevsko, se spustijo do 
gradu Kostel, se po obron-

Trebnje

Heritage Trails
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kih Bele krajine povzpnejo na vrh Gorjancev in 
se mimo senožeti spustijo do Pleterja in termalni 
vrelcev, pokukajo v skrivnostno dolino Radulje in 
mimo »speče lepotice« ob Mirni pojezdijo v Suho 
krajino in dolino Krke.

121 km vodnih poti

Vodne poti so začrtane na dveh rekah: na reki 
Kolpi od Fare do Metlike in na reki Krki. Ob 
obeh rekah je možen najem čolnov in vodenje.

 

ČATEŽ POD ZAPLAZOM

V Čatežu pod Zaplazom, ki je cilj Popotovanja 
po Levstikovi poti od Litije do Čateža, živijo lju-
dje, ki vedo, kaj je prijaznost in kaj se popotnikom 
in drugim obiskovalcem ponudi ob njihovem 
obisku. Dolenjci, odkritosrčni in dobrega srca, so 
na Čatežu navajeni gostov, utrujenih popotnikov 
in romarjev.

Čatež je obcestna vas na plečatem hribu pod 544 
m visokim Zaplazom severozahodno od Trebnje-
ga. Po razgibanih gričih okolice je razmetanih še 
11 vasi z nekaj več kot 500 prebivalci. Na severni 
strani ozka dolina potoka Dušice, onstran nje je 
Čateška gora. S Čateža in še bolj z Zaplaza je 
razgled daleč naokrog. Božja pot na Zaplaz, k 
romarski cerkvi Matere božje, se je uveljavila v 
začetku 19. stol. in je kmalu postala najpomemb-
nejša na Dolenjskem. V bližini cerkve je Mari-
jin studenec, ki po ljudskem verovanju zdravilno 
učinkuje na vid. V vasi je še župnijska cerkev sv. 
Mihaela.

O bogati preteklosti teh krajev pričajo najrazlič-
nejši viri, o tem govori tudi Fran Levstik v »Po-
potovanju od Litije do Čateža«, še več pa vam 
vedo povedati sami Čatežani. In ta zgodovina je 
zelo pestra in bogata, saj je v bližini v vasi Goljek 
najdena neolitska sekira, jugovzhodno od te vasi 
pa je premogovna žila, kjer so pred prvo svetovno 
vojno kopali premog – »Knapova jama«. V bližini 
vasi Zagorica so tudi ostanki rimskih grobov.

Popotniki se lahko sprehodijo po vinogradniških 
pešpoteh. Če si želite daljšega sprehoda, lahko 
prehodite del pohodne Levstikove poti od Litije 
do Čateža in sicer v obratni smeri. Vsako poletje 
se obiskovalci lahko udeležijo Kresnika ob Duši-

ci, praznika sonca. Na martinovo soboto pa Čatež 
poka po šivih, saj se tu ustavijo vsi pohodniki na 
Razhodnji Levstikove poti. Prav tako se je vredno 
udeležiti tudi cvičkarije in martinovanja, brez ka-
terih Dolenjci ne morejo.

 
Znamenitosti Čateža pod Zaplazom 

Cerkev Matere Božje na Zaplazu, 
osrednje Marijino romarsko sveti-
šče novomeške škofije

Romarska cerkev Matere božje, poznana tudi kot 
cerkev Zaplaške Marije, z dvema zvonikoma je 
bila posvečena leta 1917, njena zvonika pa sta 
bila dograjena leta 1926. Prvotna cerkev, kate-
re notranjost je bila poslikana z motivi iz Ma-
rijinega življenja, je bila na tem mestu sezidana 
leta 1848. Razlog za gradnjo je bila čedalje večja 
priljubljenost kraja, kjer so že pred letom 1808 
postavili kapelico. Tu naj bi namreč nek domačin 
v grmovju našel kipec Device Marije in zato po-
stavil preprosto kapelico iz vejevja, kasneje pa naj 
bi njegova žena tudi čudežno ozdravela. Cerkev 
na Zaplazu, poimenovana tudi »dolenjske Brez-
je«, je romarsko središče novomeške škofije. Je 
tudi končna postaja Poti romarjev, ki se začenja 
na Žalostni gori pri Mokronogu in vodi preko 
Vesele Gore. Na predvečer Marijinega vnebov-
zetja se je mogoče tudi pridružiti procesiji tre-
banjske dekanije in vernikom, ki prihajajo sem iz 
vse Slovenije. S prižganimi svečami se odpravijo 
s Čateža do cerkve na Zaplazu. V cerkvi mašujejo 
od 1. maja do sredine oktobra vsako nedeljo in na 
verske praznike. Ob teh dneh je cerkev odprta ves 
dan, ob delavnikih pa po dogovoru.

Čatež
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Sredi redkega listnatega gozda, približno dvesto 
metrov severozahodno od cerkve, izvira studenec, 
ki ga ljudje navadno imenujejo »žegnani« ali Ma-
rijin studenec. Vodi pripisujejo veliko zdravilno 
moč, zlasti za očesne bolezni. Poleg studenca so 
postavili najprej železen križ, leta 1915 pa sezida-
li kapelo, posvečeno Lurški Materi božji.

Razborška sadna sušilnica

Razborška sadna sušilnica stoji na južnem robu 
vasi Razbore. O sušilnici je v čateški šolski kroni-
ki zapisano, da je bila zgrajena leta 1939, postavili 
pa so jo vaščani. Po tipologiji sodi v skupino brez-
dimnih sušilnic. Sadje v sušilnici se suši s pomo-
čjo toplega zraka. Največ so sušili slive, jabolka 
in hruške. Razborško sadno sušilnico so vaščani 
uporabljali do konca druge svetovne vojne. Po 
vojni so v njej nekajkrat sušili še koruzo, sadja pa 
ne več. Od takrat naprej je sušilnica vse bolj pro-
padala, dokler je ni v letu 2008 začel obnavljati 
domačin Jože Zupančič. V letu in pol je sušilnico 
temeljito in uspešno obnovil po smernicah novo-
meške območne enote Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije. V obnovljeni sušilnici je 
ponovno začel sušiti sadje. Z obnovo sušilnice je 
lastniku uspelo ohraniti pomemben objekt kul-
turne dediščine, z oživitvijo njene nekdanje na-
membnosti pa ohraniti znanje in vedenje o stari 
tehnologiji sušenja sadja na vasi.

 

Gozdna pot Zaplaške stezice

Gozdna pot Zaplaške stezice vas popelje v osrčje 
zaplaškega gozda z izredno pestro sestavo dre-

vesnih in rastlinskih vrst ter v zavetje Zaplaške 
Marije, saj je v neposredni bližini romarska cer-
kev Matere božje, ki vam tako ponujata sozvočje 
narave in duha. Tukaj je našel svoj mir tudi pater 
Simon Ašič, znani zeliščar stiškega samostana.

Zaplaške stezice sestavljata pravzaprav dve poti: 
daljša je dolga približno 3 km, krajša pa 1 km. 
Obe sta krožni, začneta in končata se na Zaplazu, 
v neposredni bližini romarske cerkve. Začetni del 
obeh poti poteka po isti trasi, na točki Pri panju 
se ločita, krajša se usmeri proti Marijinemu stu-
dencu, daljša pa nadaljuje pot skozi prelepo Graj-
sko hosto na Bajturn, s 609 metri najvišjo točko 
občine Trebnje. Krajša pot je namenjena šolskim 
skupinam in vsem radovednim, saj se na soraz-
merno majhnem prostoru spoznajo z bivanjskim 
okoljem mlake, gozdne jase, pestrostjo drevesnih 
vrst in zanimivostmi gozda. Daljša pot je na-
menjena vsem, ki so željni prijetnega sprehoda 
po gozdu ali srečanja s samim seboj, saj k temu 
vzpodbujajo modre misli ob poti.

Vinogradniške pešpoti

Vinogradniške pešpoti vodijo po krajnih obron-
kih dolenjskega vinogradniškega področja, kjer 
se prideluje predvsem cviček. Ponujajo se tri zelo 
slikovite pešpoti, od katerih sta dve krožni. Mar-
kirane so z rumenim trtnim listom in modrim 
grozdom.

Prva pot vodi iz Čateža do vinske gorice Debeli 
vrh. Zahteva dve in pol ure hoje brez večjih višin-
skih razlik. Iz Čateža pelje pot preko Razbor do 
Zagriča, se povzpne do lovske koče na Lačnem 
vrhu in pot nadaljuje skozi Sevno mimo vremen-
ske postaje do Kopačije, kjer je bila nekoč stara 

Marijin studenec

Zaplaške stezice
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vaška gostilna. Sledi kratek vzpon po cesti, nato 
pa pelje pot skozi gozd v dolino Mišji Dol. Za-
dnji vzpon vodi čez Mihelco, mimo starih vino-
gradov in zidanic ter Slivnikovega vrha (503 m) 
na Debeli hrib, ki je najbolj krajna vinska gorica 
dolenjskega vinogradniškega področja. Vinogra-
dniška pot se tu zaključi, pohodnik pa se lahko 
po isti poti vrne na Čatež.

Druga pot je krožna in zahteva dve in pol ure 
hoje. Iz Čateža se preko doline povzpne na vin-
sko gorico Čateška Gora, kjer so najstarejše zida-
nice in hrami. Pohod se nadaljuje do Zagriča in 
se nato skozi gozd povzpne do Zaplaškega hriba 
(609 m), najvišje točke v občini Trebnje. Nato 
prijetna pot vodi mimo romarske cerkve Matere 
božje na Zaplazu. Mimo zidanic in vinogradov se 
pot spusti do izhodišča na Čatežu.

Tretja pot je tudi krožna in zahteva prav tako dve 
uri in pol hoje. Iz Čateža vodi preko vinskih goric 
Krvica čez Slemena in Nišče nad vasjo Zagorica 
do vinske gorice Zemljica. Razgledna pot se na-
daljuje med vinogradi, mimo Trebanjskega vrha 
do Žejnika, kjer se spusti v prelepo dolino s po-
točkom Cedilnica in se nato povzpne na gorico 
Cerušček do Ravnikarjeve zidanice. Pot se nada-
ljuje po cesti čez vinske gorice Goljek, Sejenice 
in Hrib do Dolenje vasi, nato pa mimo TEM-a 
Čatež in CŠOD Čebelica nazaj na Čatež.

Pot romarjev

Pot ni tradicionalna romarska pot, namenjena ro-
manju kot načinu utrjevanja vere, pač pa združuje 
stare romarske običaje s sodobnim pohodništvom. 
Začenja se pri kapeli Žalostne matere božje na 
Žalostni gori nad Mokronogom, konča pa pri 
cerkvi Matere božje na Zaplazu nad Čatežem. 
Skupno obsega enajst postajališč s sakralnimi 
objekti. Poleg omenjenih začetnega in končnega 
vključuje še cerkev sv. Miklavža oz. sv. Nikolaja v 
Martinji vasi, cerkev sv. Roka v Hrastovici, cer-
kev sv. Kancijana v Gornjih Jesenicah, kapelo sv. 
Križa na pokopališču pri Šentrupertu, župnijsko 
cerkev sv. Ruperta v Šentrupertu, kapelo Žalostne 
Matere božje s križevim potom pri Veseli Gori, 
cerkev sv. Frančiška Ksaverija na Veseli gori, cer-
kev sv. Petra v Selu pri Mirni in župnijsko cerkev 
sv. Mihaela v Čatežu. Nezahtevna pot je v celoti 
dolga 28 kilometrov in zahteva šest do sedem ur 
zmerne hoje.

 
Društveno življenje na Čatežu

KUD Popotovanje Frana Levstika 
Čatež

Predsednica: Mija Benedičič
Leto ustanovitve: 1998
Število članov: 50
Od ustanovitve Kulturno umetniškega društva 
Popotovanje Frana Levstika Čatež pa do danes 
se je na Čatežu v kulturnem smislu marsikaj 
spremenilo, saj je društvo vse od svoje ustanovitve 
z vrsto aktivnosti začelo premagovati kulturno 
mrtvilo kraja. Delovanje društva je zastavljeno CŠOD Čebelica

Zaplaz
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zelo široko, tako da z različnimi sekcijami in 
prireditvami zadovolji kar najširšo populacijo. V 
okviru KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež 
trenutno delujejo tri sekcije: mešani pevski zbor 
Kres, gledališka skupina PLIN in plesna skupina 
SIMPLE. Z vzpodbujanjem k izdelovanju različ-
nih izdelkov domače in umetne obrti želijo ohra-
njati kulturno dediščino in vzpodbujati sodobno 
umetnostno ustvarjanje. Tako se je v njihovem 
arhivu nabrala kar lepa skupina različnih izdel-
kov, pripravili so tudi kar nekaj razstav ročnih del 
naših krajanov. KUD vsako leto pripravi vsaj tri 
prireditve med drugim Prešernovanje in Kresnik 
ob Dušici.

Turistično društvo Čatež

Predsednica: Tatjana Bregar
Leto ustanovitve: 1992
Število članov: 75
Turistično društvo Čatež je eno izmed osmih 
društev, delujočih v Krajevni skupnosti Čatež, in 
je najbolj prepoznavno po organizaciji zaključne 
prireditve Razhodnja vsakoletnega Popotovanja 
po Levstikovi poti od Litije do Čateža. Pred dve-
ma letoma so v sodelovanju z Zavodom za gozdo-
ve uredili Zaplaške stezice. Sicer društvo skrbi za 
promocijo kraja in njegove turistične ponudbe. Z 
izobraževalnimi aktivnostmi, delovnimi akcijami 
in ocenjevanjem urejenosti vzpodbujajo krajane k 
skrbi za čisto in urejeno okolje, radi pa si širijo 
obzorja z obiskom zanimivih krajev v Sloveniji in 
zamejstvu. Sodelujejo z drugimi društvi v kraju, 
občini in v akcijah Turistične zveze Slovenije.

Vinogradniško turistično društvo 
Čatež pod Zaplazom

Predsednik: Jože Vencelj
Leto ustanovitve: 1990
Število članov: 230
Vinogradniško turistično društvo Čatež pod Za-
plazom so prvo dolenjsko vinogradniško društvo 
z lastnim domom. V letu 2008 so odprli tudi 
lasten laboratorij. Vsako leto dosegajo na tednu 
cvička v Novem mestu vrhunske rezultate. Letos 
so dobili 1 veliko zlato medaljo, 15 zlatih in 21 
srebrnih. Prav tako vsako leto v juniju organizi-
rajo že tradicionalno Čateško cvičkarijo, na kateri 
spregovorijo o aktualnih temah glede vinogra-
dništva, podelijo priznanja nagrajenim vinom ter 
se obvezno tudi poveselijo. V oktobru greste lah-
ko z njimi na vinogradniški pohod, na Štefanovo 

pa prav tako popeljejo pohodnike po svoji vinski 
gorici.

ŠVIC - Študentski vikend inteli-
gence in cvička

Študentski vikend inteligence in cvička - ŠVIC 
je projekt Kluba študentov občine Trebnje, ki je 
v minulih sedmih letih postal največji dvodnev-
ni študentski festival na Dolenjskem. Festival 
poteka cel vikend in je namenjen predvsem štu-
dentom, ki jih povezujejo z inteligenco in seveda 
promocijo cvička, ki uspeva v našem okolišu.
Prireditev bo v letu 2010 potekala 16. in 17. ju-
lija. Ponovno bo kraj festivala turistična kmeti-
ja Obolnar na Čatežu. Program je razdeljen na 
dnevni in večerni del. Dnevni del je osredotočen 
na povezovanju mladih iz celotne Slovenije, saj v 
medsebojnih igrah sodeluje več študentskih klu-
bov iz različnih regij, namen večernega dela pa 
je druženje mladih med poslušanjem popularnih 
glasbenih skupin.

Turistična ponudba Čateža: 

Razborška sadna sušilnica•	 , Razbore 38,  
tel. 041 837-292 ( Jože Zupančič);
romarska cerkev Matere božje na  •	
Zaplazu, tel. 07 348-90-14, info@zaplaz.si,  
www.zaplaz.si (Župnijski urad Čatež pod  
Zaplazom), tel. 07 348-90-31 (družina Stopar);
župnijska cerkev sv. Mihaela•	  (Župnijski 
urad Čatež pod Zaplazom);
vinogradniške pešpoti•	 , tel. 031 614-699, 
(VTD Čatež);
gozdna pot Zaplaške stezice•	 , tel. 031 796 378, 
041 657 457, td@catez.net (TD Čatež);

ŠVIC
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Štefanov pohod•	  (VTD Čatež);
čebelarstvo Gerdin•	 , Razbore 13,  
tel. 07 348-92-06, ogled čebelarstva,  
možnost degustacije medu;
čebelarstvo Stopar•	 , Čatež 40,  
tel. 07 348-90-31, 040 844-091, ogled če-
belarstva, možnost degustacije medu in vin;
turistična kmetija Obolnar•	 , Dolenja vas 
pri Čatežu 17, tel. 07 348-90-76,  
041 622-934, kmetija.obolnar@siol.net, 60 
sedežev, 29 ležišč;
CŠOD - Dom Čebelica•	 , Dolenja vas pri 
Čatežu 19, tel. 07 348-90-12, 031 607-570, 
csod.cebelica@guest.arnes.si, www.scod.si, 
50 sedežev, 55 ležišč;
gostilna Ravnikar•	 , Čatež 15,  
tel. 07 348-90-29, 051 444-471,  

gostilna.ravnikar@volja.net, pon. – sre., ned. 
8:00 – 23:00, pet. in sob. 8:00 – 06:00,  
180 sedežev znotraj, 12 na terasi;
gostilna Tončkov dom•	 , Čatež 16,  
07 348-90-23, 041 754-055,  
zlatko.mrhar@siol.net; odprto pon., sre., 
čet. in ned. 8:00 – 23:00, pet. in  
sob. 8:00 – 24:00, 60 sedežev znotraj,  
50 na terasi.

INFORMACIJE

TIC Trebnje
Baragov trg 1, 8210 Trebnje 
Kontakt: 07 304-47-17, tictrebnje@volja.net, 
www.trebnje.si 

KOLEDAR POHODOV NA OBMOČJU OBČINE TREBNJE V LETU 2010

Ime pohoda Datum
Vinogradniški pohod na Lisec 9. januar 2010 
Zimski pohod na Vrhtrebnje 6. februar 2010 
Valentinov pohod 13. februar 2010 
Tradicionalno peš romanje na Zaplaz 1. maj 2010 
Pot romarjev od Žalostne gore preko 
Vesele Gore do Zaplaza 2. maj 2010 
Tradicionalni pohod na Vrhtrebnje 6. junij 2010 
Pohod po Baragovi poti 26. junij 2010 
2. spominski pohod po sledeh Jurija Kozjaka 28. avgust 2010 
pohod po Baragovi poti 29. avgust 2010 
Pohod po poti Mare Rupene 10. oktober 2010 
Vinogradniški pohod po goricah Čateža 23. oktober 2010 
24. Razhodnja 13. november 2010 
Štefanov pohod 26. december 2010 
Zimski pohod na Ostri vrh 26. december 2010 
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SRCE 
SLOVENIJE
Pozdravljeni v Srcu 
Slovenije!

Srce Slovenije je rezultat 
iskanja skupne identite 
ljudi v središču Slovenije. 
Je geografsko zaokroženo območje v 
obliki srca, z geometričnem središčem 
Slovenije »Geoss« kot središčno točko 
območja. Srce Slovenije je nastajajo-
ča turistična destinacija, je blagovna 
znamka za označevanje kakovosti.

Med Ljubljano in Kamniškimi planinami, med 
griči Dolenjske in ravnicami Posavja utripa 
dežela, ki preseneti z mirom in živahnostjo 
hkrati, s kulturnimi in naravnimi posebnostmi, 
z dediščino preteklosti in z utripom sedanjo-
sti. Tu lahko spoznamo preplet med sodobnim 
načinom življenja ter tradicionalnim utripom 
podeželja. Dolga in zanimiva zgodovina je tu-
kaj pustila sledi, še zlasti na križiščih poti in 
ob rekah. Najdišča na vsakih nekaj kilometrov 
kažejo na zgodnje poseljevanje. Kraji so bili za-

radi ugodne lege privlačni tudi za 
tiste, ki so si hoteli na silo prila-
stiti to ozemlje. Zato je tukaj veli-
ko protiturških taborskih cerkva, 
ohranjenih legend o rokovnjačih 
ter krajev, kjer so se odvijale raz-
lične bitke. 

Neokrnjena narava ter lepo ohra-
njena kulturna dediščina vsaka 
zase vabita na obisk. Domačini nas 
bodo sprejeli nasmejanih obrazov 

in odprtih rok. Možnosti za raziskovanje je ve-
liko. Poiščimo vasice z dolgo tradicijo in bogato 
zgodovino, arheološka najdišča, številne cerkvice 
in mogočne gradove, stare hiše in kašče ter mu-
zejske 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 pro-
stem, značilne kozolce in zidanice. Vse to lahko 
odkrijemo na sprehodu, s kolesom, z vlakom pa 
tudi z avtomobilom. 

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 do-
mačini. Podeželje bomo zares začutili šele, če se 
bomo nekaj dni zapored družili z domačini.
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Tu 
pospešite 
bitje lastnega srca z aktivnostmi v naravi, tu se 
lahko razvajate z odlično kulinariko, tu lahko po-
tujete skozi čas. Pojdite tja, kamor vas vleče srce: 
na podeželske domačije, med oglarje, sadjarje, če-
belarje; do gradov, cerkva, muzejev, rodnih hiš po-
sebnih ljudi; na sprehajalne, pohodniške in druge, 
presenečenj polne poti. Srce igrivo poskakuje na 
pohodniški ali kolesarski poti, utrip pospešijo 
rečne brzice in konjski galop, kri drugače kroži 
po telesu, ko se zapodite po smučinah. 

Privoščite si ves dan doživetij in prenočite na de-
želi – v prijaznem gostišču ali na kmetiji. Vzemi-
te si čas za raziskovanje – izberite svoje začasno 
domovanje v hotelu ali v apartmaju blizu mesta, 
pod planinami, blizu blagodejnih voda in dobrih 
energij. Pojdite višje in naj vaše pohodniške in 
planinske poti vodijo od ene do druge prijazne 
planinske postojanke. Spočijte si in pomirite srce 
tako, kot vam ustreza. 

Doživite utrip Srca Slovenije!

www.srce-slovenije.si
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PETLETNO 
DELOVANJE 
VINOGRADNIŠKEGA 
DRUŠTVA »ŠTUC« 
ŠMARTNO

Sodobne zahteve pridelave grozdja 
in kletarjenje vina ter potrebe po 
medsebojnem druženju vinogradni-
kov so porodile zamisel o ustanovitvi 
vinogradniškega društva na območju 
šmarske občine.

Društvo je bilo ustanovljeno meseca aprila 2005. 
K sodelovanju pri ustanavljanju društva so bili 
povabljeni vinogradniki iz celotnega območja 
Občine Šmartno pri Litiji, priključili pa so se tudi 
nekateri vinogradniki iz Občine Litija.

Društvo se je ustanovilo predvsem z namenom 
in ciljem organiziranja in vzpodbujanja vinogra-
dnikov k razvoju vinogradništva in k ustvarjalni 
in raziskovalni dejavnosti na tem področju. Po-
udarek delovanja društva je predvsem namenjen 
strokovnemu izobraževanju članstva na področju 
vinogradništva in kletarjenja. 

Članstvo v društvu se iz leta v leto povečuje in 
danes šteje že čez 250 vinogradnikov.

Že po enem letu je društvo postalo 27. član Zveze 
društev vinogradnikov Dolenjske.

Štuc je vsakoletni organizator martinovanja v 
Šmartnem pri Litiji, sodeluje na martinovem sej-
mu v domačem kraju, vsako leto pa se predstavi 
in sodeluje tudi na drugih prireditev kot so Teden 
cvička v Novem mestu, Radgonski sejem, tradi-
cionalni pohod od Litije do Čateža ter sodeluje 
s sosednimi vinogradniškimi in ostalimi društvi. 
Za članstvo, društvo organizira nekajkrat letno 
strokovno izobraževanje in strokovne ekskurzije 
v druge vinorodne okoliše in pohode po vinskih 
poteh v lastni občini.

Predvsem pa so vinogradniki ŠTUCA ponosni 
na dosežene rezultate na društvenem ocenjevanju 

svojih vin ter na vsakoletnem ocenjevanju vin na 
Tednu cvička v Novem mestu.

Število vzorcev vin, ki jih vinogradniki dajo v oce-
njevanje se vsako leto povečuje. Prav rezultati iz 
omenjenih ocenjevanj vin dokazujejo, da se kvali-
teta vin iz našega območja iz leta v leto izboljšuje, 
saj so vinogradniki za svoje vzorce vin prejeli že 
vrsto priznanj, pohval in vse vrste medalj.

Poleg naštetih aktivnosti društva je društvo v tem 
času pridobilo v najem svoj prostor, kjer se odvi-
jajo aktivnosti za potrebe društva. Sodobno vino-
gradniško – kletarsko opremo, ki bo še dodatno 
pripomogla k strokovnejšemu in kvalitetnejšemu 
načinu kletarjenja je društvo nabavilo iz sredstev 
razpisov, kakor tudi računalniško in še nekatero 
drugo opremo. 

Z ustanovitvijo in delovanjem vinogradniške-
ga društva »ŠTUC« Šmartno je bila zapolnjena 
praznina, ki je bila prisotna med vinogradniki 
šmarskega območja. Petletni rezultati društva pa 
potrjujejo, da je bila odločitev o ustanovitvi smi-
selna, pravilna in zelo potrebna.  

Štuc je na prehojeno pot lahko ponosen, saj je v 
tako kratkem času delovanja dosegel zavidljive 
rezultate in je na pravi poti, da z uspešnem delo-
vanjem tudi nadaljuje.

Jože Perme
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LITIJSKI 
PIHALNI 
ORKESTER
Pihalni orkester Litija ima 
že zelo dolgo in bogato 
zgodovino, preživela je 110 
lepih in tudi težkih let. Naj 
tradicija ne ugasne.

KD Pihalni orkester Litija v letu 2009 
praznuje 110-letnico delovanja. Gasilsko 
društvo je leta 1899 ustanovilo gasilsko god-
bo. Kot prvi kapelnik pa je pred njo stal Peter 
Jereb.Gre za eno najstarejših društev v občini 
Litiji in predstavlja steber kulture v Litiji. V ce-
lotnem obdobju delovanja so bili tako vzponi kot 
padci. Na delovanje sta vplivali tudi obe vojni, ki 
pa nista mogli povsem utišati glasbe trobil, pihal 
in tolkal. Nekaj časa je orkester deloval tudi kot 
zabavni, a to je bil zgolj izlet v drugačne vode. 
Najlepša leta so bila pod pokroviteljstvom Predil-
nice Litija, ko se je orkester imenoval Sindikalni 
pihalni orkester. Ime se je večkrat menjalo, en-
krat godba, potem orkester, a med ljudmi vedno 
godba. In prav o spremembi se razmišlja tudi v 
letošnjem jubilejnem letu. V sodobnem času je 
orkester dolgo deloval pod vodstvom prof. Jožeta 
Dobravca in črpal kadre iz glasbene šole. Veliko 
je bilo pomembnih kapelnikov in članov. 

Zadnjih 10 let orkester vodi prof. Vasja Name-
stnik. Čeprav ne brez težav in skrbi, je vodenje 
uspešno. V zadnjih 10 letih je orkester nepogre-
šljiv na vseh pomembnejših proslavah in drugih 
dogodkih, za pusta se našemi v maske, za dan 
spomina na mrtve igra žalostinke – vsako leto 
že 10 let pa občanke in občane Litije ter druge 
razveseli s tradicionalnim novoletnim koncertom 
v Športni dvorani v Litiji. Letošnje leto pomeni 
prelomnico v delovanju. Orkester so v zadnjih le-
tih zapustili mnogi vidni člani, največkrat je bila 
vzrok. Seveda se bo uspešna pot nadaljevala le z 
novim, mladim kadrom. Litija in Šmartno pri Li-
tiji premoreta veliko nadarjenih mladih glasbeni-
kov, ki svoje znanje nabirajo v Glasbeni šoli Litija 
Šmartno. Prav nekateri od njih bodo postali ste-
ber orkestra v prihodnjem desetletju. Odločitev 
pred 110 leti ni bila zaman. Društvo je preživelo 
vse zgode in nezgode in prav na svoj način pisalo 

zgodovino. Nobenega pomembnega 
dogodka ali trenutka ni smelo biti 
brez pihalnega orkestra, ki je s svojim 

igranjem in prisotnostjo dogodku dalo 
poseben pečat. 

Orkester je v vseh letih delovanja do-
kazal, da ima v sebi veliko življenja in 

da je vredno ohranjati tradicijo god-
beništva v središču Slovenije. Pred 
orkestrom je zaveza, da bo ohranjal 

kulturo in deloval v veselje vseh nas in 
tistih, ki prihajajo, da se bo glas orkestra 

še dolgo slišal med našimi ulicami, kraji in 
griči. Saj je glasba vez med ljudmi, ki pove-
zuje ob veselih in manj veselih dogodkih.

Rok Berdajs,
predsednik Pihalnega orkestra Litija 

PLANINSKO 
DRUŠTVO LITIJA
Planinsko društvo Litija 
sodi med starejša pla-
ninska društva. Naši 
predniki so litijsko 
podružnico Sloven-
skega planinskega 
društva ustanovili 
leta 1905. Zaveda-
mo se pomembno-
sti tega dejanja in se 
trudimo, da še danes 
po skoraj stopetih letih 
sledimo osnovnim načelom planin-
stva – tovarištvu, ohranjanju naravne 
prvobitnosti, druženju in z osnovno 
dejavnostjo, hojo v gore, skrbi za vital-
nost in ohranjanje zdravja.    

Veliko skrb v društvu posvečamo vzgoji in izo-
braževanju. Z različnimi oblikami delovanja sku-
šamo gorništvo približati mladim. Kljub temu so 
najdejavnejši upokojenci, kar potrjuje dejstvo, da 
Litija predstavlja tradicionalno planinsko okolje. 
Tudi alpinisti, so zelo dejavni. Njihove podvige 
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lahko spremljate na spletni strani www.ao-litija.si 
– tiste, ki imajo radi tovrstne izzive vabimo, da se 
nam pridružijo. Stalnico pri delu predstavlja alpi-
nistična šola, saj brez znanja in izkušenj ne moreš 
postati alpinist. Šesto leto delovanja so prazno-
vali družinski izleti in družinski tabor. Lahko se 
pohvalimo in pošalimo, da nudimo organizirano 
dejavnost za vse od 0 do 99 let. Mladinski tabor, 
ki je namenjen osnovnošolcem, dijakom in štu-
dentom se bliža tridesetemu rojstnemu dnevu. 
Dejavnost na tem segmentu je zelo pomembna, 
saj je to kovnica kadrov za delo v društvu. Seve-
da pa je pomembno, da mladim lahko ponudimo 
programe in izobraževanje. Široka paleta izobra-
ževanj, ki jih nudi Planinska zveza Slovenije in 
jih sooblikujemo v društvih, nam je v pomoč pri 
delu. Del sredstev za izobraževanje nam namenja 
občina Litija in seveda tudi za drugo dejavnost. 
Sredstva porabljamo namensko za dejavnost in 
nam predstavljajo pomoč in vzpodbudo za na-
daljnji razvoj planinstva v litijski in šmarski ob-
čini. Brez planinskih poti ni društva in tudi naše 
ni izjema. 

Skrbimo za več kot 90 km Badjurove krožne poti 
in del Zasavske planinske poti. Markacisti, katerih 
domena je skrb za pota, skrbijo tudi za pripravo 

poti za naše tradicionalne pohode (Pohod Franca 
Štrusa, Pohod na GEOSS, Pohod na Tisje). Po-
leg naštetih pohodov pa člane in prijatelje društva 
k zdravemu načinu življenja vzpodbujamo z ak-
cijama V štirih letnih časih na Janče in Prijatelji 
Janč-janški prijatelji. Poleg tega pa skrbimo za 
organizirane društvene izlete v vseh letnih časih 
in vseh težavnostnih stopnjah, tako doma kot v 
tujini. Poleg že omenjene sekcije upokojencev, 
sta dejavni še litijska in savska sekcija. Planinski 
dom na Jančah upravljata najemnika. Soočata se 
s težavami in delita usodo z oskrbniki podobnih 
planinskih domov in koč. Zavedamo se, da pogoji 
niso idealni in zato skušamo na najboljši možen 
način iskati rešitve, predvsem s ciljem zadovoljiti 
planince in ostale goste. 

V strnjeni obliki smo vam predstavili naše PD 
Litija. Društvo, ki temelji na prostovoljnem delu 
članov in s svojim delovanjem skrbi za razvoj gor-
ništva in ljudi vzpodbuja k varni hoji in zdravemu 
načinu življenja. Več o dejavnosti društva si lahko 
ogledate na naši spletni strani www.pdrustvo-liti-
ja.si  in seveda vas vabimo, da postanete naš član.

Predsednik PD Litija
Roman Ponebšek

Utrinek s poti ...



Podšentjur 18, 1270 Litija, Slovenija
T: 01 – 898 33 33
M: 041 501 798
E: info@medianova.si

*Gradimo in ustvarjamo uspešne vizualne komunikacije, 
skrbimo za podobe izdelkov, podjetij, ustanov ... 
Zaupajo nam največje in uspešne družbe.

Gradbeno podjetje*



Trgograd d.o.o.
Breg pri Litiji 56, 1270 Litija
tel.: 01/ 898 34 40

01/ 898 00 93
faks.: 01/ 898 34 47
e-mail: info@trgograd.net

Nizke gradnje
Visoke gradnje
Transportni betoni
Betonski izdelki
Gramoz
Prevozi
Trgovina

Nudimo celovito ponudbo gradbenih storitev in izdelkov visoke kakovosti.
S strokovnim znanjem, dolgoletnimi izkušnjami in vsestransko učinkovitostjo
gradimo vse vrste objektov, ki izboljšujejo bivanjsko okolje in omogočajo
stalen razvoj in napredek, investitorjem pa zagotavljamo ekonomično vodenje
investicijskih projektov.

Gradimo, obnavljamo
in vzdržujemo...





Vabimo vas v naši knjigarni:
v Celju

Prešernova 23, T 03/490-14-20 (21)
in Ljubljani

Nazorjeva 1, T 01/244-36-50

www.mohorjeva.org

Prva in najstarejša založba 
na Slovenskem







ACRYTECH PEČENKO
Gerbičeva ulica 50, 1000 Ljubljana
tel. 01 281-11-47
faks 01 283-12-47
e-naslov: acrytech@siol.net
www.acrytech.si

Predelava in prodaja akrilnega 
stekla.

M - REVIZIJA IN SVETOVANJE, 
d.o.o.
Celjska cesta 19, 3212 Vojnik
gsm 041 626-118
e-naslov: zdenka.habe@siol.net

Revizija računovodskih izkazov 
gospodarskih družb ter notranja 
revizija proračunskih uporabnikov.

RAČUNOVODSKI SERVIS 
MIRGAL Ž d.o.o.
Zaloška cesta 269, 1000 Ljubljana
tel. 01 528-07-08
e-naslov: mirgal@siol.net 
www.mirgal.si

S kakovostnim vodenjem računovod-
stva in optimiranjem davkov spremeni-
mo naš strošek v vašo naložbo.

Slavica Kos, zavarovalno 
zastopanje
Dupleška cesta 300 A, 2000 Maribor 
tel. 030 406-063
e-naslov: kos.slavica@siol.net

Da boste lahko mirno spali Vi in Vaša družina, 
potrebujete življenjsko zavarovanje. Ne 
oklevajte, saj je vaše življenje več vredno kot 
vse vaše premičnine in nepremičnine.
Delamo za 7 zavarovalnic.

Royal Sales International d.o.o.
Podjetje za trgovino in storitev
Cesta dveh cesarjev 34
1000 LJUBLJANA
 
tel. 01 429-74-11
e-naslov: royal.sales@siol.net
 
Podjetje se ukvarja s kataloško prodajo 
ekskluzivnih izdelkov. Naš slogan je NARAVA 
IMA VEDNO PRAV.

ZASTOPSTVO, SVETOVANJE in TRGOVINA 
Srečko PETKOVSKI s.p.
Trubarjeva ulica 28, 3000 CELJE
gsm: 031 339-341
e-naslov: srecko.petkovski@tachoscan.si

Zastopstvo za podjetje PC NET SERVICE za pro-
gramsko opremo TachoScan.



Valvasorjev trg 3, 1270 LITIJA
Radijska in televizijska dejavnost

www.atvsignal.com
atv.signal@amis.net

01 8980-390, 041 765-113



Info-kod, d.o.o.
PE: Barjanska cesta 70, 1000 Ljubljana

tel. 01 256-24-99
e-pošta: info@info-kod.si
www.info-kod.si

Odzivnost, strokovnost in kvaliteta 
so sinonimi našega dela!

ALI STE SE PRIPRAVLJENI ODPOVEDATI 
STRESU? ALI SE PREBUJETE Z DRAŽEČIM 
IN SUHIM KAŠLJEM?

Grajska vrata d.o.o., 
SOLNE TERAPIJE
Šmiklavž 3a, 3342 Gornji Grad
tel. 031 788-881
e-naslov: terapije@solni-tempelj.com
www.solni-tempelj.com

TRI KRONE, d.o.o.
Godešič 53, 4220 Škofja Loka
tel. 04 513-76-00, faks 04 513-76-01
e-naslov: tri.krone@siol.net
www.tri-krone.si

Protikorozijsko olje KROWN je okolju prija-
zno, zaustavlja korozijo, izpodriva vlago in 
maže gibljive dele.

DROSERA, d.o.o., 
računovodske storitve

Dvorakova 10 C, 2000 Maribor
 
tel. 02 300-65-70  
e-naslov: drosera@amis.net
 
V podjetju se ukvarjamo z računovod-
skimi storitvami in finančnim svetova-
njem

AVTOSERVIS KOŠIR 

Barbara Košir s.p.
Videm 30, 1262 Dol pri Ljubljani

tel. 01 564-76-64, gsm 041 541-121
e-naslov: avtoservis.kosir@siol.net

Servisiranje vseh vrst osebnih vozil.

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO LITIJA
Trg na Stavbah 8 A, 1270 Litija
tel. 01 890-02-00
faks 01 890-02-04
e-naslov: jzk.litija@siol.net 
www.jzk.si



Kamnosteštvo Rock`n`Roka 
Hiršel Robert s.p.
Titova ulica 66, 1433 Radeče
gsm 041 733-065
e-naslov: robi.hirsel@gmail.com

Kamnoseštvo je z naravo povezana dejavnost. 
Vse se vrti okoli obdelave kamna-naravnega 
materiala. Izdelava novih spomenikov, obnova 
starih spomenikov vse to in še več je moje 
področje.

Porsche Slovenija 
d.o.o.
Bravničarjeva ulica 5, 1000 
Ljubljana
tel. 01 582-51-00

e-naslov: info@vw-gospodarska.si
www.vw-gospodarska.si

Generalni uvoznik in zastopnik vozil znamke 
Volkswagen – Gospodarska vozila.

DEROX Trgovina in storitve 
Pružek Terezija s.p.
Obrežje 10 H, 8261 Jesenice na Dolenjskem
tel. 07 495-76-58, gsm 031 394-769
e-naslov: terezija.pruzek@siol.net

Poslovna enota:
Trgovina GAASTRA Pružek Terezija s.p.
Gregorčičeva ulica 13, 2000 Maribor
tel. 02 251-49-51
e-naslov: info@gaastra.si
Trgovina na drobno v specializiranih proda-
jalnah s športnimi oblačili, trženje blagovne 
znamke GAASTRA-NL.

Optimus Bukovec k.d.
Račje selo 26, 8210 Trebnje
tel. 040 553-223
e-naslov: info@optimus-bukovec.com
www.optimus-bukovec.com
 
Optimus Bukovec k.d. je mlado podjetje, ki 
je bilo ustanovljeno ob koncu leta 2007 v 
Trebnjem, vendar ima njegov kolektiv že več-
letne izkušnje na svojem področju. Osnovna 
dejavnost podjetja sta oblikovanje in tisk.

SIGNUM d.o.o. Škofj a Loka
Grenc 20, 4220 Škofj a Loka
tel. 04 513-93-10
e-naslov: info@signum.si
www.signum.si

REKLAMNA GRAFIKA
* ZASTAVE vseh vrst in velikosti
* NAMIZNE ZASTAVICE
* KLUBSKE ZASTAVICE
* TRANSPARENTI iz različnih materialov
* NALEPKE, PLAKATI
* GRAFIČNA OPREMA za mobilni marketing
* SCENSKA GRAFIKA, ozadja,...
* PRESLIKAČI - klasični, solventni, sublimacijski
* DOTISK majic, dresov, klobučkov, kap in
drugih tekstilnih izdelkov.

PLASTIKA ŠKOF 
Vladimir Škof s.p.
Ilirska ulica 1, 9250 Gornja Radgona
 
tel. 02 564-97-90
e-naslov: info@plastika-skof.si
www.plastika-skof.si
 
S postopki ekstruzije in koekstruzije 
izdelujemo profi le iz plastičnih mas za 
potrebe industrije.



Sabina Rezar
Šmartno ob Paki 146 B, 3327 Šmartno ob Paki
gsm 041 741-156
e-naslov: sabina.rezar@siol.net

Zasebna splošna ambulanta 
Sabina Rezar, dr. med. 

Trgovina z oblačili Pikca, 
Edina Redžić s.p.
Poljanska cesta 22, 1000 Ljubljana

tel. 01 431-73-13, 041 398-502
e-naslov: trgovinapikca@gmail.com

Nudimo vam hlače, bombažne majice, jakne, 
športna oblačila, jeans, pižame, nogavice, perilo, 
kopalke, pasove, torbice in še mnogo stvari za 
vse starosti se pri nas dobi. Pestra ponudba in 
nizke cene.

Leopold Rezar
Šmartno ob Paki 146 B, 3327 Šmartno ob Paki
GSM 031 741-156
e-naslov: leopold.rezar@siol.net

PULMOSAN, specialistična bolnišnična in 
izven bolnišnična zdravstvena dejavnost, prim. 
Leopold Rezar, dr. med., s.p.

AVATARA 
Računovodske storitve d.o.o.
Cankarjeva 8, 1370 Logatec

tel. 01 750-92-10
e-naslov: avatara@kabelnet.net
 
Opravljamo celovite računovodske 
storitve za mikro in mala podjetja, 
samostojne podjetnike in društva.







LEVSTIKOVA POT®
Sevno 44, 1276 Primskovo
gsm *386 41 649-351
http://www.levstik.si, e-pošta info@levstik.si

Za organizirane šolske skupine, skupine planincev ali druge skupine vam 
lahko organiziramo popotovanje kadarkoli med letom. Levstikova pot je 
vedno zanimiva.

Množično popotovanje je vedno drugo soboto v novembru ne glede 
na vremenske razmere. Kljub temu nekaj prihodnjih datumov: 14. novem-
ber 2009, 13. november 2010, 12. november 2011, …

Smo pa vedno na voljo tudi za vse dodatne informacije v zvezi z zanimivost-
mi in kraji, ki so omenjeni v tej knjigi. Marsikaj zanimivega o prireditvah na 
tem območju najdete tudi na www.levstik.si.



Od Litije do Čateža – 1958, Pohodniki gredo proti Gabrovki – nekdanji Sv. Križ (foto: Cene Omerzelj).
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