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Upoštevajte navodila za
obnašanje na popotovanju

Na množičnem popotovanju hodite na
lastno odgovornost ob normalno tekočem
prometu na javnih cestah. Dolžni ste se
pomikati po ustreznih prometnih površinah, ki so namenjene za hojo pešcev, če pa
teh ni, pa ob desni strani vozišča v smeri
gibanja. Ob zmanjšani vidljivosti morate
imeti na vidnem mestu ustrezna odsevna
telesa. Na prireditvi je prepovedano teči,
ker prireditev ni tekmovalnega značaja.
Organizator bo poskrbel za ustrezno
zdravstveno službo. Prijave so obvezne, kjer
boste prejeli poseben Dnevnik Levstikove
poti, če ga še nimate iz prejšnjih let. Organizator poskrbi za varnost udeležencev, ki
se bodo prireditve udeležili organizirano s
prijavo in potrditvijo pri organizatorju na
startu prireditve.
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pri Uradu za varstvo intelektualne lastnine Republike Slovenije.

4 – LEVSTIKOVA POT® in kulinarika

Andreja Štuhec, Knjižnica Litija

KNJIŽICI NA POT ...
Kdor se podaja na Levstikovo pot od Litije do Čateža (seveda fizično, ne le v knjigi), se ne more distancirati od kulinaričnih vložkov tega projekta.
Organizator že vsa leta skrbi, da postanki pohodnikov niso namenjeni le temu, da pridejo do sape. In čeprav popotniški nahrbtniki
najbrž niso prazni, so pohodniki dojemljivi za zanimivo in mikavno ponudbo ob poti in tako v tetrapak pakirana pijača in »šolski«
sendviči ostajajo doma. Dolenjska okoli martinovega namreč kar
prekipeva od raznoterih dobrot in posebnosti ...
Kulinariko ob Levstikovi poti so vam na teh stran podrobneje že
predstavili poznavalci, iz knjižnice pa najbrž ne bi pričakovali
obloženih pladnjev, dišečih peharjev in do roba napolnjenih kupic.
Pa vendar, kdor se sooča z vprašanjem, kaj dobrega postaviti na
mizo, s čim presenetiti bližnje ali le spomniti se, kako je kuhala stara
mama, tega prinese slej ko prej tudi v knjižnico.
Če je bila še pred časom priprava hrane bolj ali manj zoprna obveza in domena starejših (in predvsem žensk), je postala kuharija
tudi v založništvu v zadnjem času prav trendovska. Gotovo so k
temu pripomogle kuharske zvezde s televizije – od Jamija Oliverja
naprej. Kdor se je pripravljen soočiti s pripravo mednarodnih jedi in
se preleviti v raziskovalca nenavadnih sestavin, ki jih vsebujejo recepti, in jih nato poiskati na policah »boljših« trgovin, lahko imenuje
pripravo takšnega obroka tudi projekt. A na ekranu je vse videti
tako zabavno, preprosto in fino – skoraj nekalorično.
Hrano, ki jo bodo ponudili od Litije do Čateža, bi brž ko ne lahko označili za preprosto, avtentično, dostopno in preverjeno dobro.
Da ni zdrava?! Seveda ne, v obilnih količinah in vsepovprek! To je
preverjeno s tradicijo – dobro in bogato so Slovenci jedli le ob večjih
praznikih. Popotovanje po Levstikovi poti pa zagotovo je praznik!
Pa dober tek!
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
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Soka Štikavac

Vinogradniška

Najlepše so te naše gorice žlahtne, čateške,
jeseni, ko na trtah grozdi sočni dozorijo.
Lepo je na daleč slišati ljube nam zvone zaplaške
in preše stare in nove, ko otožno zacvilijo.
Od nekdaj v teh krajih dobrega pridelali smo in pili,
ker tukaj živijo srečni ljudje veseli.
Družabni od srca so ga tudi gostom natočili,
ob veselju in ob delu vedno prešerno zapeli.
Naši vinogradniki v uspešno društvo zbrani
že leta točijo nam vina prav odlična.
In polno brento medalj ta druščina že hrani,
pridela se pri njih še kak kralj al' kraljična.
Naj živi nam čateško društvo to veselo
in trte vsako leto naj sladko vince nam dajo.
Pod čateškim nebom bo pilo se in pelo,
vinogradniki pridni to najboljše znajo.

Prihodnje leto bo
jubilejno
Mineva 23 let od izvedbe prvega pohoda od Litije do
Čateža. Nemogoče je našteti vse posameznike in organizacije, ki so v teh letih tako ali drugače pomagali pri
prireditvi. Vsem pa velja iskrena zahvala za ves trud,
ki so ga vložili v
uveljavljanje Levstikove poti od Litije
do Čateža. In iskreno
upam, da se bodo tega
enkrat zavedli tudi
tisti, ki soodločajo o
morebitnih vlaganjih
v ta del slovenskega
podeželja.
Zaradi zanesenjaka,
geografa
Boštjana
Burgerja je Levstikova pot edina pohodna
pot na svetu, ki je od
oktobra 2010 dalje geografsko dokumentirana z metodo
prostorskih slik: www.levstik.si/pot.
Prireditev je vsako leto bolj množična, leta 2009 se ga
je udeležilo okrog 20.000. Tudi letos gre pot po severni
in južni trasi. Južno smo še nekoliko skrajšali in še manj
vzponov je proti cilju. Vsak udeleženec se lahko odloča
glede na želje in svoje zmožnosti. Vedno poudarjam, da
je južna pot turistična varianta Levstikove poti, ki ima
dolgo tradicijo že mnogo let pred pohodi po Levstikovi
poti zaradi svoje krajinske slikovitosti in severna pot
tista, ki jo v svojem potopisu opisuje tudi Fran Levstik.
Po kateri koli se že boste podali, ne samo na množičnem
popotovanju, hitite počasi in odnesite tisto najlepše, kar
lahko doživite na tem območju med zasavskim hribovjem in dolenjskim gričevjem. Pridite kdaj tudi med letom, saj se bodo takrat domačini še bolj posvetili vašemu
obisku.
In prihodnje leto bo že 25. popotovanje. Četrt stoletja
ni mačji kašelj, zato bo še posebej slovesno. Dobrodošli
na 25. izvedbi mednarodne prireditve Popotovanje po
Levstikovi poti od Litije do Čateža.
Rudi Bregar,
avtor in lastnik Levstikove poti
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Litija vam tudi letos namenja dobrodošlico
Spoštovani pohodniki po Levstikovi poti!
Letos poteka že 24. popotovanje od Litije do Čateža in je že zdavnaj
preraslo v eno najmnožičnejših tovrstnih prireditev v Sloveniji.

Franci Rokavec,
župan občine Litija

Litija vam tudi letos namenja dobrodošlico ob začetku poti, ki se prične 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 Čatežu. 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 pomladi 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 svetovno 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.
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
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Slovenke in Slovenci nujno potrebujemo hojo
Pohodništvo je v slovenskem prostoru postalo že stalnica in tradicija
tudi zaradi današnjega načina življenja. Premalo športno aktivne Slovenke 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.

Milan Izlakar,
župan občine
Šmartno pri Litiji

V Sloveniji je mnogo pohodnih poti, ki so obiskane v vseh letnih časih,
nekatere pa večinoma samo enkrat v letu v spomin na posebne dogodke ali znane osebnosti iz slovenske zgodovine. Fran Levstik, slovenski
pesnik in pripovednik, ki je zapisoval dogodke 19. stoletja v naših krajih, 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 hodil 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 prijaznih
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. Rudiju Bregarju, ki sta zmogla toliko moči, da se je pohod ohranil do
današnjih dni in da tradicionalno slovensko nasprotovanje in prerekanje med skupnostmi ni preprečilo projekta, ki nam je vsem v veselje
in ponos.
Dobrodošli pri nas doma!
Milan Izlakar,
Župan Občine Šmartno pri Litiji
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Levstikova pot je turistični, kulturni in etnološki
dogodek
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 misel, kako privabiti obiskovalce naših krajev tudi med letom.
Alojzij Kastelic,
župan občine
Trebnje

Župani treh občin smo združili moči in v zadnjih letih poglobili sodelovanje. 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 našim 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 posejane z vinskimi hrami, Jurjeva domačija je še vedno kos času, na hribčkih 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
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Boštjan Burger

LEVSTIKOVA POT JE PRVA NA SVETU
S PROSTORSKO PREDSTAVITVIJO NA
INTERNETU
Leta 2007 je spletni gigant Google začel kot dodatek spletni
aplikaciji Google Zemlja dodajati storitev Street View – Ulični
pogledi.
Ta metoda dokumentiranja, večinoma zaradi
metode dela omejena na ceste, je postala znana
in priljubljena kot orodje za vpogled na geografsko lokacijo. Toda Google ni bil prvi, ki je začel z
»Uličnimi pogledi«. Ljubljana je imela z metodo
prostorskih slik skorajda v celoti dokumentirane
ulice in interiere pomembnejših inštitucij že leta
1998. Projekt se je imenoval Ljubljana kot muzej na prostem – Virtualni muzej Ljubljane. Bila
je ideja, da se Ljubljana pokaže kot muzej, ulice
kot muzejski hodniki, stavbe pa muzejske vitrine,
ki si jih obiskovalec muzeja ogleduje na daljavo.
Projekt je zaživel kot pomemben učni pripomoček za učenje na daljavo. Zelo priljubljen je postal
tudi med Slovenci po svetu, ki si lahko domače
kraje v navidezni resničnosti ogledajo preko svetovnega spleta.
Že nekaj let je v meni tlela želja, da bi se podal
po opisu Levstikove povesti Popotovanje od Litije do Čateža in jo geografsko dokumentiral z
metod prostorskih slik. Letos oktobra sem se na
spodbudo žene, ki je profesorica informatike na
Gimnazija Litija odločil, da projekt končno izvedem. Tudi ona je namreč navdušena nad možnostmi, ki jih omogoča ta relativno nova metoda
dokumentiranja in je že leta 2000 naredila prostorski prikaz Litijske gimnazije. Litijska gimnazija je tako tudi prva slovenska šola in med prvimi v svetu, ki je z metodo prostorskih slik v celoti
prikazana na svetovnem spletu.
Levstikova pot poteka po razgibanem terenu,
zato sem se na terensko izvedbo temeljito pripravil. Pot za pohodnika ni težka, vendar nošnja skoraj 20 kg opreme in hkratno delo zahteva precej
fizičnega napora in zbranosti. Terensko delo sem
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nameraval izvesti v enem dnevu, v eni etapi. Tehnološki razvoj gre zelo hitro naprej, zato sem želel
izvesti delo z najboljšo opremo, ki bo dala najboljše rezultate. Na pot sem vzel fotoaparat z 21
milijoni točami, nekaj rezervnih baterij, stojalo, ki
je omogočalo višino pogleda do 4 m, prenosno
grafično postajo s procesorjem i7, 8 GB DDR3
ram ter 500 MB 7200 rpm diskom. Vse skupaj
so napajale 9 celične baterije, ki so zadoščale za
celodnevno delo. Pot sem beležil s priročno navigacijsko napravo Garmin GPS 62s. S primerno
pohodno obutvijo ter za tako delo primernimi
oblačili se je terensko delo lahko začelo. Tekočine
sem vzel 2 litra, hrano sem omejil na nič.
Pot sem začel hladnega in še v meglice zavitega
jutra v Litiji. Ljudje so me malo čudno gledali, ko
sem začel pot v središču Litije. Nič čudnega, saj
sem verjetno deloval kot vojak, ki je po naključju
v polni bojni opremi prišel nekje iz kriznih območij po svetu. Pot iz Litije do Šmartna pri Litiji
je potekala z zvedavimi pogledi mimoidočih in
tudi radovednimi vprašanji, kaj vendar počnem.
Nad Šmartnim sem srečal skupino otok, ki so
se že med prvimi dopoldanskimi sončnimi žarki
vneto poslušali učiteljice na naravoslovnem izletu. Začela se je gozdna pot in ure samote, ko
nisem srečal »žive duše«, le hoja, foto-vzorčenje
in beleženje dokumentiranih lokacij v satelitski
sprejemnik. Čeprav sem izkušen gornik in pohodnik, se je odločitev, da zaradi zmanjšanja teže ne
vzamem hrane, izkazala za napačno, zelo napačno … V želodcu je pričelo že ob enih popoldne
kruliti in telo je pri napornem delu zahtevalo svoje gorivo. Tu in tam sem utrgal kako užitno gobo
in jo surovo pogoltnil, precej neokusno.
Verjetno sem deloval precej lačno, je pa očitno
slovenska gostoljubnost v teh krajih še zelo prisotna. Ko sem se približal osamljeni hiši na gozdni jasi, mimo katere je vodila pot, me je na vrt
poklical zakonski par srednjih let ter mi ponudil
kosilo – odličen golaž narejen s kostanji. Imam

nekaj kuharske izobrazbe in lahko zatrdim, da
tako dobrega že dolgo nisem jedel – res, da je lakota najboljša začimba, vendar je bil golaž tudi
brez te začimbe izvrsten. Vsa pohvala kuharici.
Pot sem nadaljeval po slemenih od Jelše do Liberge v lepem sončnem vremenu, ki je omogočalo hitro delo brez popravljanja nastavitev pri
postopku fotografiranja. Od Liberge naprej proti
Preski je zapihal veter in sonce so prekrili oblaki.
V gozdu je postalo zelo temno, tako, da sem se
že začel premišljevati o prekinitvi in preložitvi na
naslednji termin. Situacijo sem rešil z dvigom občutljivosti tipala fotoaparata na ISO 6400.
Do Preske mi je uspelo dokumentirati pot kljub
temačnemu gozdu. Sonce se je pri Gobniku že
spustilo pod oblake, tako da sem nadaljeval s toplo popoldansko svetlobo, že zahajajočega sonca.
Moral sem pohiteti, da bi izvedel terensko delo
v enem kosu. Pri Moravčah sem se pomudil še
pri Tonini hiši, se nasmejal pri opisu, kako si je
Levstik pri svoji nesojeni nevesti krajšal čas ter
v skoraj maršu nadaljeval proti Turnu. Še nekaj
kilometrov večernih posnetkov pokrajine, zadnji
vzpon proti Čatežu in še zadnje minute zahajajočega sonca pri cerkvi v naselju. Sončna krogla se
je potopila pod horizont.
Oddahnil sem si, uspelo mi je! Sedaj sem se moral še vrniti nazaj v Litijo, kar je predstavljalo večji
problem, kot sem si predstavljal. Javnega prevoza,
razen organiziranega šolskega avtobusa v teh krajih ni. Kako se vrniti nazaj? Peš? Misel na nočno
hojo s težko opremo mi ni preveč dišala. Pa se
problem vrnitve le ni prenesel v velik problem.
Možakarja (kasneje sem iz pogovora razbral, da
je krčmar v gostilni na Čatežu), ki je delal v novogradnji blizu gostilne sem povprašal o možnosti
prevoza v 28 km oddaljeno Litijo. Brez oklevanja
mi je ponudil prevoz in že čez dobre pol ure sem
bil nazaj v Litiji.

Virtualni pohod od Litije do Čateža je dosegljiv
na spletni strani www.burger.si (www.mojaslovenija.si) – projekt Utrinki iz Slovenije (Prostorski
atlas Slovenije), natančneje http://www.burger.
si/Litija/Levstik/uvod.html ali http://www.mojaslovenija.si/Litija/Levstik/uvod.html.

www.levstik.si/pot
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Fran Levstik

POPOTOVANJE IZ
LITIJE DO ČATEŽA
Bilo je letošnjo jesen o svetem Martinu. Napotiva
se na Dolenjsko jaz in moj prijatelj, ki ga imenujem Radivoja, ker ni vsakemu človeku všeč, da
se njegovo ime raznaša po knjigah od ust do ust.
Vem, da jih je dovolj, ki tega komaj čakajo; ali
nikdar niso bili vsi ljudje enaki pa tudi ne bodo.
Zjutraj ob osmih odrineva iz Litije, vzemši starikavo babo, da nama je odnašala in pot kazala.
Nisva šla zdaj šele prvič v te kraje, ali nikdar še ne
po tej poti; bila je tedaj obema neznana.
Iz Litije se pride najprvo v Šmartno, ki ni prevelika, pa čedna vas, da bi se lahko imenovala trg.
Do tukaj gre široka, gladka cesta, ki drži dalje
proti Šentvidu. Kakor hitro ostane Šmartno za
hrbtom, precej se začno stiskati hribje od obeh
strani; njive in travniki med njimi so vedno ožji.
Kdor hoče iti na Čatež, kakor sva midva misel
imela, mora v Kostrevnici zaviti z ravne ceste na
desno roko v hrib po grdem kolovozniku, da še
kmet ne vem kako drva po njem izpeljava; pa
vendar je dejala baba, da pride časi celó kočija
sem dol, kadar se gospoda iz dolenjskih graščin
pelje do Litije, potem pa dalje po železnici. Zdaj
neki merijo drugo cesto, ki bo krajša, pa vendar ne
bo imela tako zaprtih klancev.
Koračila sva z debelimi gorjačami po strugah in
jarkih; babúza pa je pravila to in to, vendar nič takega, da je vredno opomina. Vprašam je, ali znajo
v njenem kraju ljudje še kaj narodnih pesmi, pa
mi ni vedela povedati; le v Šmartnem je kazala
eno samo ženico, ki poje od Jezusovega trpljenja
sedemdeset razdelkov dolgo pesem in tudi še
drugih takih.
Poezija našega naroda umira; samo kaka babuška
še zna odlomek te ali one stare junaške pesmi.
Naselile so se med nami, posebno v Gorenjcih,
kratke vrstice, zložene po nemški navadi. S pravljicami je skoraj tudi ravno taka. Minila je doba,
ko se je skladalo in pelo. Kar se ni še do zdaj nabralo, poslej se ne bo dobilo več dosti izvirnega.
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Ako bi mi tudi imeli Vuka, nimamo pesmi, da
nam bi jih zbiral, in ko bi prav imeli pesmi, gotovo nam bi manjkalo Vuka; saj še to, kar je cvetelo
med ljudmi, nam je moral pokazati neslovenec Korytko.
Pot je bil zmerom enak. Šli smo zdaj skozi borovje in smrečje, zdaj po golem nizkem grmovju.
Malokje je stala majhna kočica revnega osebenjka. Za nami so se dvigali ono stran Save beloglavi
snežniki; pred sabo pa, tako tudi na levo roko,
imeli smo same gozde. Le na desno, po daljnih
gorah, vidiš tu in tam kako prijazno cerkvico.
Najbliže ti je grad Wagensberg, dobre pol ure za
Šmartnom, tikoma ravnine, strugi podobne. Zidan je vrh strmega, pa ne previsokega hriba, ki je
enak seneni kopíci. Nekdaj ga je imel Valvasor in
slovečemu pisatelju v čast se imenuje še zdaj ena
soba Valvasorjeva; v njej nihče ne stanuje. Tako je
ukazal knez Windischgrätz, ki je nedavno kupil
to graščino.
Poldrugo uro od Litije klanec nekoliko poneha,
pa ne za dolgo. Ni dosti ravnine, pa tudi to si je
obrnil človek v svojo korist, kakor ti kažejo njive
in hiše, tod in tam raztresene. Vidijo se tukaj že
prvi vinogradje in vesel se čutiš, da si na Dolenjskem; ali kapljica teh trt je še kisla; svet ni še dovolj zaslonjen pred mrzlimi snežniki. Temu kraju
se pravi na Libergi. Tik pota stoji cerkvica brez
duhovnega, pa ima pokopališče. Še kmalu nisem
videl na kmetih tako čednih grobov. Skoraj vsaka
gomila je otrebljena in posajena z okroglimi kamenci, kakor imajo navado pri mestih. Ne vem, je
li cerkovnik tako domiseln ali imajo ljudje toliko
spoštovanja do mrtvih.
Kolovoznik se je obrnil kmalu spet navkreber in
čez majhne pol ure pridemo do gostega bukovja.
“To je hosta turenske graščine”, pravi bábina.
Radivoj odgovori: “Saj se precej pozna, da ni
kmetova, ker je gosta in lepa. Kmetu ne dela nobena stvar tolikega nepokoja kakor lep, zaroden
les. Nima prej miru, da ga izpridi; zato je pa dandanes povsod že tako malo drv. Prejšnje čase je
bila marsikje dana kmetom pravica na grajskem
sekati za domačo potrebo; tudi lastne gozde so
imeli. Ali kako se je ravnalo! Povénil je, potlej pa
pustil, naj segnije na mestu, če se mu je le zdelo,
da klada ne pojde rada na dvoje. Še celó, kadar je
šel zelenje obirat, ako je naletel na dolgo bukev
omladnih vej, kaj je storil, če ni mogel ali hotel
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nanjo? Da le ni bila predebela, posekal jo je zavoljo koša mladik. Videl sem nekdaj Laha, ki je
bil zalezel visoko na okleščeni, lepi smreki vranje
gnezdo. Ker ni mogel do njega, hotel je po vsej sili
drevo izpodrobiti. Ravno tako grdo se je pri nas
delalo. Dejali so: `Drv ne bo nikoli pomanjkanja.`
Pa že zdaj mora na kupílu kuhati in greti se skoraj
vsa spodnja dolenjska stran. Pa kaj šele bo?”
Modrovanju svojega prijatelja sem se jako začudil, baba pa še bolj.
Vprašam je, kako se tukaj pravi.
“Na Preski,” odgovori.
Slovenec ima dosti krajev, posebno pa gozdov, ki
jih tako imenuje. Bržkone so bili ondod nekdaj
preséki, narejeni za mejo hostam sosednjih gospodarjev, od tod menda ime.
Dalje grede smo videli tri grmade eno za drugo.
Pravila je žena, da so v tem gozdu nekdaj prebivali hudi tolovaji. Stregli so popotne, jemali jim,
kar se je zatélo, pa tudi pobijali jih. Ravno tukaj
bi trije bili ubiti. Na široko po slovenski zemlji je
navadno, da se meče na tako mesto, kjer je kdo
z nesrečno smrtjo umrl, vejica ali kamen ter se
govori: 'Bog se usmili tvoje duše!' Lepo je, da se
miluje še po smrti človek, ki je moral nehotoma
pustiti zemljo; morda še mlad in željan sveta in
života, negotov za popotovanje do neznane dežele, ki se je boji vsak: bogat in siromak, pobožen
in hudoben. Vselej sprelete človeka bridke misli,
kadar ide mimo take grmade. Narod sploh trdi
in veruje, da se ne sme raznesti ali zapaliti dračje,
ki leži v žalosten spomin, ker bi mrtvec na onem
svetu potem ne imel pokoja; hodil bi strašit in klicat, dokler bi zopet ne dobil novega kupa. Vendar
časi poredni pastirji zanetijo ogenj ali pa razmečejo veje; pa kmalu pride kdo, ki v novo suhovine
in kamenja navrhováti. Ta šega je še gotovo ostanek iz poganskih časov.
Ko do razpotja pridemo, vpraša žena, hočeva li
čez Gobjek ali po Štorovju.
Radivoj odgovori: “Le na Gobjek! Pravijo, da je
krajša pot, in tudi je Gobjek najbolj sloveča vinska gora, kar jih je tukaj v obližju.”
Hrib se je prevalil. Kakor je bilo dosihdob navkreber, tako smo zdaj začeli iti navzdol. Bilo je
blato in pot še neprijetnejša zato, ker ima skoraj

ves ta hrib ilovo prst z drobečim se, belim laporjem. Hosta je kmalu nehovala; samo še kak dob
ali kostanj, ki ga je tukaj mnogo, nam je zaslanjal razgled. Počasi zmanjka vsega drevja. Odpre
se pred nami dolenjska dežela. Proti jugu stoje
Gorjanci, proti severu Kum, ki teh krajev prehude burje in mraza váruje; pred nami pa se na obe
strani prijazno dviguje gorica za gorico z belimi
zidanicami, z vinskimi hrami. Na desno vidiš Zaplaški hrib z rdečo streho nove romarske kapele;
na levo v dolini pojo zvonovi svetokriški, kjer sta
dva duhovna. Zemlja ima, posebno v tem kraju,
ves drugačen obraz kakor pa na Gorenjskem.
Širokih polj, velikih travnikov ni; le ozka, zelena
riža je tu in tamkaj med hribi in goricami. Tudi
vasi niso velike, hiše raztresene, večidel zidane, pa
tudi lesenih obilo. Kjer je bliže vinograda, ondi
si kmet najraje stavi poslopje, da le more in sme.
Nekatera vas je pol ure dolga, pa ima komaj trideset tod in tam raztaknjenih koč.
Ura je bíla enajst. Nismo šli več dolgo, kar pridemo do prve zidanice. Ker se je ravno praznoval
svetega Martina dan, zato je bil hram tudi odprt.
Stalo je mnogo ljudi pred sodom v glasnem pogovoru; vino jim je majalo jezike. Gledali so in
kazalo je, da bi nam radi veleli pit; pa menda si
vendar nihče ni upal, ker smo bili čisto neznani.
Idemo dalje, pa ne predolgo; kmalu najdemo
drugo zidanico Odprto. V nji so bili trije možje
nakrižne dobe. Starec, hramu gospodar, pokliče
najino ženico: “Tara, ne pojdeš pit? Danes ga pije,
kar leze in gre, da ga le ima. Ne veš, da martínovamo? Nocoj ga bomo krstili, če je božja volja.”
Tare je mikalo, pa vendar ni vedela, kaj bova midva rekla.
Starec, dejali so mu Bojec, brž vidi, kaj ima baba
za bregom, pa se k nama obrne: “Menda se tudi
gospodoma ne bo storilo inako, če stopita bliže
soda. - To bom sam izpil; potlej bomo pa drugega.” S temi besedami nagne leseni vrč, dleskne
z jezikom in pravi: “Letos je dobro, hvala bogu!”
Bojec je bil čuden mož. Lice je imel rdeče, pa
tako nabrano kakor suha hruška. Trdno se je
držal stare noše, zato pa tudi ni imel oprt in
platnene hlače so mu nizko opletale. Dandanes je že malo takih dedov. Zginili so klobuki
z dolgimi kraji pa nizkim oglavjem; mi le raje
nosimo oglavje bolj visoko. Veselil sem se časi
že od daleč, ako je od kod po cesti primigalo

široko pokrivalo, ki je branilo dežja in sonca; veselil sem se rdeče opasíce in čevljev, ki so imeli
golenice proti gležnju zavihane. Živel je pri nas
možiček, stara grča, ki ni mogel dobiti pri nobenem klobučarju, v nobenem sejmu, v nobeni
starini klobuka po svoji všeči. Kaj stori? Ureže si
palico in gre noter v Kranj pa si ga da tamkaj delati. Mi se trdoglavo držimo starih reči, zlasti pa
Gorenjci, ki imajo pregovor: “Stara petica, staro
žito pa star mož!” Rad bi vedel, ali se Ločanje še
nosijo tako, kakor so se nekdaj. Imeli so hlače
do pod pazduhe, na hrbtu je pa čepela majhna
záplata, ki so ji rekli jopič, da je bil ves človek
tak, kakor bi ga v brenti prinesel.
Rečem Radivoju, da le pojdiva za Taro, ki ni čakala, da bi se ji dvakrat velelo. V hramu je bilo
dosti razvlake: trije sodje, poldruga motika, stoli;
tu in tam kak vinjak, pol banjke, vrči; miza na treh
polomljenih nogah; držala je vse polno drobtin,
črnih in belih, pa tudi polovico orehove potice in
lep kos gnjati. Dade nama vsakemu svoj stol in
pila sva iz obilega vrča.
“Letos je lahko dobro,” veli Končina, prav nizek
možič kakih tridesetih let. “Saj smo pa tudi imeli
vročino in sušo, da nas Bog vari! Kdor je trgal šele
po deževju, tisti ga ima več, kaj da je tudi bolj
vodeno.”
“Štiriintridesetega, to je bila pijača, to! Letošnje
vse nič proti onemu,” pravi Hostnik, človek pri
petdesetih letih, pa še jako trden in zelo velik. Tukaj so ljudje bolj majhni, ali čvrsti in zatrepáni.
“Enajstega je bilo pa še boljše,” zavrne Bojec.
“Štiriintridesetno je imelo preveliko moč, da je
vznak metalo; še mrli so od njega, mrli; ono pa
dobro v ustih, zdravo v telesu. Ravno sem bil na
Savi pri brodnikih; nikoli ne bom pozabil, kako se
je živelo tiste čase! Pil si ga za petico ti pa še kdo
poleg tebe, kdor si bodi, od jutra noter do večera;
nazadnje ti je pa še prinesel drobiža iz petice, tekma se ni rado sešlo. Zdaj se je pa vse predrugačilo:
brodnikov ni več, vino je drago! Naj bo, saj ga pridelujemo. Do smrti bomo že kako! Petinosemdeset let niso mačkine solze, kaj menite!”
“Pa ste še dečko še,” pravi Končina. “Če Bog da,
še ga bomo zdravi pili, da bi le trta spet rodila.
Vinstvo je bilo že dolgo ničevo. Letošnjemu res
ne more človek, da bi dejal: 'Žal ti bodi!' Samo
premalo ga je. Midva z babo ga imava dve mali
vedri manj od lani.”
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Bojec odgovori: “Po tistih gorah, ki leže bolj nizko ali pa proti burji, da ga je bil dosegel mraz,*
tam ga je res nekaj manj. Kaj pa čemo? Kdo si ga
je bil še toliko v svesti? Jaz ga imam pa vendar več
od lani; moj nograd je dobro visoko in gleda proti
poldnu. To ti je lega za trto, vidiš!”
Hostnik se oglasi: “Bojec, ne bodi hud, ako rečem,
da je moje boljše, daravno mi nograd ne leži tako
v zglavju gobenske gore kakor tvoj.”
Te besede niso ustregle. Dolenjec ne posluša rad,
če se povzdiguje drugo vino pred njegovim. Kadar
si v hramu, hvaliti ga moraš, če te prav za ušesom
praska, sicer mu ne ugodiš. Tudi Bojec ni molčal.
“Hostnik,” pravi, “ti še ne veš, kako je dobremu
vinu ime! Kaj meniš, da tisto velja, ki je dolgo
sladko? Le ti semkaj pogledi, kako se je moje
ubrisalo! Kje imaš ti takega? Res je bolj reznó, pa
bo tudi bolj držéče. Vaša sladkál vam bo še nagajala, preden bo leta konec. Saj vendar pámetujem nekaj let, pa ne vem takega, da bi se bil mošt
grénca branil tako dolgo kakor letos nekateri, pa
ne vsak. Gospodje tudi vedo, kaj je dobro; le čaki,
zdaj bomo pa onega.”
Urno podstavi leseno posodo in natoči beline,
potem pa zopet začne ponujati naju: “Le v slast
ga! Saj ga je Bog dal, ni zrastlo na srcu. Založje
gnjati ali potvice bi tudi menda ne bilo odveč; saj
imamo, hvalo bogu, oboje, kar komu bolj dobrí.
Po jedi se grlo nekako zaželi mokrote. Ali ni res
dobro?”
Hvalila sva, daravno se je upiralo, ker je bilo še
dopoldne; pa tudi se je nama zdelo premlado.
Dolenjec pa ga ne pije nikoli tako rad kakor jeseni, nikoli se mu ga tako malo ne smili. Takrat
je vse dobre volje, malo in veliko, mlado in staro.
Kdor nima sam nograda, pa gre od hrama do hrama okoli prijateljev. Tako je do blizu božiča. Šele
potem, ko sod poje, začno tudi skopovati z
vinom. Po vinskih krajih so ljudje sploh bolj radodarni - še preveč. Manj rezní so, bolj prijazni
od Gorenjca, pa tudi pokornejši. Človeka v suknji
so veseli v hramu. Radi ga poslušajo, če kaj pripoveduje, vendar ga ovínijo, ako le morejo, ker je to
górniku in njegovemu pridelanju velika čast, pa
ne bom rekel, da bi se jim tudi smešno ne zdelo,
da ga ne more tako nositi kakor oní, ki so iz mla* T. J. slana; Dolenjec nima te besede
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dega pri njem. Čudno pa je, da veseli Dolenjec
tako malo poje! Po nogradih je časi jesensko nedeljo popoldne vse živó pivcev; glasne besede se
slišijo notri do sogornih zidanic - ali petja vendar
ni; malokateri zauka ali pa zakroži poldrugo vrstico od nove gorice. Brez pesmi uživajo zlato kapljico možje in mladeniči, še žene so ž njimi; celó
dekleta ne ostanejo doma. Nekatere med njimi
so prav zale in silo postrežljive; tudi jim ni grdo
iti časi, posebno ob nedeljah, v krčmo, ako je v
hramu poteklo. Kdo bi jim zameril? Vsaka dežela
ima svoje šege in običaje.
Možje so si napravili tobaka in Bojec pravi: “Star
kotar sem, pa vendar ga rad piti dajem. Človeku
na stare dni od vsega, kar je imel, ne ostaja nič
drugega kakor ta božji dar; vse prejme sin ali hči.”
Radivoj vpraša: “Pa vendar ne obdelavate sami?
Le vino je menda vaše, kolikor si ga izgovorite!”
“Kaj še,” pravi starec, “nograd je moj. V zemljo ga
s sabo ponesem, ko bi le mogel ali hotel. Kakor
hitro pride nevesta ali zet k domu, niso starši več
dolgo ž njima pri eni mizi; to je tako gotovo kakor amen. Pri nas je malo hiš, da bi se ne delili.”
“To ni lepo,” rečem jaz, “pri nas vkupaj žive do
smrti.”
“Tako je le; kaj pa čemo?” odgovori oni. “Svet
je hudoben; mladi ljudje radi zaničujejo starega
človeka; ne pomislijo, da stara kost je modrost.
Po naših deželah pa le vino gospodari; zanje skrbimo bolj kakor za vso drugo poljščino. Zato pa
izgovori vsak oče kos nograda sebi v last, da ga
uživa in dene, kamor hoče. Koliko je osebenjkov,
da nimajo razen koče in nograda nič, pa vendar
hranijo sebe in družino, če niso letine preslabe.
Kadar pride ujma na trto, potlej seveda je bogpomagaj! Pa saj zdaj tudi več radi ne dade‚ ženiti se
na sam vinek.”
Na to pravi Radivoj: “Dolenjci ste dobri ljudje
zlatih rok; ali varovati znate premalo.”
“Zakaj?” odgovori Hostnik. “Tačas ga pijemo, kadar je pa kadar smo ga vajeni. Saj mora človek
trpeti, preden ga dene v sod: jeseni je plastíti, spomladi se kolí, obrezuje in koplje prvič in drugič;
nazadnje je pa trganje. Tega se res ne boji nihče,
pa vendar je dovolj opravka.”
“Veste kaj,” pravi Končina, “jaz bom pa tudi ne-

koliko pritegnil, da bi si lahko drugače preúrili.
Za najtežje delo ni časi kaplje pri hiši. Pride prva
in druga kop; kdo ima tačas moker sod? Prijel pa
tudi ne bo nihče za motiko brez pijače; saj ne dobimo delavcev. Kaj nam je početi? Kupujemo ga
prekleto dragó! V košnji in mlatvi je ravno taka.”
Na to veli Radivoj: “Pozimi pa imate časi hrame
odprte na stežaj; kdor mimo ide, pij ga, rad ali
nerad. Nekateri še celó kurijo po zidanicah in vsi
mraza premrti delajo pokoro pred sodom. Kadar je pa čas okopavati, gotovo se ne oglasi nihče zimskih pomagačev, da bi dejal: `Pozimi si ti
meni, zdaj bom pa jaz tebi!`”
“Človek ne sme zapustiti ne sebe ne prijatelja,”
zavrne Hostnik. “Ali vsega pa tudi ne popijemo
sami, s čim bi potlej davke plačevali?”
“To je tako,” pravi Bojec. “Kako bo človek jeseni
brez vina? Zakaj sem pa trpel in guzo napenjal?
Poleti je voda dobra; jeseni bi je ne pil za ne vem
kaj. Vsakemu najbolj prav služi tako, kakor je vajen. Vse leto sem upal: zdaj sem dežja prosil, zdaj
sem se ga bal, posebno v strahu bil zavoljo toče;
pa bi še ne smel vedeti, kakovo slast ima? E, pojte,
pojte!”
Tara ni poslušala, kaj mi govorimo; menila se je
le s pijačo in ugrizačo. Ravno je poldne zazvonilo,
kar pridejo po kolovozniku tri babe, ki so peljale
kure v Ljubljano. Dve sta vlekli, tretja pa rinila.
Ena izmed njib spozna Taro in reče: “Tara, tebi se
dobro godi. Me pa vlečemo za žive in za mrtve,
nihče nam ne veli: `Pojte pit!`”
“Pa pojte,” veli Bojec.
Babe hitro podlože voziček in vse tri so bile v
hramu, kakor bi trenil. Komaj pijo vsaka enkrat,
ali pa morda še ne, kar zlodej prinese paglavca, ki
je držal bučo vina v roki. Ker je voziček stal brez
varuha, naglo odpre kurnik pa izpusti kopune in
kokoši, ki so zagnale veliko kokotanje. Raztaknile
so se po brajdah in po trtju. Ko babe to začutijo, planejo vse tri čez prag. Kure so ráhtale, babe
regljale; pa še Tara jim je pomagala, da se ni vedelo, kdo bolj vpije, babe ali kure. Paglavec se je
pa smejal; tudi mi si nismo mogli kaj. Ena srdito
poišče ocepek ter ga zakrepelí na vso moč; ali za
dečkom vendar ni potekla; menda je vedela, da ga
ne dojde. Tara pa ni le vpila ž njimi, temveč tudi
loviti je pomagala. Vse štiri so nekaterikrat zaklicale: “Pit, Pit!” in poskočile sem in tja po nogra-

dih, preden so vgnale družino do zadnje čopaste
jarice, ki v noben kup ni hotela k rokam zato so jo
pa tudi srdito preklinjale. Prva reče: “Bog daj, da
bi te lisica požrla!” Druga pristavi: “Pa da bi tudi
lisici nič ne zalegla!” Videč, da je vsa lov zastonj,
primeta dve za ojesce in najstarejša med njimi se
zaroti, da nikdar več ne pojde k Bojcu pit, ako bi
jo tudi na kolenih prosil. Tara, že jako rdeča, teka
in mencoriti sem ter tja. Kazalo je, da bi šla rada
v tovarišiji domu; pa ker je bila najeta do Čateža,
ni vedela, kaj bi in kako bi.
Kar mimo nas pride človek srednje dobe, ki so
ga vsi veselo poklicali: “Mrtolaz, pojdi pit!” Imel
je na sebi ponošeno gosposko suknjo in kapo z
motiko na glavi. Ravno sem jaz velel Tari: “Vem,
da te pomiče; le pojdi z babami, saj si lahko sama
odnašava do Čateža.”
Mrtolaz pravi: “Baba, le zgubi se, kamor češ; jaz
bom odnašal, jaz, ki bolj vem, kje je Čatež kakor
ti.”
Z nobeno rečjo bi se ji ne bilo bolj ustreglo kakor
s temi besedami. Plačava ji komaj, pa že skoči za
kokošaricami ter pomaga riniti.
Ko so bábine zginile v hrib, veli Bojec: “Prav je, da
so šle. Ena med njimi je vešča, pa ne povem katera. Bojim se, da mi bo kaj nagodíla, ker mislijo,
kakor ste vsi slišali, da sem tudi jaz kriv kurjega
bega.”
Ali hitro se oglasi Mrtolaz: “Kogá bo neki nahudíla? To je vse vkup nič, le meni verjemite!”
Hostnik veli: “Bogvedi kako je vendar? Duhovni
res uče, da ni treba verjeti; drugi ljudje pa drugače pravijo. Pa naj bo, kakor če; jaz ne verjamem
dosti.”
Na to odgovori Končina: “Kaj bi se to menil, kar
ni besede vredno. Raje pijmo!”
Ali Bojec jih zavrne: “Kar vem, to vem; saj nisem
še pozabil, kar mi je razkladal rajni Peckón, Bog
mu daj dobro!”
Po teh krajih nekoliko gine babjeverstvo, posebno
pri mladem zarodu; starci pa se še trdno držijo
svoje stare glave, kakor povsod. Kdor je prijatelj
narodovega izobraženja, gotovo želi, da bi se zatrle prazne vere; pa vendar je tudi res, da s takimi vražami zginejo obenem vsi narodni zakladi:
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pesmi in pripovedke, po nekaterih deželah celó
pobožnost.
Menila sva oba z Radivojem, da Mrtolaz gotovo govori nemški in to je bilo tudi res; zato mi
reče v latinskem jeziku, da pojdiva dalje, pa tega
človeka ne jemljiva, ker je že previnski. Ali on
se oglasi nama: “Quoque ego possum latinum
linguam, pijan pa nisem.” Začudila sva se mu,
daravno je tako slabo krpal in tolkel. Pravil je
potem, da je v “mestu” (*) sedel tri leta v latinskih klopeh, potlej pa učenost obesil na kljuko
in poprijel se šivanke. Ali kadar je vrhá dorastel,
pride tudi njemu vrsta, da je moral na vojsko.
- “Cesarja sem doslužil,” veli; “zdaj se pa tu po
hribih šivaje ukvarjam in otepljem z revščino.
Tako se godi vsakemu, kdor išče boljega kruha,
kakor je bel. Ravno imam delo tukaj v obližju
pri bogatem domačinu - k revnim ne hodim rad
- pa kdo bo na Martinji dan vbadal in krpúcal?”
Zahvaliva se górniku za pijačo ter hočeva iti; on
pa nama nikakor ni dal od sebe. Skoraj se je bilo
treba skregati, preden sva se mu izpulila. Tudi
Mrtolazu ni bilo pogodu. Kislo se je držal, čeprav
ni vedel zakaj; gotovo ga je že imel vrč ali dva čez
mero. Ko vidi Bojec, da vse nič ne pomaga, natoči
zadnjič in nama prinese razhódnjo. Pokusiva, potem pa odrineva urno. *
Mrtolaz je vzel, kar sva imela s sabo, in tedaj se
obrnemo zopet navzdol po kolovozniku.
Dovolj hramov je bilo odprtih in voditelja so
nama vabili tu in tam na kozarec vina; toda on
se je le naju držal, akoravno ga je težko stalo. V
neki zidanici je sedelo mnogo žensk in slišal sem,
kako so se po imenu klicale. V teh krajih je po
kmetih dosti
Rozalik, Cen, Konrád, Lojz; ravno tako se marsikateri moški imenuje Karel, Rihar, Rafael itd. Ne
bom pozabil, kako je bil pobožen kmet v Laščah
nekdaj razkačen, ko je hotela njegova ženica sina
krstiti za Silvestra, ker je bil ravno starega leta dan
rojen. - “Kaj?” pravi mož, “ali se ne bojiš, da bi te
Bog udaril zavoljo tvojega napuha? Ni v pratiki
dovolj ponižnih imen, ki so med nami v navadi?
Dokler se bo meni mezinec gibal na moji roki,
tako dolgo - dobro si zapomni, ne boš ti krstila
otrok po svoji glavi, ne! Jurij naj mu bo ime!” In
tako se je tudi zgodilo.
*To je v Novem mestu
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Čez majhne pol ure pridemo s hriba v raven. Pod
hribom stoje Moravče, vasica, jako raztresena; pa
ima vendar nekoliko prav zalih hiš. Zasuknemo
se iz te vasi na desno cesto po ozkih, močvirnih
travnikih, ki leže med hribi, pa ne trtonosnimi;
vsi vinogradje ostanejo zadaj ali pa v strani.
Kmalu smo prišli do graščine, ki se ji pravi Turen.
Bila je v nekdanjih časih dédina slovečih baronov
Galov, zdaj pa je že na mnogih rokah.
Ne prav dolgo potem se je pot na Čatež zopet
krebri obrnil. Mrtolaz pa se je menil po nemško
in zmerom od pijače, kar je Dolenjčev najljubši
pogovor, ki ga ne konča tako hitro, ako se ga je
polotil. Nagovarjal je naju, da naj zloživa imenitno pesem letošnjemu vincu na čast.
“Že sam sem se prtil ž njo.” pravi, “pa mi ni po
volji, kar sem zverižil. Časi je bil Kančnik; tudi
šmarski šomašter je zaokrožil katero: zdaj ga pa
ni, da bi kaj znal. Kar sta le-ta dva pomrla, nimamo kaj peti; stare so se pozabile, novih ni!”
Da se mi ne zameri, ako govorim nekoliko o pevcih, katere je imenoval Mrtolaz. Kančnik je imel,
kakor je slišati, v mladosti čudno usodo. Bil je
dobro dolgo proti koncu svojega života učitelj in
orglar v Dobrépoljah, kjer je tudi umrl leta 1841
ali 1842. V pesmih pravijo, da je vsakega prekosil. Zabrenčal je, kadar se je lotil, vsak praznik in
vsako nedeljo novo pesem; dajal je sam besede in
napeve, ki so si bili pa vsi jako podobni. Kančnikovo ime je slulo široko po Dolenjskem. Poleg
svetih je zdelal mnogo drugih, posebno zabavljivih in zdravic. Največ so gotovo zabavljice vredne,
v katerih kaj rad šéška žené; pa vendar si ni mogel
kaj, da bi se ne bi trikrat poročil. Prepevajo se nekatere njegove še zdaj po Dobrepoljah, po Laščah
in po Ribnici. Najimenitnejše so: Od svinjárjev,
Od lončarjev, Mož in žena, Od uši in bolhe, Kaj
nevesta prinese k hiši (posebno smešna in posebno - kosmata). Izmed pobožnih tudi še zdaj hodi
po deželi Od zvonov, zložena takrat, ko so Dobrépoljci napravljali nove zvoní k cerkvi.
Gotovo ni bil praznoglav; ali uka je imel premalo.
Vsako je zapel tako, kakor jo je spisal; in vsako je
spisal, kakor mu je prišlo pod palec - zatorej tudi
niso, da bi se iž njih učil jezika ali druge pevske
umetnosti. Nekoliko je natisnjenih med narodnimi; toda najsmešnejše se pogrešajo, ker jih Korytko morda ni slišal ali pa, kar je še bolj resnici podobno, ker so se mu zdele prekosmate. Ljudstvo

je v šalah robato, v jeziku rado ohlapno; take so
tudi Kančnikove pesmi. Skladal je časi tudi verze
(to ime jim je sam dajal), katerih pa ni pel, ampak
samo govoril, zlasti pri vinu, ki ga je vrlo čislal po
navadi slehernega pevca. Dva taka verza sta mi
znana. Prvi vbada učene poete ter se glasi:
Vi pojete takó,
da vas nihče zastopil ne bó;
mi pa pojemo takó,
da nas zastopi vsaki lahkó:
filozofi in poetje
in vsi drugi kmetje.
Drugi pripoveduje, kako v Laščah zvoni:
Vse stvarí
Bogá častí:
jerebíca,
kukavíca,
vsaki dán
tud' podgan;
še jaz ga bom - bom!
Pri zadnji vrstici je vselej izpraznil korarec, ako je
sedel pri vinu. Vse ga je rado imelo, ker je bil poln
šaljivosti. Pripoveduje se, kako mu je bilo enkrat
primanjkalo kurjave, pa da je v nedeljo po deseti
maši, ko so ljudje ravno začenjali iti iz cerkve, zaorglal čisto novo poskočnico. Dobrépoljci se ustavijo in vlečejo na uho, kaj ti bo. Hitro jim zabása
(debelo grlo je imel) čudno pesem, polno smeha.
Toži jim, da ga zebe še celó za pečjo, ker nima pri
hiši toliko polena, da bi ga za psom vrgel. Kmalu
so mu napeljali veliko skládovnico drv.
Kakor vsak imeniten mož, tako je imel tudi on
posnémalce, toda zadela jih je navadna usoda nobeden ga ni dosegel. Enega izmed njih sem
poznal. Reklo se mu je Bravinec in bil je kmet,
blizu Turjaka doma. Znal je brati in pisati, še orglati za silo. Ali gotovo bi Kančnik ne bil nikdar
zapel kaj takega, kakor je ta:
Častimo svetega Jurja
po suhem in po murji!
Njegove najslavneje pesmi pa vendar nisem slišal
od kraja do konca, ker je sam več ne poje - zdi se
mu prehudobna, drugi je pa tudi nihče več ne zna.
Bila je zabavljica Pikcu (nekakemu biriču), ki je
ubogega siromaka preganjal in lovil, ko se je po
hostah in brlogih skrival pred vojaščino. Takrat si
je obilo hudega skusil, kar pripoveduje še dandanes, ako ni umrl. Dve leti je, kar sem zadnjič videl
jako postaranega.

Od šmarskega šomaštra, ki je bržkone tudi Kančnikov posnémalec, ne vem nič razen kakih pet
vrstic žalostne pesmi, zložene o prezgodnji smrti
njegovega sina, ki so mu ga bili vzeli na vojsko:
tam je muzicíral,
pa se je ferdérbal,
ker je prešvah prsi bíl.
Izmed Kančnikovih pesmi še zdaj slové tiste, kar
je zabavljivih in godčevskih. Narod šale ne čisla
samo v navadnem pogovoru, kakor nam kažejo
mnoge ribniške smešnice, ki so ravno po Ribnici
najbolj znane; ampak Slovencu je dobrovoljnost
všeč tudi v knjigah. Prepričan sem, da prosti ljudje
v Novicah radi bero, kar piše Kurnik; in ravno le-ta pevec si je v rodu s Kančnikom. Kmetje imajo
še celó veselje nad Lažnivim Kljukcem (Münchhausen) in Nemškim Pavlihom v slovenski obleki
(Eulenspiegel), daravno je oboje le prestavljeno,
pa še zelo po vrhu.
Kaže nam vse to, da bi jako ustregel, kdor bi znal
resnico zavijati v prijetne šale. S takim pisanjem
bi se ljudstvo najlaže budilo, najlaže bi se mu dajalo veselje do knjig. Seveda bi se moralo pisati v
domači besedi, v domačih mislih, na podlagi domačega življenja, da bi Slovenec videl Slovenca v
knjigi, kakor vidi svoj obraz v ogledalu. Takemu
delu pa gotovo ni kos, kdor ne ve, kako ljudstvo
misli in govori, kaj ga razveseljuje, kaj žali; kakove
so mu kreposti, kakove napake. Hočeš li biti pisatelj, moraš najprvo jezik imeti, kolikor je mogoče,
pod svojo oblastjo; moraš do dobrega poznati narod - sicer je vse puhlo, kar pleteničiš, akoravno
morda, sam sebe in svoje bistroglavnosti čez mero
vesel, meniš, da tvoje delo je s tem bolj izvrstno
in gotovo nesmrtne slave; da je vredno tvoje pero,
naj bi se obesilo v kako cerkev ali na široko razpotje za večen spomin, da bi se nad njim izgledovali
pozni rodovi in čudili se njegovi kreposti, kakor
se tudi mi še zdaj čudimo velikemu ajdovskemu
rebru, ki visi na Gorenjskem v Crngrobu. Mogoče je, da se ti plazi vse to po možganih, ali morda
še tudi kaj drugega; toda čas je veter, ki pleve razpiháva in le zrno pušča.
Marsikdo večkrat zavpije med nami: “Za ljudstvo, za ljudstvo!” Ali vprašam: koliko je pravzaprav pisanih knjig za slovensko ljudstvo? Le
sami duhovni ugajajo dušnim potrebam v narodu in vsi naši tiskarji, ako so imeli kaj dobička,
gotovo si niso z drugimi knjigami tako opomogli kakor s pobožnimi. Koliko natisov je učakala
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sama Dušna paša! Ne sme se oponašati, da Slovenec brati ne zna in noče, in kadar kaj v roko
prime, nikoli ne vpraša po drugačnih knjigah
kakor po samih pobožnih. - To ni tako! Res je,
da starci po kmetih večidel še črk ne poznajo; ali
starci mrjó in mi tudi ne pišemo zanje, ampak za
mladi zarod, ki se mora učiti; trudimo se zanamcem v korist, da bi oni dovršili, česar prednjimcem ni bilo moči. Akotudi mlajši ljud posvetne
knjige še zdaj gleda po strani, to je samo zato,
ker Slovenci menijo sploh, da so prazne vsake
bukve, če niso duhovske; in kdo bi si upal tako
biti predrzen, da bi se prvi pripognil in kamen
pobral zavoljo te misli? Opomniti pa tudi moram, kako so kmetje moje domovine v slast prebirali Svetina. (*) Komaj so dobili knjižico v vas,
in brž se je vrstila od hiše do hiše; in še zdaj se
časi menijo pozimske večere, kako se je godilo
dvojčkoma Janezu in Pavlu. Sme se reči, da je
bila ta knjiga skoraj do dobrega postala narodna;
škoda je le, da se ni tiskala drugič, ker je bilo
gotovo hitro zmanjkalo prvega natisa, kajti dandanes je ni več dobiti naprodaj; še med ljudmi
se redko nahaja. Tudi Robinzonova povest je
prostemu človeku jako pogodu, ali - jezik, jezik
bralca straši! Kdor ni bil med ljudmi, ne verjame,
koliko pisava pomaga bukvam, da se prikupijo
ali odkupijo. Minulo jesen sem videl kmeta, ki
je srdit vrgel knjigo pod klop, ker je zavoljo prekosmatega nemčenja ni mogel umeti, akoravno
je na čelu nosila lažnivo ime: za prosto ljudstvo.
Na Dolenjskem sem naletel domačina, ki je imel
celó Robidovo Fiziko; skrbno me je izpraševal,
česar ni mogel sam razumeti. Iz tega, kar se je
opomnilo do zdaj, vidimo jasno, da Ijudstvo bi
že bralo, ko bi le imelo kaj, In kakor bi rastlo
med nami število dobrih knjig, tako bi tudi rastlo med narodom veselje do njih.
Res, da smo v veliki zadregi, kar se tiče snovi, katero naj bi izdelovali.
Za igre nam ne manjka drugega nič kakor zgodovinske podlage, igrališča in jezika. Sam širokopleči kmet brez težave pripoveduje svoje proste
misli v prosti besedi in slovenski dramatik bi le
same kmečke značaje lahko obrazil po življenju
in po naravi. Kaj ti bo gospoda, ki je vsa potujčena? Zato pa tudi nimamo lahkega izobražene* Ta knjiga se pravzaprav imenuje Sreča v nesreči, ali popisvanje čudne zgodbe dveh dvojčikov. Podučenje starim
in mladim, revnim in bogatim. Spisal in na svitlobo dal
Janez Ciegler, fajmošter per s. Tilni v Višnjigori, 1836.
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ga pogovora za omikane osebe. Zdelo nam bi se
gotovo preomledno, ako bi mlade mestne šogice
po slovenskih knjigah, s čašico kave pred sabo, v
našem “novojeziku” čudile se Prešernovim “visokomislim” in govorile od “slavohrama slavitih
Slavjanov”; smeh nam bi uhajal, ko bi se gospodičem prilizovale s čisto slovenščino “ljubomile”,
“krasnozorne” ali “zornokrasne”, “nežnomlade”
lepote, katerih “makordeča” usteca še ne znajo
izrekati črke ž, bilo bi neverjetno, ako bi uradnik
v pisarnici kmeta vprašal: “Kakšne so bile tiste
vile?” namesto: “Kako so tiste vile ven videle?”,
ako bi klicarji po mestnih trgih ne vpili za bobnom: “Ferlovtpórung! Na znanje bo dano!” itd.
Kadar bi te reči pisali drugače, kakor so v resnici,
lahko vidi vsak, da bi obraževali čas, kakršnega
ni med nami; ali vse to pa nam bi lahko dajalo
krasne zabavljice in šale. Ni mi treba opominjati,
da poezija naj bo idealna tudi v jeziku.
Vse ima svoje mejnike. Pevčevo delo mora biti zrcalo svojega časa, mora stati na vogelnem kamnu
narodskega života; sicer nima veljave, ker je enako
poslopju, na pajčino zidanemu.
Ko bi gledišče imeli, morda bi se naredile kake
vesele igre iz kmečkega življenja; pa samih oračev
in mlatičev bi se tudi naveličali kmalu. Kotzebue
v svoje igre ni jemal kmetov, ampak prapornike,
tajnike itd., in vendar so mu očitali Nemci: “Kaj
se pa more velikega zgoditi le-tej siromačiji?” Gotovo pa bi imel Slovenec dosti veselja do gledišča,
ako bi vedel, kaj se govori, kaj se počenja. Igrali
so pred tremi leti v Laščah učenci kratko burko v
domačem jeziku in videl sem, kako so prosti ljudje na uho vlekli in kazali, da jim je všeč.
Skorajda ravno tako malo snovi imamo za roman;
ali dejal bi, da tukaj nam stojita odprti vsaj dve poti.
Prva je pobožno-narodna, po kateri je pisan Svetin;
druga bi morda bila nekoliko zasuknjena po zgledu Župnika Wakefieldskega - ki je prestavljen že
tudi v ilirsko narečje - na čisti podlagi slovenskega
življa. Vzeti bi se moral kak veljaven domačin in k
njemu bi se vrstile druge manj pomenljive osebe,
kakršnih nam bi ne zmanjkalo tako hitro. Saj vemo
vsi, da šaljivi Ribničan obide križem svet; da imajo
Gorenjci dovolj pravljic od vojaških begunov, ki so
se potikali po hribih in šumah; vsa naša dežél pripoveduje še dandanes, kako so nekdaj lovili mlade
moške in dajali jih po sili na vojsko. Celó rokovnjači in deseti bratje so narodna lastnina, akoravno
zlasti prvih nihče ni vesel.

Dosti laže bi narejali povesti, ki jim velimo novele. Tu imamo dovolj gradiva, dovolj pravljic, zlasti
iz turških bojev. Takrat so se obnašali Slovenci bolj samostojno kakor bodisi kadar koli hoče
poprej ali pozneje; zato so pa tudi naše najlepše
narodne pesmi iz one dobe. Ali vsa zgodovina teh
časov pri nas leži še zdaj v celini. Dela je dosti, a
moža ni, da bi se ga lotil.
Morda bi ne bilo odveč, ako se opomni pri tej
priložnosti, da mi naj bi povesti ne skladali, kakor imajo navado vse duhovne hrane že presiti
Francozje pa tudi Nemci za njimi. Junak naj dela
in misli; njegovo dejanje ga naj znači. Gotovo ni
glavna reč, kako mu je nos urezan, kakovo ruto je
del za vrat; koliko ima las v brkah; kolikokrat se
oddahne in odrgne čevlje, preden prime za kljuko
pri durih. Prvo je značaj in znanje človeškega srca
in pa, kako se zgodba zaplete in zopet razdrása.
Ogibali naj bi se tudi silo obširnega popisovanja
krajev še tako lepih, ako ni potrebno in v pravo
mesto postavljeno. Mislil bi, da je vsakemu umetniku človek prva reč; vse drugo ima le toliko
veljave, kolikor je dobi po njem. Pesmi srbskega
naroda nas bi naj učile, kako se popisuje. Moral
bi znati vsak slovenski pisatelj izmed vseh narečij
najprvo ali vsaj tudi srbščino.
Če tenko preudarimo, res ne moremo tajiti, da je
naše slovstvo lepoznanskih reči silo majhno. Saj
imamo še povsod le trdo ledino; sama lirika se je
nekoliko povzdignila med nami. A lirika se večidel
peča samo z enim občutkom človeškega srca: z ljubeznijo; le redko se prime kake druge snovi. Pa naj
bo njeno sadje s tem lepše, vendar je vse v koséh,
celega velikega dela nam ne podaja. Tedaj narod, ki
ima le izvrstno liriko, ne more hvaliti se, da ima zavoljo tega tudi že lastno, polno literaturo. Še manj
pa je v tem obziru vredno to, kar je prestavljenega
iz tujih jezikov. Čas je, da bi se iz ljudstva zajemalo
bolj kakor do zdaj. Posebno mladi pisatelji, up naše
književnosti, naj bi tega ne pozabili, nestorji se ne
dadé in tudi ne morejo več zasukniti iz navadnega
pota. V narodu je snovi dovolj, zlasti za šaljivo pisanje; ali da se ne zgradi kaka zmes brez okusa, zopet
opominjamo: učimo se jezika in ljudstva!
Kančnik je nas jako zamotil; čas je, da se vrnemo.
Mrtolaz je bil kaj vesel, ko je v Čatežu zagledal
Roštanovo krčmo, ki stoji nekoliko niže od cerkve
tako, da se je videla že iz doline. Tudi ta vas je na
hribu, ki je precéj strm, zlasti na tej plati, od koder
smo mi prišli.

“Čast in hvalo Bogu,” veli šivalec, “Sante Roštan
se je pokazal. Zdaj bomo po debeli uri hoda prišli
spet na mokro. Malo takega vina, kakor je Roštanovo. Pokusiti ga moramo, če vse ne vem kaj! Saj
človek ni za vek; te ure, ki jih imamo, pa bi se kislo držali? Popred bo nas konec, preden vina. Trta
rodi vsako jesen; pa če je starja, boljo kapljico ima.
Pri človeku pa ni tiste lastnosti; če je starji, kisleje
se drži; in ko bi se časi ne presladil z vinom, dobro
vem, da bi nazadnje bil tak kakor vrisk!”
Radivoj reče: “Vendar je greh, da niste v šolah
ostali! Vi bi bili modrec, da malo takih!”
“Jaz tudi pravim, da,” odgovori Mrtolaz. “Posebno
zvezde, to je moje veselje! Tako bi jim bil prišel na
konec, da bi se čudili vsi malovedneži na zemlji, zlasti pa kar jih je tod okoli Svetega Križa in Čateža.
Kaj se pa če? Saj veste, kako pravijo: 'Ti župan, jaz
župan; kdo bo pa konja sedlal?' Časi, kadar grem
zvečer iz kakega hrama, pa tako premišljujem pri
svoji neumni pameti. Saj to je vendarle čudno, kako
so te zvezde! Menda imajo kako vojvodo kakor bučele v panju. Kaj pa tista, ki je v Skrivnem razodenju
pelin imenovana? Pisano je, da bo na zemljo pala.
Tačas bo čudna prikazen zavoljo naših grehov.”
Na to rečem jaz: “Ho, ho! Mrtolaz ve tudi sveto
pismo!”
Oni odgovori: “Človek mora vendar premisliti,
kaj bo za duše! Morda vi res nič ne verjamete? Saj
sem že slišal, da pri učenih ne išči vere. Pa jaz tudi
še nekaj vem, akoravno dosti ne.”
V takih pogovorih smo prišli do Čateža. V tej vasi
imajo duhovnega. Hiše so zopet raztresene, kakor
je Dolenjcem navada; le za cerkvijo bolj zdržema
stoje. Opomniti pa se mora, da zlasti na Dolenjskem po vinskih krajih ni take nesnage, kakršno
tujci radi očitajo; šele dobro čedno je po stranicah,
kjer ni prevelikega uboštva.
Pred Roštanovo hišo sta v glasnem pogovoru stala dva človeka: oče Roštan, rejen mož, pa še nekdo srednje postave in dobe pa rdečega obrazka, ki
se mu je vedno držal na smeh. Imel je opaljeno
hruškovo gorjačo, na spodnjem koncu okovano;
usnjata, umazana torbica mu je visela ob strani.
Mrtolaz ga hitro nagovori: “Kje si pa bil, Selšček?”
“E, saj veš,” pravi ta, “da mi smo le tam, kjer se
kaj nápak naredi. Drméljeva krava si je bila črevo
prevrgla, pa so bili pome pisali.”
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Iz teh besed smo precej videli, koga imamo pred
sabo. Mrtolaz dalje vpraša: “Kam pa zdaj?”
Oni odgovori: “Naravnost v grad na Kapijo, poltretjo uro hoda od tukaj. Še ne morem poliča vina
izpiti, akorawo me Roštan jako priganja.”
“Kaj pa je tako silnega tamkaj?” veli Roštan.
“Neki da gospodično v gradu zob hudo boli; pa
tudi junčka imajo, ki je že velik.”
“Koliko vam bodo pa dali?” vprašam jaz.
“Dve smreki: od gospodične eno, od junca eno
pa bo dobro.”
“Ali imate klešče, da boste zob izdrli?” reče Radivoj.
“Slab zdravnik bi bil, ako bi tega ne imel,” odgovori oni ter privleče iz umazane torbe majhne
klešče, z grdo capo ovite.
“Selšček,” pravi Roštan, “to pa že ne vem, če bo
kaj. S temi kleščami ne bo dala gospodična po
ustih brbrati, če ne boš cunje stran vrgel.”
Selšček: “Cunja mora biti; če se boji tega, pa naj
ima zob v čeljustih! Mi imamo za vse ljudi ene
same klešče.”
Na to pravi oče Roštan: “Pa vendar ne pojdeš
mimo nas, da bi ne pokusil, kakšnega je Bog dal
Čatežanom?”
Mrtolaz veli: “Te misli sem jaz tudi. Veseli bodimo, dokler še kraljujemo. Saj smo slišali, kako
pravijo, da po sedaj ne bo smel živine ozdravljati
nihče, kdor se ni v Ljubljani učil. Kaj bo, Selšček,
če te primejo?”
“Kogá bo? Jaz imam pisma! Saj so me že skušali
taki, da tudi kaj vedo. Meniš da rajnik Bogotáj
ni znal, koliko je dve in tri? Pa me je bil enkrat
poklical: 'Selšček, pogledi, pogledi! Živina mi
je obolela. Ampak jaz ti ne povem, katero je
bolnó. Zdaj bomo videli, če kaj poznaš ali ne?'
- Jaz pa naravnost repe tipat! Šlatam, šlatam
od prvega do zadnjega pa besedice ne žugnem.
Bogotaj si je mislil: 'Rad bi me, ali me ne boš!'
Kadar je bilo vse čisto potipano, veli Bogotaj:
'No kaj boš povedal?' - Gospod, rečem jaz, vi
menite, da je samo en vol bolan; jaz pa tako
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pravim, da sta dva: plavec pri kraju ima žabico, le-onemu roginu v sredi se pa dela notranja
bula! Dobro me poslušajte: samo še poldrugi
dan bo rad jel; čez tri dni bo pene tiščal, osmi
dan ga boste pa iz kože devali, če mu ne pomagam. To je tako gotovo, kakor bi odrezal; pa je
mir besedi! - Gospod se ustraši in reče: 'Pa si
ga upaš?' - Kaj bi si ne! V petih dneh vam ga
bom v jarem dal! In tako se je bilo tudi zgodilo.
Pa mi je bil tudi naredil tako pismo, v katerem
vse le-to stoji od kraja do konca. Škoda je, da
ga nimam s sabo; videli bi, da nisem še vsega
povedal. A sina bom pa dal v Ljubljano, sina, da
bomo tudi ljubljanski zmazek imeli pri hiši. Ne
da bi se koga bal; temveč svet je dandanes tak,
da več verjame papirju kakor glavi in rokam in
očem. Tako je ta reč.”
“Selšček,” pravi Mrtolaz, “na vso to jezo ga bomo
poliček ali dva, kajne? Danes bo vse mene bolelo,
kolikor bomo zapili.”
Zdravnik odgovori: “Ne vem, kaj bo rekel zob na
Kapiji.”
“Kaj bo rekel?” zavrne Roštan; “ne bo ti ušel ne,
tega se ne boj! - Pa prav dobrega imam; takega
nisi še letos pil.”
Selšček odgovori: “E ti je šlo! Pa naj zob nocoj še
potrpi; že vidim, da se vam ne ubranim. Kaj pa je,
če gospodična enkrat malo zacvili? Saj taki ljudje
tako ne vedo, kaj se pravi hudo na svetu.”
Plačala sva Mrtolazu, ki se je delal, kakor bi ne
hotel vzeti, pa je vendar z veseljem roko nastavil.
Potem jo nameriva naravnost v farovž.
Čateški fajmošter je gospod Kobe, znan vsem, ki
bero Novice. Že marsikateri lep in koristen sestavek je bil iz njegovega peresa tiskan. Posebno
marljivo zbira in razglaša narodne reči. Bil sem že
popred znan ž njim; tudi z Radivojem se nista prvič videla, zato je pa naju prav dragovoljno sprejel.
Hitro je poprašal, je li naju pot kaj užejala.
Odgovoriva, da ni ravno prevelike sile, ker stoje
vsi hrami odprti.
“Pa vsaj malo prigriznilo bi se,” reče on ter naglo
pokliče kuharico: “Mica!”
Mica je prišla. In kmalu smo se po moško gostili.
Noter do poznega večera smo imeli pogovor. To
in to je bilo na vrsti. Pretresali smo jezik, po na-

vadi sedanjega veka, in kazalo se je, kako tenko je
Kobe poslušal, posebno Bele Kranjce, od koder
je doma; pa tudi se je videlo, koliko imajo tamkaj
besed, katerih ni pri nas, in sam ne vem, zakaj se
jih branimo v pisanje. Prišle so tudi srbske pesmi
na met in pravil je, da jih je mnogo slišal za mladosti doma in kako se je čudil, ko je bral potem
ravno tiste med Vukovimi.
“Tudi pri Laščah,” pravim jaz, “ni tega še dosti
let, ko smo večkrat čuli srbske pesmi. Res, da
jih niso peli domači ljudje, ampak Beli Kranjci
- Laščanje so jim dejali Kostelci - ki so hodili s
tovori v Ljubljano po kramo. Nabralo se jih je
osem, deset pa tudi več. Konjiči so šli pred njimi,
možje pa za njimi, prepevaje Kraljeviča Marka.
Oponašali so jih otroci: 'Kraljeviča majka, zelenega pajka!' In marsikrat je v smehu kateri poskočil za njimi. Dandanes pa ti možje blago le
raje vozijo in zdaj v kratkem jih več nisem videl
toliko zbranih, da bi v tovarišiji peli.”
Zasuknilo se je govorjenje tudi na Dolenjce in
Radivoj reče: “Pri vseh napakah so pa vendarle
umételni. Čevljarji, šivarji se dobe sem ter tja med
njimi, ki še gospodu za silo napravijo obutal in
obleko. In če pomislimo Ribničane: kje se naredi
toliko lénec in lesene robe! Res, da se vedno drže
starega kopita pri svojem delu; to pa le zato, ker
jih nima kdo podučiti.”
Že enajsta ura je tekla, ko smo šli spat.
Drugi dan je bila maša na Záplazu. Ta romarska
sloveča kapelica stoji na hribu, precej nad Čatežem. Novo zidana je in lepo zmalana. Po Dolenjskem v teh krajih, ako se človek drži potov in
cest, vedno pritiskajo hribje od vseh strani, da ne
more videti daleč okoli. Zato sva imela z Radivojem veliko veselje, ko se je na Zaplazu nama svet
nekoliko odprl.
Po maši sta nas čakala pred kapelico dva možaka,
cerkvena ključarja: Plotar pa Kamnikar. Obrnemo se počasi dol v Čatež. Ko pridemo k cerkvi,
pravi Radivoj: “Okoli farovža je pa kaj olikano;
tudi stolp je nov.”

Na to reče Kamnikar: “To so naredili vse le-ta
gospod. In pa še kako hitro! Tam nekako okoli
velike noči 1855 so prišli k nam in še tisto jesen
smo v griču pri farovžu lomili kamen za turn.”
“Hitro se je bilo zvršilo, hitro,” veli Plotar. “Precej
svečana drugega leta je bil posekan les, kolikor
ga je bilo treba, in prvi dan velikega travna smo
začeli zidanje ter o Mihelovem je imel turen že
streho; samo beljenje se je bilo odvleklo noter do
spomladi.”
“Pa vendar je stolp dobro visok,” rečem jaz.
Gospod mi odgovori: “Širjave ima tri sežnje, visok jih je pa enajst brez klobuka, ki ima sedem
sežnjev.”
Kamnikar veli: “Tudi zvonove smo nove napravili, pa še tri. Ljubljanski zvonar se nam je kaj obnesel; tako pojo ko strune; posebno klenkajo prav
lepo, klenkajo! Ali vsak jim ne ve glasu. Jožnjekov
Martin je mojster; tako jih ubere, da nihče tako.
Šole pa menda še nista videla gospoda? Le-ona
velika hiša je le, ki se je ravnokar mimo nje šlo.
Menili smo, da bo to jesen že gotova, pa je vendar
še nekaj dela ostalo. To je tudi prav, da smo jo napravili, vsaj naši otroci ne bodo nam enako rastli
brez uka, ravno ko jurček med grmovjem.”
Gospod Kobe pravi: “Leta 1856 je bila hiša naprodaj, ko nalašč za to postavljena: pa tudi nisem
si mogel kaj, da bi je ne bil kupil. Kajpak, da je
bilo treba še nekaj prezidovanja, ker ni bila dovolj prostorna, in Čatežanov res ni veliko; pa Bog
nam bo vse pomagal!”
Iz teh pogovorov se je videlo, da se gospod Kobe
ne trsi le s peresom za književnost, ampak tudi
z dejanjem za božjo čast in za omikanje našega
ljudstva.
Ključarja sta naju vabila v hram; ali izgovorila sva
se, da ne utegneva.
Po zajtrku se zahvaliva za postrežbo; vzameva
slovo ter odrineva: Radivoj k svojemu bratu, ki
je ondi blizu stanoval, jaz pa dalje proti Novemu
mestu. Preden se ločiva, kdo primiga ves potolčen, z odrtim nosom, z blatno suknjo in potlačeno kapico? Mrtolaz je bil. Pravil je, da je hotel iti
sinoči od Roštana, pa kar naglo mu je zmanjkalo
ceste in vsega ter od tod je vsa ta nesreča.
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Mija Bokal,
Center za razvoj Litija

OBČINA LITIJA
Prijazno pozdravljeni v občini
Litija, skozi katero se v objemu
hribov mirno vije reka Sava. Malo
je krajev, ki bi bili tako dostopni,
nudili toliko raznovrstnih možnosti za vsakogar ter bili hkrati
idealno izhodišče za raziskovanje
Srca Slovenije in ostalih delov
naše dežele. Vabljeni na potepanje v kraje z bogato zgodovino,
etnološkimi posebnostmi, arheološko dediščino, neokrnjeno naravo in prijaznimi ljudmi – v občino
Litija. Pridite na naše kmetije in
podprite pridno delo domačinov
z nakupom domačih pridelkov in
izdelkov.
Na kmetiji Paternoster

stom radi ponudijo degustacijo in
ogled kmetije, na kateri se predvsem
ukvarjajo s predelavo mleka in mlečnimi izdelki. Okusili boste lahko
slastne sire z orehi, namaze z zelišči,
domače maslo ali pa popečen sir za
žar. Ponosni vam lahko povedo, da so
prejeli od zlatih do bronastih priznanj
za več vrst predelave mleka ter izdelkov,
zato ne bodite presenečeni, če jih srečate na
raznih dogodkih in prireditvah, kjer vam bodo
ponudili tudi palačinke, ob sobotah pa jih lahko
obiščete na tržnici v Zagorju.
Ponudba: mleko, sir in drugi mlečni izdelki,
ogled kmetije in degustacije. Odprto po dogovoru s predhodno najavo in vsako soboto na tržnici
v Zagorju. Kontakt Ignac Paternoster, Tenetiše
1, 1270 Litija, 01 898-50-25, 041 218-457.

Na kmetiji Pr' Češk
Osem hektarjev velika kmetija z bogato gozdno
okolico in čudovitim razgledom kar vabi na sprehod ali adrenalinski spust s kolesom v dolino. Na
kmetiji se ukvarjajo s poljedelstvom ter živinorejo za lastne potrebe. Tako najdete v hlevu krave
molznice, teličke, kokoši in zajce. Precej spretnosti pa zahteva zanimiv gospodarjev hobi, pletenje
košar, katere tudi prodaja. Obiskovalci se lahko
sprehodijo po poti Orlek.

Prijetna domačija Paternoster sredi vasi Tenetiše
vas vabi, da se oglasite pri njih in poizkusite domače mlečne izdelke ali si ogledate kmetijo. Za
tiste bolj zahtevne se pri gasilskem domu nahaja geološka zbirka prodnikov, prijeten pa je tudi
sprehod do cerkvice Sv. Ane na Gradišču. Go-

Ponudba krompir, rumeno korenje, koleraba, solate, jabolka, flancati, žganje (slivovka, sadjevec,
hruškovec, domači jagermaister in borovničevec).
Odprto po dogovoru s predhodno najavo. Kontakt Alenka Sirk Brinovec, Mamolj 25, 1272
Polšnik, 01 897-30-91, 031 888-029.
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Na kmetiji Pr' Mežnarčk
Pri Mežnarčku vas bo dobrodušno sprejela gospa
Irena in vam ponudila sveže jagode ali okusne
šparglje. Kmetija je kar velika, saj vzrejajo 27 glav
živine. Poleg hleva si lahko pri njih ogledate še
staro kaščo z mlinom, od stanovanjske hiše pa se
bohoti razgled na nasad jagod. Okolica kmetije
nudi prijetne kraje za potep, zato je lahko tudi
izhodišče za kolesarsko ali peš-pot do cerkvice Sv.
Katarine na Bregu, Gradišča ali Mamolja. V prihodnosti razmišljajo, da bi z razširitvijo ponudbe
sezono prodaje podaljšali preko celega leta ali vsaj
do jeseni.

sadovnjak, po okoliških hribih pa nabirajo zelišča.
Na tem mestu, kjer stoji danes Pirčeva domačija,
se je včasih nahajala stara graščina. O njeni zgodovini se lahko prepričate v knjigi Moravška dolina. Novo poglavje za kmetijo se je začelo med
letoma 2000 in 2003, ko so izpeljali postopek
za pridobitev certifikata ekološka kmetija. Ker
mimo hiše pelje krožna pot na Slivno, se pohodniki radi ustavijo pri njih. Ponosno vam bodo
predstavili tudi ohranjene stare sorte jabolk in
hrušk. Poleg govedoreje in pridobivanja mleka
izdelujejo tudi skuto, za katero pa trenutno še pridobivajo certifikat. Razgled vas bo očaral, saj se
iz njihove domačije vidijo Kamniško - Savinjske
Alpe, Limbarska gora in severno-vzhodna stran
Čemšeniške planine.
Ponudba sveže meso mladega goveda, sadni likerji (breskov, slivov, češnjev) in zeliščni likerji
(bezgov, smrekov), hruškovo žganje. Odprto vse
dni v tednu po predhodnem telefonskem dogovoru. Kontakt Janez Rebolj, Gora pri Pečah 34,
1252 Vače, 01 723-21-55, 031 607-034

Na kmetiji Pr' Prošt

Ponudba jagode, šparglji, sveže mleko. Odprto
po dogovoru s predhodno najavo. Kontakt
Irena Marn, Breg 11, 1270 Litija 01 898-16-92,
031 847-206.

Kmetija se nahaja v Posavskem hribovju na 654
metrih nadmorske višine. Družinam ponuja obilico zabave v naravi - odločite se lahko za piknik
v naravi, jahanje, rafting po Savi, vožnjo s štirikolesnikom, paintball, odbojko ali badminton …

Na kmetiji Pr' Pirc
Južno od geometričnega središča Slovenije se
nahaja ekološka kmetija Pr' Pirc. Na sedem in
pol hektarjih obdelovalne površine se ukvarjajo
predvsem z živinorejo krav dojilj, skrbijo za svoj

Proštovi so štiričlanska družina, ki se je leta 2003
preselila na kmetijo. Po nujni obnovi objektov, so
se začeli ukvarjati z rejo drobnice in podjetniškimi pristopi k trženju domačije. Ponujajo obilico
zabave. Po predhodni najavi vam lahko organizirajo piknik, vas pogostijo z pečenim odojkom
ali jagnjetino, vam spečejo domač kruh, skuhajo
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enolončnice, pripravijo domače narezke, golaž
ali domače pekovske izdelke … Pripravljajo tudi
odličen čaj iz zelišč, nabranih po okoliških hribih.
Ponudba pečen odojek, jagenjček, kozliček ali
golaž, oddaja prostora za piknik na prostem,
paintball, igre z žogo, … Odprto po dogovoru
s predhodno najavo. Kontakt Barbara Čertalič,
Ravne 4, 1272 Polšnik, 041 778-735,
www.ravne-prost.si.

Na kmetiji Pri Ceglarjevih
Na kmetiji Ceglarjevih v Ponovičah, streljaj od
Litije, lahko dobite različne vrste cvetja in zelenjave, pridelane po načelih integrirane pridelave
kmetijskih pridelkov. Nada Ceglar je nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katere glavna dejavnost je pridelovanje cvetja in drugih enoletnih
rastlin. To pa še zdaleč ni vse, s čimer se lahko
pohvalijo na kmetiji. Na 7 hektarjih obdelovalnih
površin imajo poleg cvetja še različno zelenjavo,
ki je integrirane pridelave. Z njo razveseljujejo
kupce vsako sredo in soboto na tržnici v Trbovljah. Veseli pa bodo vsakega, ki jih bo obiskal
tudi na domu.

ki se želite razmigati na svežem gorskem zraku,
ponujajo možnost samostojnega nabiranja sadja.
Tu uspevajo na 20 hektarjih intenzivni sadovnjaki
hrušk, sliv, češpelj in češenj. Sadje prodajajo tudi
gostincem in trgovcem ter šolam in vrtcem. Na
kmetiji je sedem članov, ki goste, ki pridejo k njim
postrežejo z žganjem ali vinom.
Ponudba hruške (viljamovke, Kleržo, Konferans, Abata), slive (Bilska rana, Stanley), češplje,
češnje hrustavke. Odprto vse dni v letu, cel dan,
najbolje po predhodni najavi. Kontakt Vid Voje,
Gabrska Gora 17, 1274 Gabrovka, 01 897-10-71,
031 638-124.

Na kmetiji Pr' Vrbec
Pr' Vrbec je kmetija, ki se nahaja na hribovitem
predelu Posavskega hribovja. Kmetija je locirana
blizu Kresnic, na poti do kmetije pa lahko opazujete dolino Save z mestom Litija in okolico kmetije, kjer še vedno najdemo stare sorte jabolk. Na
petih hektarjih obdelovalne površine se ukvarjajo
predvsem z živinorejo. V hlevu imajo 5 krav dojilj,
nekaj bikov in telet. Gospodarici pri delu pomagajo otroci, ponudili pa vam bodo več vrst žganja,
krompir in mleko.
Ponudba jagode, cvetje in druge enoletne rastline, zelje, solata, zgodnji krompir, paradižnik, paprika, rdeča pesa, korenček, peteršilj, zelena, fižol,
grah, solate, kumare, radič, čebula, por, šalotka.
Odprto v poletnem času od ponedeljka do petka
po 16. uri, sobota in nedelja ves dan, najbolje po
predhodnem dogovoru. Kontakt Nada Ceglar,
Ponoviče 20 a, 1282 Sava pri Litiji, 031 202-101.

Na kmetiji Pr' Hrvat
Na kmetiji Pr`Hrvat imajo intenzivne sadovnjake hrušk, sliv, češpelj in češenj. Vsem tistim,
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Ponudba krompir, zelje, rdeč korenček, sadjevec,
borovničev liker, jagodni liker, orehovec, mleko.
Odprto od 9. do 13. ure ali po predhodni najavi.
Kontakt Anica Kirn, Golišče 92, 1281 Kresnice,
01 564-03-57, 031 351-936.

Na kmetiji Pr' Bržončk
Kmetija leži nad krajem Kresnice. Na poti do tja
najdete čudovite razgledne točke na mesto Litije
in okolico. Kmetija je višinsko hribovita s težje
obdelovalnimi površinami. Za prodajo pridelujejo krompir in fižol. Njihova glavna dejavnost
je živinoreja, pridelujejo pa tudi mleko, katerega prodajajo tudi v zadrugo. Pridelava je okolju
prijazna, saj omogoča lega kmetije na vrhu hriba
pridelavo z manj škodljivci, tako da škropiv skoraj
ne uporabljajo.

Ponudba krompir, stročji fižol, mleko. Odprto
Vse dni v tednu po predhodnem dogovoru. Kontakt Franc Tomšič, Kresniški vrh 22, 1281 Kresnice, 01 897-73-45, 051 425-222.

Sadjarstvo Kraševec

za potrebe prodaje v tovarno sadnih izdelkov in
pijač Presad, kasneje jagode in jabolka. Sedaj je
njihova prioriteta pridelava različnih sort jabolk.
Že od leta 2000 upoštevajo načela integrirane
pridelave sadja in imajo pridobljene certifikate.
Sadje prodajajo tudi gostincem in trgovcem ter
bližnjim šolam.
Ponudba razne vrste jabolk (Gala, Shinga, Elstar, Jonagold, Idared, Zlati delišes, Pinova, Pilot,
Braeburn …). Odprto september in oktober vsak
dan od 9. do 19. ure oziroma po predhodnem dogovoru. Kontakt Peter Kraševec, Gabrska Gora
13, 1274 Gabrovka, 01 897-15-51, 041 717-743.

Zeliščna kmetija Hanuman
Skrita v naravi, kjer se sliši le ptičje petje in žuborenja potočka, leži domačija Mulejevih, kjer
gojijo zelišča. Domačija vam lahko preko spletne
trgovine ponudi zelišča in čajne mešanice, ki jih
gojijo na svojih vrtovih in nabirajo po okoliškem
hribovju. Tudi s kakšno domačo kremo, milom,
zdravilnimi kapljicami in sirupom si boste lahko omilili svojo težavo, kajti že v starih časih so
rekli: »Za vsako bolezen rož`ca raste .« Pa ne le
to, naučijo vas lahko tudi kaj novega o uporabi in
nabiranju zelišč ter izdelovanju zeliščnih pripravkov. Gotovo boste v njihovi bogati ponudbi našli
marsikaj za vaše boljše počutje.
Ponudba sveža in suha zelišča, čajne mešanice,
kreme za negovanje in zdravljenje kože, za boleče sklepe, blaženje krčnih žil, sirupi iz smrekovih
vršičkov, mete, melise, regrata in bezga, zeliščna
in masažna olja, zdravilne kapljice za krepitev
odpornosti, celjenje ran, krepitev presnove, lajšanje težav s kožo, delavnice nabiranja zelišč na
terenu ali izdelovanja zeliščnih krem in mazil.

V njihovem sadovnjaku bo našel pravo sorto jabolk zase prav vsak sladokusec. Kmetija leži na
nadmorski višini 480 metrov. Sadjarstvo je družinska tradicija. Sprva so pridelovali črni ribez
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Odprto - zaenkrat obiski zaradi urejanja kmetije
niso mogoči, zato prosimo pokličite po telefonu ali se oglasite po elektronski pošti. Nakup je
možen tudi preko spletne trgovine www.zelisca-hanuman.si. Kontakt Monika in Tomaž Mulej,
Polšnik, 051 260-383 (Tomaž), 041 979-373
(Monika), zelisca.hanuman@gmail.com,
www.zelisca-hanuman.si.

Na kmetiji Pr' Dolšk
Gospodar Hinko Celestina se ukvarja s precej
izvirnim hobijem – izdelovanje lesenih skled.
Ideje najde v naravi, nato pa od pozne jeseni pa
vse do konca zime posušene kose lesa skupaj z
ženo spreminja v unikatne izdelke. Hiša, ki stoji
na mestu nekoč razpadle brunarice, je obkrožena
z raznolikimi kaktusi, medtem ko se z domačije
vidi daleč naokoli (Pungart, Kum, Podkum). V
vročih dneh se prav prileže senčka pod lipo in
mir, ki ga zmoti le ptičje petje ali meketanje ovc.
Na tej prijetni domačiji vsako posušeno drevo,
misleč, da bo v gozdu našlo svoj konec, postane
nov izziv na poti do kuhinje, kjer bo skleda nekoč
postala del našega vsakdana. Povezanost z oko-
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ljem in naravo je za gospodarja in njegovo ženo
od nekdaj prisotna. G. Celestina je namreč včasih
izdeloval celo miniaturne kozolce, a tudi manjše
izdelke, kot so obložene steklenice in šatulje iz
vžigalic, na katere je nato žena vžgala motive.
Ponudba lesene sklede. Odprto po dogovoru s
predhodno najavo. Kontakt Hinko Celestina,
Dobovica 14, 1273 Dole pri Litiji, 01 897-22-15,
031 360-742.

Mija Bokal,
Center za razvoj Litija

OBČINA
ŠMARTNO
PRI LITIJI
V Šmartnem pri Litiji se križajo
številne poti in zgodovina. Širše
območje občine nudi vrsto možnosti za izletništvo in rekreacijo. Značilno podobo kraju daje
cerkev sv. Martina, ki se mogočno
dviga iz sicer podeželske pokrajine. Ob obisku se vam bo zagotovo globoko v spomin vtisnil
tudi grad Bogenšperk z Janezom
Vajkardom Valvazorjem. Pestro
kulinarično ponudbo lahko
obiskovalci okusite na izletniških
in turističnih kmetijah pa tudi v
domačih gostilnah, lahko pa se
ustavite na naših kmetijah le toliko, da napolnite svojo shrambo z
okusnimi in z ljubeznijo pridelanimi pridelki.
Na ekološki kmetiji Menegalija
V preteklosti je bila pri njih odkupna postaja za
gobe, borovnice in češnje, danes se ukvarjajo z
ekološkim pridelovanjem hrane . Na kmetiji gospodarita ob pomoči otrok gospa Janka in gospod
Tone, ki z veseljem sprejmeta goste in jih postrežeta z domačimi dobrotami. Z ekološkim pridelovanjem hrane se ukvarjajo že od leta 2002. To
zahteva veliko ročnega dela, predvsem na strmih
delih kmetije. Pridelki vzgojeni na naravi prijazen
način so bolj okusni ter zdravi in to ljudje čedalje
bolje cenijo. Slastne jagode, zelenjavo, marmelade
ter druge pridelke lahko kupite kar pri njih doma
ali na tržnici v Litiji, kjer g. Janka vsako soboto
pripravi polno založeno stojnico. Obisk pri njih

lahko združite s sprehodom po čebelarski učni poti ali s kolesarskim izletom po okoliških hribih.
Ponudba jabolčni kis, sok, likerji,
domače žganje, marmelade, krhlji,
kislo zelje in repa, jajca, mleko, jagode,
grozdje, borovnice, solata, paradižnik,
paprika, kumare, bučke, jajčevci, korenje,
krompir, koleraba, fižol. Odprto vse dni v
tednu po predhodnem dogovoru. Kontakt Janka
in Tone Menegalija, Štangarske Poljane 16, 1275
Šmartno pri Litiji, 01 899-10-16, 051 252-524
( Janka).

Na kmetiji Bancerl
Piknik na prostem, ogled kmetije, šolske učne
delavnice, organizacija seminarjev, nakup kakšne
sveže ribe za kosilo ali večerjo … Vse to Vam nudi
ekološka kmetija Bancerl. Ime kmetije v prevodu
pomeni viničar, ponaša pa se z zgodovino iz časa
Marije Terezije. Kamor je segalo oko, so se tedaj
tu okoli bohotili vinogradi, danes pa se na tem območju razprostira bogat gozd. Kmetijo preurejajo
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v muzej starega orodja, svoj pečat pa daje ohranjena »črna kuhinja« in »hiša« s krušno pečjo. Poleg
hiše stoji še brunarica, ki je namenjena za prenočišča do 10 oseb. Kozolec nudi svojevrstno okolje
za seminarje, travnik pa odličen prostor za piknik
v naravi. Najmlajši se bodo zabavali na igralih, tisti,
malo bolj radovedni in znanja željni, pa prisluhnili
predavanjem o ovčereji, ribogojstvu in zeliščarstvu.
Tudi tuji jeziki niso ovira, saj lahko z domačimi
mirno klepetate še v angleščini, nemščini, italijanščini, španščini in hrvaščini.

Ponudba krompir, korenje, čebula, špinača, zelje,
solata, fižol, stročji fižol, zelje, zdravilna zelišča,
žita: tritikala, ajda, kislo zelje in repa, kruh iz krušne peči, piškoti, izdelki, domače obrti iz polsti,
možnost prenočitve ali kampiranja, delavnice polstenja. Odprto po dogovoru s predhodno najavo.
Kontakt Frančiška Imeri, Preska nad Kostrevnico
25, 1275 Šmartno pri Litiji, 01 898-50-49,
041 744-761.

Ponudba domači zeliščni čaji, jabolčni sok in
napitki iz sirupov, postrvi, jagenjčki, šitake gobe,
šolski učni dan na kmetiji: Pastirc pa prav` juhej,
juhej, predstavitev pridelkov članov zveze ekoloških združenj Biodar. Odprto po dogovoru s predhodno najavo. Kontakt Franc Možina, Jablanški
potok 1, 1275 Šmartno pri Litiji, 01 897-91-66

V osrčju Slovenije se na 500 metrih nadmorske
višine nahaja kmetija s hišnim imenom »Pr' Jožman«, ki od leta 2003 zemljo obdeluje skladno s
certifikatom o ekološki pridelavi hrane. Domači
naziv obstaja že preko dvesto let. Po izročilu pradeda Pavleta Marolta, rojenega 1893. leta, je to ime
nastalo po enem od prejšnjih gospodarjev, ki mu je
bilo ime Jože. Kmetijo g. Kramar in njegova žena
večinoma obdelujeta sama, kadar pa se obetajo večja dela, jima na pomoč priskočijo prijatelji. Ukvarjajo se predvsem z živinorejo in ekološko pridelavo
hrane ter izdelkov, za kar imajo že več let tudi certifikat, ki mora biti pridelovalcu v ponos.

Na kmetiji Na jasi
Ponovno oživljena kmetija s čudovitim razgledom
ponuja otrokom počitniške tabore, delavnice polstenja ali pa družinski piknik v naravi. Zapuščeno,
od mesta malo oddaljeno kmetijo, so Imerjevi kupili leta 2007 in jo prenovili. Ekološka kmetija, kot
pove že njeno ime, leži na jasi. Je odličen prostor
za piknik v naravi, iz domačije pa se vidi vse od
Gorjancev, preko Snežnika, Julijcev, do Kamniških
Alp. Poseben čar ji daje tudi Levstikova pot, ki poteka tu mimo. Osnovna dejavnost kmetije je biodinamično kmetovanje, pridelujejo žita in zelenjavo.
Kot dopolnilno dejavnost na izobraževalni kmetiji
organizirajo delavnice polstenja (izdelovanje torbic, pokrival, copat in igrač iz nepredene volne),
delavnice pridelovanja zdrave hrane ter počitniške
tabore za otroke; v okviru teh delavnic si želijo še
več sodelovanja s šolami. Njihova velika skrb je
tudi ohranitev avtohtonih pasmi kokoši in ovc.

Na kmetiji Pr' Jožman – Kramar

Ponudba jabolka, grozdje, krompir, fižol, zelje, korenje, rdeča pesa, kisla repa in zelje, jabolčni sok in
jabolčni kis, hruškovo žganje in sadjevec. Odprto
po dogovoru s predhodno najavo. Kontakt Ivanka
Kramar, Velika Štanga 15, 1275 Šmartno pri Litiji,
01 899-10-81, 031 857-791.

Na kmetiji Pr' Kokol
Kmetija v pravem pomenu besede ponuja resnično
lep razgled, za šolarje šolsko učno pot, za izletnike pa prisrčen sprejem. Z gorske ekološke kmetije
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Antonija skupaj s svojim možem, občasno pa jima
pomagajo prijatelji. Obdelovanje zemlje je tu zelo
težko, celo nevarno, saj se kmetija razprostira na
vrhu strmega hriba, ki se nagiba tudi do 70 stopinj.
Ponudba jagode, jagodna marmelada, fižol, rdeča
pesa, kostanj. Odprto vse dni v tednu po predhodnem telefonskem dogovoru. Kontakt Antonija
Juhant, Štangarske poljane 3 a, 1275 Šmartno pri
Litiji, 01 899-11-36, 031 827-141.

Na kmetiji Pr' Markot
se vam ponuja prelep razgled na višjo Dolenjsko,
Zasavsko hribovje, Vače, Kamniške Alpe, v jasnih
dneh pa celo do Triglava. Za pohodnike, ki gredo
do cerkve sv. Magdalene na Gradišču, je tu odlična
točka za postanek. Lahko boste degustirali domači kruh in potice ali poskusili pijačo iz domačih
zelišč, namočenih v žganje, ki ji pripravljajo na
kmetiji. Vse skupaj lahko združite še s kančkom
radovednosti in se jim pridružite na delavnici Od
zrna do kruha. Ukvarjajo se tudi z živinorejo in
tako sami pridelujejo mleko.
Ponudba peka kruha in potic, izdelava testenin,
delavnice Od zrna do kruha. Odprto vse dni v
tednu po predhodnem dogovoru. Kontakt Breda
Zaman, Gradišče pri Litiji 2, 1275 Šmartno pri
Litiji, 01 297-90-40, 041 435-699.

Kmetija Pr' Markot lahko ponudi obiskovalcem
marsikaj zanimivega. Pri njih si boste lahko ogledali škotsko govedo, poizkusili stare sorte jabolk
ali pa se povzpeli na razgledni stolp na Felič Vrhu,
kjer se vam bo odprl pogled na vso Slovenijo. Markotova domačija je malo manjša kmetija, na kateri
se pase nekaj deset kokoši, prav posebno dolgodlako škotsko govedo in zajčki. Razgled je naravnost
osupljiv, zagotovo pa boste videli grad Bogenšperk,
Kamniške Alpe ter Gradišče. Pri njih boste lahko
nakupili več vrst zelenjave ter jajca, pridobivajo pa
še certifikat za predelavo mleka, mesa in sadja.

Na kmetiji Pr' Kovačk - Juhant
Kmetija, ki se nahaja blizu gasilskega doma, ponuja izhodiščno točko za izlete v naravo, bodisi s
kolesom ali peš. Na kmetiji je bila nekoč kovačija,
zato tudi ime Pr' Kovačk. Včasih so tu izdelovali
tudi lesene sode. Danes se ukvarjajo predvsem z
živinorejo in predelavo mleka, vzrejajo tudi nekaj
pitancev in telic za nadaljnjo rejo. Kmetijo vodi ga.
Ponudba vrtnine (solata, brokoli, brstični ohrovt,
cvetača, paradižnik, kumare za vlaganje, jedilne
kumare), jajca, jabolka. Odprto po dogovoru s
predhodno najavo. Kontakt Helena Kepa, Vrata 5,
1275 Šmartno pri Litiji, 01 898-76-33,
041 893-240.

Na kmetiji Pr' Zavrl - Jariha
Če se sprehajate po kostanjevi poti ali pa s kolesom drvite po kolesarski poti v okolici Janč, boste
težko zgrešili Zavrlovo kmetijo, ki se nahaja tik ob
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je tudi studenec s pitno vodo, ki izvira med Spodnjo in Zgornjo Jablanico, in za katero nekateri
verjamejo, da je zdravilna. Številni ohranjeni dvojni kozolci in stara gospodarskega poslopja pričajo
o rodovitnosti tega območja. Prebivalstvo je vedrega značaja, z velikim smislom za petje in željo po
ohranitvi kulturne dediščine. Kmetija Pri Feliks
leži v kotlini Jablaniške doline, ime pa je dobila po
dedku Feliksu, ki je bil furman. Na kmetiji sami
vzrejajo prašiče in zajce in vam tako poleg krompirja in solate nudijo tudi prašičje in zajčje meso.
cesti. Morda jih lahko obiščete na prireditvah kot
so Jagodna ali Kostanjeva nedelja na Jančah. Ime
izvira iz preteklosti, saj je na kmetiji živel kmet, ki
se je pisal Zavrl. Svoje imetje je podaril cerkvi, da
so lahko zgradili kapelo, njegovo ime pa se je na
domačiji ohranilo do danes. Tako je hiša je znana
po cerkvenih žegnanjih, na primer na Antonovo
nedeljo ali pa v času jesenskega žegnanja. Na kmetiji se sicer ukvarjajo z živinorejo, pridelujejo tudi
mleko. Stranke bodo poleg zelenjave in mesa pri
njih našle tudi slastne jagode in borovnice, kraj pa
je poleg vsega še odlična izhodiščna pot za pohodnike in kolesarje.
Ponudba telečje in goveje meso, koleraba, krompir, jabolka, žganje, jabolčni kis. Odprto zjutraj
do 9. ure in zvečer po 18. uri ali po predhodnem
dogovoru. Kontakt Sonja Jariha, Velika Štanga 6, 1275 Šmartno pri Litiji, 01 899-11-23,
041 277-506 (Albin).

Na kmetiji Pri Feliks

Ponudba prašičje in zajčje meso, krompir, solata.
Odprto vse dni v tednu po predhodnem telefonskem dogovoru. Kontakt Pavla Hauptman,
Zgornja Jablanica 9, 1275 Šmartno pri Litiji,
01 897-91-94.

Na kmetiji Vovk
V čisti, neokrnjeni naravi z lepim razgledom v vasi
Gradišče se nahaja gorsko višinska domačija Vovk,
ki se ukvarja z ekološko pridelavo. Otroci jo poznajo po poletnih taborih, katere organizirajo na
kmetiji, kolesarji pa po kolesarskih poteh, ki vodijo tu mimo. Okolica je obdana z grički in hribi in
zato primerna za nordijsko hojo in pohodništvo.
Pri Vovkovih se ukvarjajo predvsem z živinorejo,
dodatno pa še s sadjarstvom ter pridelavo zelenjave. Imajo tudi svoj zeliščni vrt, kjer raste okoli 25
zelišč in dišavnic. Višek pridelkov prodajajo doma
na kmetiji, kjer pripravljajo tudi tabore s spanjem
na seniku, vas popeljejo po ekološki kmetiji in zeliščnem vrtu ali vam oddajo prostor za piknik.

Na novo preurejena kmetija vas vabi v prelepo dolino, da spoznate gostoljubne ljudi. Jablaniška dolina je znana po več stvareh; ena od teh je sigurno
staro rudarstvo, ki sega še v rimsko dobo. Zanimiv

Ponudba zelenjava, sadje, jajca, goveje meso, orehi,
zeliščni čaji, v žganje namočeno sadje in zelišča,
organizacija taborov s spanjem na seniku, vodenje
po ekološki kmetiji in zeliščnem vrtu, organizacija
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in prostor za piknike in praznovanja na prostem.
Odprto vse dni v tednu po predhodnem dogovoru. Kontakt Agata in Silvo Lambergar, Gradišče 1, 1275 Šmartno pri Litiji, 01 897-91-40,
031 251-931 (Agata), 041 520-639 (Silvo).

Na kmetiji Zadražnik
Naj vas povabimo na pokušino izvrstnih sort vina!
V srcu dolenjskega hribovja, poraslega z bujnimi
gozdovi, ki ga na gosto prekinjajo dolinice z obdelanimi polji, na sončnih straneh pobočij pa vinogradi z zidanicami, se skriva starodavno Primskovo. Zadražnikovi se lahko pohvalijo z vinogradi,
kjer zori grozdje za 10 različnih sort vina, kot je
cviček, modri pinot, modra frankinja, žametna
črnina, beli pinot, sauvignon, rumeni muškat in
kraljevina. Gospodar vam bo znal povedati, da so
njegove sorte vina nemalokrat osvojile tudi kakšno
nagrado, med najbolj posebnimi pa je črno vino
Črni Game, ki je francoskega izvora. Obiskovalce
popeljejo po vinogradih, pripravijo degustacijo vin
in postrežejo z narezkom. Vino lahko tudi odkupite.

izletniški kmetiji Pr' Blaj za Vas pripravijo kosila,
narezke, sladice in v zimskem času odlične koline.
Pridelava je ekološka, gojijo pa tudi avtohtono slovensko pasmo krav - Bohinjske cike. Med sprehodom v naravo morda odkrijete kakšnega jurčka in
se posladkate z gozdnimi sadeži, najmlajše pa bodo
razveselila igrala na vrtu.
Ponudba gostinska Ponudba domače hrane
(klobase,salame, panceta, bržole ...), domače žganje, kis. Odprto od ponedeljka do petka od 10. do
22. ure ali po dogovoru. Kontakt Vinko Kokovica,
Dragovšek 6, 1275 Šmartno pri Litiji,01 899-10-07,
031 332-965.

Kmečki turizem Na hribčku

Ponudba več sort kakovostnega vina, degustacije
vina, hruške. Odprto vse dni v tednu po predhodnem dogovoru. Kontakt Jože Zadražnik, Vinji
vrh 2, 1276 Primskovo, 031 495-155.

Že samo ime pove, da stoji turistična kmetija na
hribčku, od koder je prečudovit pogled na dolenjsko gričevje na eni strani in Posavsko hribovje
na drugi. Obiskovalci lahko poizkusijo mesne in
mlečne izdelke ter domač kruh iz kmečke krušne
peči, narejen iz pšenice, ki je zrasla na domačih njivah. Ob kmetiji vam nudijo prostor za balinišče,
urejen travnik z igrali za družabne igre, urejeno
sankališče, organizirano pa imajo tudi izposojo koles. Gostje lahko nabirajo in se poučijo o zdravilnih

Na kmetiji Pr' Blaj
S soncem obsijana izletniška kmetija se nahaja na
vrhu hriba in je lahko prijetna vmesna postojanka na poti iz Zavrstnika proti Jančam. Tudi njeno
ime ima zanimiv izvor … Včasih je bila tu koča za
rudarje, ki so kopali svinčevo rudo v rudniku Sitarjevec. Odtod izvira ime Blaj, ki pomeni svinec. Na
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zeliščih, v okoliških gozdovih pa rastejo tudi gozdni sadeži. Na kmetiji postane še posebej veselo, ko
je »likof« večjih kmečkih opravil.
Ponudba organizacija praznovanj za večje skupine
za obletnice, prostor za poroke in družabna srečanja, Ponudba urejenega piknik prostora, sankališče. Odprto ob sobotah, nedeljah in praznikih od
12.00 do 22.00, vse ostale dni v tednu po predhodnem dogovoru. Kontakt Zvone Končina, Velika
Štanga 17, 1275 Šmartno pri Litiji, 01 899-10-87,
041 820-386.

Čebelarstvo Dremelj
Družina Dremelj nadaljuje že z dolgoletno tradicijo čebelarstva v družini. Sedež domačije je nedaleč od Šmartnega pri Litiji, v mirni, idilični vasici
Dragovšek, katero obdajajo bujni, s kostanjem porasli gozdovi. Gospodar in njegova žena Ksenja sta
začela samostojno čebelariti leta 1999, na začetku
s 23 čebeljimi družinami, do danes pa je to število
naraslo na 210 čebeljih družin. Izkušnje in znanje
o čebelah ter vzreji matic je gospodar več let nabiral pri očetu. Družina je čebelarjenje uspela spraviti
na tako visok nivo, da so večkrat deležni obiskov
tako slovenskih, kot tudi tujih čebelarjev. Čebelarji
ali drugi obiskovalci si lahko ogledajo njihov način čebelarjenja in vzrejo matic, pokušajo njihove
izdelke, za popestritev pa poskrbita njihova sinova
z glasbenim talentom. Poleg vzreje čebeljih matic
pridobivajo tudi druge čebelje pridelke.
Ponudba med, cvetni prah, matični mleček, propolis, medeni likerji, domača medica, izdelki iz
voska. Odprto vsako soboto na tržnici Litija ali
doma po predhodnem dogovoru. Kontakt Janez
Dremelj, Dragovšek 13, 1275 Šmartno pri Litiji,
05 971-06-23, 041 836-050.
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Čebelarstvo Vozelj
V neokrnjeni naravi dežele pod Kamplovim hribom se v kraju Dragovšek nahaja ekološko čebelarstvo Vozelj. Vozljevi se s to dejavnostjo ukvarjajo že dolgih 42 let. V njihovi ponudbi boste našli
med in njegove izdelke, vzrejajo pa tudi matice
čiste Kranjske Sivke za prodajo v Sloveniji in po
svetu. Družinska tradicija predelave medu traja že
42 let, medtem ko matice vzrejajo zadnjih 22 let.
Tako boste pri njih našli različne vrste medu, cvetni prah, propolis, medeni liker ter zelo zdravilni
matični mleček. Poleg omenjenih izdelkov boste
pri Vozljevih našli še eno posebnost – izdelek Čebelko, ki je mešanica medu, matičnega mlečka ter
propolisa. Vozljeve lahko obiščete pri njih doma,
si mimogrede ogledate predelavo medu ali pa se
odpravite na potep po Čebelarski učni poti, ki pelje mimo domačije. Našli jih boste tudi na raznih
sejmih, vsak petek pa na litijski tržnici.

Ponudba med (cvetlični, kostanjev, kostanjev,
gozdni, smrekov, mešani), propolis, medeni liker
in zdravilni napitek Čebelko, cvetni prah, sveče iz
čebeljega voska, vzreja matic. Odprto vse dni po
dogovoru s predhodno najavo. Kontakt Ladislav
Vozelj, Dragovšek 18, 1275 Šmartno pri Litiji,
01 899-11-49, 041 618-786.

Alja Rabzelj,
TIC Trebnje

OBČINA
TREBNJE
Občina Trebnje je kot del
osrednje Slovenije, natančneje
Srednje Dolenjske, ujeta v razgiban prostor na stičišču alpskega,
dinarskega in panonskega sveta.
Značilno naravno podobo temu
območju v obliki slepe doline, je
s svojim rečnim delovanjem dala
reka Temenica, avtocesta Ljubljana – Novo mesto – Zagreb pa je
le – to spremenila in na nek način
obogatila. O strateškem položaju in
pomembni prometni legi tega območja v preteklosti, pričajo bogate
arheološke najdbe iz prazgodovinskega in rimskega obdobja, danes
pa se občina Trebnje razprostira na
skoraj 195 kvadratnih kilometrih,
katerim posebni pečat daje 14.350
prebivalcev, ki živijo v 153 naseljih
in 13 krajevnih skupnostih. Okoliška pokrajina z gozdovi in vinogradi, z značilnimi kmečkimi hišami,
zidanicami, cerkvicami, gradovi,
turističnimi in izletniškimi kmetijami z domačo hrano, ponuja obilo
priložnosti za sprostitev in nova
doživetja.

Vinska klet Kozlevčar

segajo vrhunske ocene in medalje: beli
pinot, sauvignon, rizlingi, kraljevina,
cviček, modri pinot, modra frankinja in
vinska posebnost modra frankinja barik
v francoskih hrastovih sodih. Za barik
frankinjo letnik 2004 je Franc Kozlevčar v letu 2008 na ocenjevanju dobil
drugo mesto, takoj za Francijo, letos pa je
na največjem mednarodnem ocenjevanju
med 60 državami prejel naziv SVETOVNI
PRVAK za barik frankinjo letnik 2006.
Na svetovnega prvaka je posebej ponosen tudi
župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, ki modro
frankinjo barik uporablja kot darila v protokolarne
namene.

V juliju 2010 sta se na povabilo ameriške ambasade
iz Ljubljane, podžupan Občine Trebnje Jože Povšič
in Franc Kozlevčar, udeležila sprejema ob Dnevu
neodvisnosti ZDA pri ameriškem odposlancu v
Sloveniji mr. Bradley Fredenu. Ob tej priložnosti
sta mu v imenu Občine Trebnje predala Kozlevčarjevega svetovnega prvaka, modro frankinjo barik,
velik kletarski dosežek v Občini Trebnje, v Republiki Sloveniji in v svetu.
Če želite razvajati sebe in svoje prijatelje, pridite na
vodeno degustacijo vin in sprostitev ob pogledu na
okoliške griče in vinograde. Možen je dostop z avtobusom.

Lastnik vinske kleti Franc Kozlevčar se že dvajset
let ukvarja z vinogradništvom in vinarstvom, v teh
letih pa je za svoje delo prejel številne zlate medalje
in prvake sortnih vin z najvišjimi ocenami. Vinogradi so pretežno novi in imajo lepo sončno lego na
Medvedjeku. Gorica, ki je bila obdana z obzidjem
gradu, ki je stal na vrhu Medvedjeka, je bila posajena s trto že pred mnogimi leti. Obzidje je grad in
trto varovalo pred napadi, graščaki pa so negovali
svojo vinsko kapljico. Danes v kleti zorijo vina, ki
segajo v sam svetovni vrh, na Dolenjskem pa dowww.levstik.si – 35

Ponudba degustacija vin beli pinot, sauvignon,
rizlingi, kraljevina, cviček, modri pinot, modra
frankinja in vinska posebnost modra frankinja
barik v francoskih hrastovih sodih. Odprto po
predhodnem dogovoru. Kontakt: Vinska klet
Kozlevčar, Martinja vas 40, 8213 Veliki Gaber,
031 388 388, vinski.tempelj@gmail.com.

Izletniška kmetija Obolnar
Izletniška kmetija Obolnar se nahaja na mirni
idilični lokaciji sredi gozdov v dolini reke Mirnščice. Po predhodnem naročilu gospodinja v domači kuhinji pripravi dobrote po starih receptih
naših dedkov in babic, ob dobri hrani pa vam postreže tudi domači cviček. Po želji pripravijo tudi
piknik. Po dobri hrani lahko zaplavate v bazenu
na prostem, zaigrate odbojko na mivki, košarko, mali nogomet in rokomet. Če pa se bo vaš
obisk zavlekel pozno v noč, ste lahko brez skrbi,
saj kmetija nudi tudi prostor za nočitev 25 oseb
v dvoposteljnih, troposteljnih ali večposteljnih
sobah.

vaščani. Po mnogih letih propadanja jo je v letu
2008 obnovil domačin Jože Zupančič in ponovno
prebudil vonjave suhega sadja, ki vzbudijo tople
in domače občutke. Sedaj sušilnica ponuja suho
sadje, usluge sušenja sadja, ob obisku pa vam
bodo z veseljem razložili več o sušenju in zgodovini sušilnice.
Ponudba suho sadje in usluge sušenja sadja. Odprto po predhodnem dogovoru. Kontakt Sadna
sušilnica Razbore, Razbore 5, 8212 Velika Loka,
041 837-292.

Kmetija Zagorjan
Sredi majhne, gručaste vasice z le nekaj 10 prebivalci, se v prijetnem naravnem okolju nahaja
kmetija Zagorjan. Glavni dejavnosti kmetije sta
živinoreja in vinogradništvo. V hlevu imajo 55
glav govejih pitancev in 5 krav dojilj, v vinogradu pa daje žlahtno kapljico 4000 trt, vrst modra
frankinja, kraljevina, žametna črnina in laški rizling. Obrano grozdje predelajo in skrbno negujejo v lastni vinski kleti ter tako pridelajo kakovosten cviček.
Ponudba: domače dobrote po starih receptih,
domači cviček, športne aktivnosti, nočitev. Odprto od 1.4. do 31.10. vsak dan, preostali čas ob
vikendih oziroma po dogovoru. Kontakt Izletniška kmetija Obolnar, Dolenja vas pri Čatežu 17,
8212 Velika Loka, 07 348-90-76,
kmetija.obolnar@siol.net.

Sadna sušilnica Razbore
Razborška sadna sušilnica stoji na južnem robu
vasi Razbore, gručaste vasi na prisojnem vinorodnem pobočju Zaplaškega hriba. O sušilnici
se širi glas že od leta 1939, ko so jo skupaj s tedanjim učiteljem Francem Kunaverjem zgradili
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Ponudba kakovostno stekleničeno vino cviček.
Odprto po predhodnem dogovoru. Kontakt
Kmetija Zagorjan, Zagorica pri Čatežu 3, 8212
Velika Loka, 041 393 840.

Kmetija in vrtnarija Selan
Vrtnarija Selan je manjša družinska vrtnarija
v Dolnjih Praprečah ob lokalni cesti Trebnje Ivančna Gorica, delujoča od leta 2002. Spomladi
nudijo široko paleto kvalitetnega okenskega in
balkonskega cvetja, enoletnic, obešank, trajnic,
dišavnic in sadik zelenjave, jeseni pa lahko iz pisane družbe mačeh, lončnih in rezanih krizantem
poiščete svoje najljubše barve, velikosti in oblike
cvetja, ki jih po vaših željah združijo v različne
zasaditve. Vedno spremljajo tudi novosti na njihovem področju in vam pri nakupu pomagajo z
uporabnimi nasveti.
Ponudba spomladi okensko in balkonsko cvetje,
enoletnice, obešanke, trajnice, dišavnice in sadike
zelenjave, jeseni mačehe, lončne in rezane krizanteme. Odprto od ponedeljka do petka od 8:00 do
18:00, sobota od 8:00 do 14:00. Kontakt Kmetija
in vrtnarstvo Selan, Dolnje Prapreče 14, 8212 Velika Loka, 031 815-875, sonja.selan@gmail.com.

Kmetija Žnidaršič

Na kmetiji Žnidaršič se ukvarjajo predvsem s prirejo mleka, njihova dopolnilna dejavnost na kmetiji pa je peka kruha v krušni peči ter peka peciva
in piškotov. Na tradicionalen način, brez dodatkov, ki se uporabljajo v pekarski industriji, vam po
predhodnem naročilu spečejo bel, ržen, polnozrnat pirin in ajdov kruh, ter različne vrste peciva in
piškotov. Gospodinja Rezka svoje izdelke vsako
soboto prodaja na kmečki tržnici v Trebnjem, po
predhodnem naročilu pa tudi doma.

Ponudba bel, ržen, polnozrnat pirin in ajdov
kruh, različne vrste peciva, piškoti. Odprto po
predhodnem dogovoru. Kontakt Kmetija Žnidaršič, Jezero 5b, 8210 Trebnje, 07 346-30-55,
031 645-185, info@kmetijaznidarsic.com.

Kmetija Marn
Kmetija Marn iz Jezera ima dolgo zgodovino pridelave mleka, saj se je z njo pred njimi ukvarjalo
že več generacij. Ker želijo imeti kakovostno mleko, je hlev zasnovan na način proste reje, mlade
telice so do prve telitve večji del leta na paši, s tem
pa skrbijo za ustrezno prehrano in dobro počutje
krav. Pred enim letom so pred Mercator centrom
v Trebnjem postavili mlekomat, na njem pa si
lahko vsak dan natočite sveže surovo mleko, ki
je po pisanju mnogih strokovnjakov, najbolj popolna naravna hrana. Iz svežega mleka se lahko
naredi različne mlečne izdelke, kot so skuta, razni
namazi, jogurt, kislo mleko, sir,..

Ponudba sveže surovo mleko na mlekomatu pri
Mercator centru v Trebnjem. Odprto po predhodnem dogovoru. Kontakt Kmetija Marn, Jezero
4, 8210 Trebnje, 041 523-408.
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Kmetija Novak
Družina Novak iz Zagorice pri Dobrniču na svoji
kmetiji že devet let kmetuje na ekološki način. Pri
delu pomaga šest članov družine, vsak po svojih
zmožnostih. Na 5,5 ha obdelovalne zemlje pridelajo krmo za govejo živino, konja, kokoši in zajce.
Kmetijo bogati tudi 55 orehovih dreves. Po predhodnem naročilu za kupce pripravijo pirino zrnje,
moko, pirine blazine, orehe, krompir ter občasno
tudi goveje meso.

nahajajo razvaline gradu Kozjak (Kosieck), ki
je bil prizorišče dogajanja Jurčičeve povesti Jurij
Kozjak, slovenski janičar. Grad je bil pozidan po
letu 1250, omenjen pa šele leta 1332 kot castrum
Cozyak. Konec 17. stoletja so ga opustili, kmalu je docela propadel, danes pa je vidnega nekaj
obzidja ter osrednjega poslopja vrh grajske kope.
Ponudba degustacija domačih ekoloških živil,
urica zgodovine kmetije, ogled gradu Kozjak.
Odprto po predhodnem dogovoru. Kontakt
Kmetija Marinček, Dolenje selce 18, 8211 Dobrnič, 040 254-667, marija.marincek@gmail.com.

Turistična kmetija Lah
Kmetija Lahovih se nahaja v Knežji vasi, sredi
mehko oblikovanih, gozdnatih gričkov in dolinic,
kjer vam gospodinja Martina po predhodnem
naročilu z veseljem pripravi okusno domače pecivo in testenine iz domače moke. V sklop posestva
kmetije Lah spada tudi rojstna hiša slovenskega

Ponudba pirino zrnje, moka in blazine, orehi,
krompir, občasno goveje meso. Odprto po predhodnem dogovoru. Kontakt Kmetija Novak, Zagorica pri Dobrniču 16, 8211 Dobrnič,
07 346-52-74, 031 690-677, 041 245-408.

Kmetija Marinček
Kmetija Marinček je najstarejša aktivna kmetija
v občini Trebnje, ki ohranja 250 let staro stavbno
dediščino. Kmetija je usmerjena v ekološko pridelavo in predelavo hrane, nahaja pa se v neposredni
bližini ruševin gradu Kozjak. Po predhodni najavi
vam pripravijo urico zgodovine kmetije in degustacijo domačih ekoloških živil. Na vrhu skalne
kope nad vasjo Dolenje Selce pri Dobrniču se
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misijonarja Friderika Ireneja Barage iz 16. Stoletja, ki vam jo ob predhodni najavi gospa Martina
z veseljem razkaže. V hiši sta urejeni dve spominski sobi, en prostor je urejen s pohištvom iz
takratnega časa, drugi pa z muzejsko postavitvijo
predmetov in z označenimi postajami njegovega
življenja v Kanadi in ZDA, kjer je pisal knjige
za severnoameriške Indijance. Svežega zraka se
lahko naužijete med sprehodom po Baragovi
pohodni poti, ki vas bo izpred cerkve Marijinega
vnebovzetja v Trebnjem, pripeljala pred Baragovo
rojstno hišo in domačijo Lahovih.

Ponudba domače pecivo in testenine, ogled
Baragove domačije. Odprto vse dni v tednu po
predhodni telefonski najavi. Kontakt Domačija
Lah, Knežja vas 21, 8211 Dobrnič, 07 346-51-63,
040 645-230.

Kmetija Čeh
6,5 km od Trebnjega in 4,5 km od Dobrniča, se
sredi gručaste vasice Knežja vas na nadmorski višini 303 metre, nahaja kmetija Čeh. Gospodinja
po naročilu z veseljem speče domače dobrote, ki
jih vsako soboto prodaja tudi na kmečki tržnici v
Trebnjem. Za manjše skupine organizirajo tudi
razne delavnice: peka kruha v krušni peči, rože
iz najlona, adventni venčki, konfeti za obletnice,
ob lepem vremenu pa vas povabijo na sprehod do
bližnjega Lisca, kjer se odpočijete in okrepčate s
kmečko malico in dobrim domačim cvičkom.
Ponudba domače dobrote po naročilu, razne
delavnice: peka kruha, rože iz najlona, adventni
venčki, konfeti za obletnice, kmečka malica, domači cviček. Odprto po predhodnem dogovoru.
Kontakt Kmetija Čeh, Knežja vas 14, 8211 Dobrnič, 07 346-51-60, 031 828-095.

Sadjarska kmetija Uhan
Ponudba: jabolka ( sorte: gala, elstar, zlati delišes,
mutsu, idared, jonagold, pinova, carjevič, topaz,
breaburen, fuji), češnje, breskve, hruške. Odprto
prodaja sadja na domu vsak dan, razen nedelje.
Po naročilu pripeljejo tudi na dom. Kontakt:
Sadjarska kmetija Uhan, Rodine pri Trebnjem
25, 8210 Trebnje, 07 34 66 050, 041 780 962,
041 358 218, uhan-mak@siol.net,
www.sadjarskakmetijauhan.com.

Vinogradništvo in kmetijstvo
Kresal
V Rodinah pri Trebnjem, le kakšen kilometer
vzhodno od Trebnjega, v neposredni bližini Lanšpreža, se nahaja sadjarska kmetija Uhan. Kmetija
je usmerjena v integrirano, okolju prijazno pridelavo jabolk, hrušk, breskev in češenj. Jabolka se
tržijo od avgusta do maja, junija češnje, julija in
avgusta breskve, septembra pa hruške. Del sadja
tudi predelajo, predvsem v sok, kis in suho sadje.
»Vsak dan eno jabolko pojej, pa se rešiš zdravnika
za vselej!«

Vinogradniška kmetija in vinska klet Kresal se
nahajata na koncu vasi Blato v zaselku Črni potok
v občini Trebnje. Ukvarjajo se z vinogradništvom,
rejo jelenov in govedorejo. Ob obisku vam bodo
člani družine v pokušino z veseljem ponudili domača vina, jelenovo salamo ter golaž. Za oddajo
pa je na voljo kletni prostor za zaključene družbe.
Ponudba domača vina, jelenova salama, golaž.
Odprto po predhodnem dogovoru. Kontakt
Kmetija Kresal, Velika Ševnica 11, 8210 Trebnje,
07 30 45 028, 041 808 345, 041 597 410,
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dica, medeni posladek, spomladi čebelje družine,
organizacija predavanja o uporabi čebeljih pridelkov v prehrani in odpravljanju človeških tegob
sedanjega časa. Odprto po predhodnem dogovoru. Kontakt Biodinamično čebelarstvo Vehar,
Dolenji vrh 3, 8211 Dobrnič, 07 346-55-07,
031 819-291, franci.vehar@gmail.com.

Kmetija Kravcar

kmetija.kresal@gmail.com

Kmetija Kravcar ima že dolgoletno tradicijo pridelave mleka, pa tudi prašičereje. V hlevu imajo
plemenske svinje, prodajajo pa tudi pujske za nadaljnjo rejo ali za zakol. 7. novembra bodo praznovali prvo obletnico odprtja mlekomata, ki sto-

Biodinamično čebelarstvo Vehar
Način čebelarjenja v čebelarstvu Vehar se razlikuje od konvencionalnega v tem, da se pri delu s
čebelami in čebeljimi pridelki upošteva delovanje
pozitivnih kozmičnih sil, ki pritekajo iz vesolja.
Tako so v medu sile življenja notranjega reda
in zdravja, kar danes človeško telo in duša zelo
potrebujeta. Njihove čebelice so za vas pridelale
med lipe, kostanja in gozdnega podrastja, cvetni
prah, propolis in matični mleček. Iz čebeljega voska izdelajo svečke, ob obisku na domu vam postrežejo z medico in z medenim posladkom, po
vaši želji pa vam izdelke iz medu dostavijo tudi na
dom. Gospod Franc na vašo željo organizira tudi
predavanja o uporabi čebeljih pridelkov v prehrani in odpravljanju človeških tegob sedanjega časa,
spomladi pa lahko pri njem dobite tudi čebelje
družine.
Ponudba med lipe, kostanja, gozdnega podrastja
cvetni prah, propolis, matični mleček, svečke, me-

ji ob Kmetijski zadrugi v Trebnjem, kjer si lahko
24 ur na dan natočite sveže mleko, ki je pravi vir
kalcija, beljakovin ter drugih mineralov, vitaminov in maščob, ki jih naše telo potrebuje. Mleko s
kmetije Kravcar je vrhunske kakovosti, odličnega
okusa, primerno za pitje in pripravo mlečnih jedi.
Ponudba plemenske svinje, pujski za nadaljnjo
rejo ali za zakol, sveže mleko na mlekomatu pri
Kmetijski zadrugi v Trebnjem. Odprto po predhodnem dogovoru. Kontakt Kmetija Kravcar,
Praproče 13, 8210 Trebnje, 031 330-754.
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KOLEDAR POHODNIŠKIH PRIREDITEV
V LETU 2011
Pohodniška prireditev

Vinogradniški pohod na
Lisec

Kraj

Datum

Občina

Dobrnič

Druga sobota v januarju

Trebnje

Zimski pohod iz Mirne
Peči na Vrhtrebnje

Šmaver

Mirna Peč Vrhtrebnje

Februar

Trebnje

Prva sobota v februarju

Trebnje

Sobota, 26. februar 2011

Litija

Valentinov pohod

Pohod Franca Štrusa
Golievi dnevi

Pohod po obronkih
Jablaniške doline
Tek na Petelinjek

Senožeti - Ihan
Trebnje

April

Zgornja Jablanica,
Sobota, 2. april 2011
Šmartno pri Litiji

Trebnje
Šmartno pri Litiji

Gabrovka

Sobota, 16. april 2010

Litija

Mirna

Zadnja nedelja v aprilu

Trebnje

Litija-Sitarjevec

Nedelja, 1. maj 2011

Litija

Debenec

Nedelja, 1. maj 2011

Trebnje

Kolesarski vzpon na
Zaplaz

Zgornja Jablanica

Ponedeljek, 2.maj 2011

Šmartno pri Litiji

Dole pri Litiji

Litija

Pohod na GEOSS

Litija - Slivna/
GEOSS

Sobota, 21. maj 2011
Sobota, 28. maj 2011

Litija

Žalostna gora Zaplaz

Junij

Trebnje

Tradicionalni pohod na
Vrhtrebnje

Vrhtrebnje

Prva nedelja v juniju

Trebnje

Pohod od cerkvice do
cerkvice

Liberga

Sobota, 4. junij 2011

Šmartno pri Litiji

Polšnik

Nedelja, 5. junij 2011

Litija

Čateška cvičkarija

Čatež

Junij

Trebnje

Trebanjski kolesarski
maraton

Trebnje

Junij

Trebnje

Trebnje

Junij

Trebnje

Blagoslov oldtimerjev na
Mirni
Prvomajski pohod na
Sitarjevec

Praznovanje 1. maja na
Debencu

Pohod po Oglarski poti

Pot romarjev od Žalostne
gore preko Vesele Gore
do Zaplaza

Pohod med vinogradi

»Iz trebanjskega koša«

Mednarodni tabor
likovnih samorastnikov

Trebnje

Junij

Trebnje
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Kresnik ob Dušici na
Čatežu

Pohodniška prireditev

Kraj

Datum

Občina

Čatež

Junij

Trebnje

Trebnje

Junij

Trebnje

Pohod po Baragovi poti

Trebnje - Mala
vas

Zadnja sobota v juniju

Trebnje

Lanšprež

Drugi vikend v juliju

Trebnje

Čatež

Tretji vikend v juliju

Trebnje

Dobrnič

Zadnja sobota v avgustu

Trebnje

Trebnje - Mala
vas

Zadnja nedelja v avgustu

Trebnje

Sobota, 10. september 2011

Litija

September

Trebnje

Baragovi dnevi

Le Soleil

ŠVIC – Študentski
vikend inteligence in
cvička

Spominski pohod po
sledeh Jurija Kozjaka
Pohod po Baragovi poti
Kolesarski vzpon na Dole
Pohod po poti Temenica
Pohod po poti Mare
Rupene
Vinogradniški pohod na
Čatež
Razhodnja na Čatežu

Mednarodna prireditev
25. Popotovanje po
Levstikovi poti
Pohod na Tisje
Štefanov pohod

Zimski pohod na Ostri
vrh
Silvestrovanje na prostem
Kmečka in rokodelska
tržnica
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Litija - Dole pri
Litiji
Trebnje

Dolenjske Toplice,
Žužemberk Druga nedelja v oktobru
Dobrnič

Trebnje

Čatež

Tretja sobota v oktobru

Trebnje

Čatež

Druga sobota v novembru

Trebnje

Litija - Čatež

12. november 2011

Litija, Šmartno
pri Litiji, Trebnje

Litija - Šmartno
- Tisje

Sobota, 11. december 2011

Litija

Rdeči kal - Ostri
vrh

26. december 2011

Trebnje

26. december 2011

Trebnje

Trebnje in grad
Mirna

31. december 2011

Trebnje

Trebnje

Vsaka sobota

Trebnje

Temenica - Čatež

SRCE
SLOVENIJE
Pozdravljeni v Srcu
Slovenije!
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 utripom sedanjosti. Srce Slovenije!
Pričakuje vas srčna dežela: ne samo zato, ker je v
osrčju Slovenije, temveč zato, ker vam tu na vsakem koraku dobrodošlico izrekajo srčni ljudje. Tu
pospešite bitje lastnega srca z atraktivnostmi v
naravi, tu se lahko razvajate z odlično kulinariko,
tu lahko potujete skozi čas. Pojdite tja, kamor vas
vleče srce: na podeželske domačije, med oglarje,
sadjarje, čebelarje; do gradov, cerkva, muzejev, rodnih hiš posebnih ljudi; na sprehajalne, kolesarske, pohodniške in druge, presenečenj polne poti.

Doživite utrip Srca
Slovenije!
Tu pospešite bitje lastnega srca z
aktivnostmi v naravi, tu se lahko
razvajate z odlično kulinariko, tu
lahko potujete skozi čas. Pojdite
tja, kamor vas vleče srce: na podeželske domačije,
med oglarje, sadjarje, čebelarje; do gradov, cerkva,
muzejev, rodnih hiš posebnih 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.

www.srce-slovenije.si
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NARAVNOST Z DEŽELE ZA SAMOOSKRBO
SRCA SLOVENIJE S HRANO
Na podeželju Srca Slovenije
deluje veliko kmetov, čebelarjev,
sadjarjev, čebelarjev, vrtnarjev,
domačih obrtnikov in drugih
ljudi, ki se s pridnim delom svojih
rok preživljajo ter ohranjajo tisto
znanje, ki so ga dobili od svojih
prednikov.
Z znamko Naravnost z dežele smo ponudnike s
podeželja povezali v mrežo ter na ta
način iščemo nove priložnosti in
poti za trženje njihovih pridelkov in
izdelkov na območju Srca Slovenije
pa tudi širše.
Naravnost z dežele je
znamka, ki povezuje
ponudnike s podeželja - pridelovalce
zelenjave, sadjarje,
čebelarje,
vrtnarje, turistične kmetije
in domače obrtnike. Naravnost
pomeni, da prihajajo darovi našega podeželja do vas, kupcev, neposredno od pridelovalcev, naravno(st)
p a
zagotavlja neoporečnost in odličnost pridelkov in
izdelkov.
Znamka Naravnost z dežele, ki jo že nekaj let
razvija Center za razvoj Litija skupaj z zadrugo
Jarina, povezuje danes že več kot 50 ponudnikov
v Srcu Slovenije, zlasti iz Dola pri Ljubljani, Kamnika, Lukovice, Moravč, Litije, Šmartnega pri
Litiji, Domžal itd. Mrežo želimo razširiti na celotno območje Srca Slovenije s ciljem, da povečamo lokalno samooskrbo na omenjenem območju
in zagotovimo kupcem zanesljiv vir zdrave, sezonske, ekološke in doma pridelane hrane.
Ena izmed tržnih poti, ki smo jih razvili, je spletna stran www.nadezeli.si, kjer so vsi ponudniki
predstavljeni. Mnogi ponudniki vnašajo redno
svojo svežo ponudbo, saj se zavedajo, da se ob
množični uporabi interneta mnogi kupci poslužujejo tudi teh sodobnih načinov.
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Jarina razvija v zadnjem času zelo uspešno tudi
nove tržne poti. Trenutno poteka dobava pridelkov ponudnikov, vključenih v mrežo Naravnost z
dežele, že v 22 vključenih javnih inštitucij (šole,
vrtci), eno večjo verigo restavracij v Sloveniji ter
v eno izmed gostiln, vendar se odpirajo še mnoge
nove priložnosti. Do konca leta se načrtuje vključitev 5 novih šol in 2 domov starejših občanov.
Uspešno se razvija tudi mobilna oskrba območja,
saj je bil letos vzpostavljen sistem distribucije od
pridelovalcev k večjim kupcem s transportnim
vozilom. Ideja o mobilni prodaji posameznim
kupcem v urbanih naseljih na območju
Srca Slovenije ter v bližnjih mestih ostaja
še neuresničena, vendar se dela tudi
aktivno v tej smeri. V pripravi je
tudi vzpostavitev sistema
lokalnih tržnic na območju Srca Slovenije
ter postavitev avtomatov z lokalnim
sadjem v večji centrih
in šolah. Za učinkovito izvajanje lokalne samooskrbe bo v prihodnje nujno
potrebno vzpostaviti skladiščne
prostore.
V letošnjem letu predvideva zadruga Jarina distribucijo 74 ton lokalno pridelanega sadja, zelenjave, medu, mleka itd. iz Srca Slovenije. Ker pri
domačih ponudnikih ni na voljo dovolj pridelkov
in izdelkov, so v mrežo vključeni tudi določeni
ponudniki izven območja.

Dodatne informacije o projektu
Naravnost z dežele in možnostih
vključitve v distribucijsko mrežo
Naravnost z dežele:
Center za razvoj Litija, Kidričeva cesta 1,
1270 Litija, 01 896-27-10, info@razvoj.si
Zadruga za razvoj podeželja Jarina,
Kidričeva cesta 1, 1270 Litija, 01 897-21-04,
info@jarina.si

Gradimo, obnavljamo
in vzdržujemo...
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.

Nizke gradnje
Visoke gradnje
Transportni betoni
Betonski izdelki
Gramoz
Prevozi
Trgovina

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

skava branosti,

Nacionalna razi

2008

skava branosti,

Nacionalna razi

2009
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Ljubljana 107,9 MHz | okolica Ljubljane 88,4 MHz | Maribor 107,9 MHz | Kranj 88,4 MHz | Velenje 102,5 MHz | Koper 97,3 MHz in 99,6 MHz
Portorož 88,3 MHz | Izola 93,4 MHz | Nova Gorica 90,6 MHz in 99,1 MHz | Sežana 101,7 MHz in 90,3 MHz | Kras 99,1 MHz
Ajdovščina 99,1 MHz | Novo mesto 87,6 MHz | Cerknica 100,4 MHz | Krško 105 MHz | Trebnje 88,9 MHz | Črnomelj 89,5 MHz
Šoštanj 102,5 MHz | Jesenice 88,4 MHz | Vrhnika 90,6 MHz | Litija 89,7 MHz | Celje 97,7 MHz | Kočevje 89, 8 MHz | Ribnica 89, 8 MHz
*Vir: NRB, Valicon, 3. 1. 2008–31. 12. 2008, 2. 1. 2009–31. 12. 2009 in 1. 1. 2010–2. 7. 2010

Naročnik: Infonet media, radijska produkcija, d. d., Stegne 11b, 1000 Ljubljana

M

MEDIJSKI POKROVITELJ

C

ŽE VEČ KOT DVE LETI NAJBOLJ POSLUŠAN
KOMERCIALNI RADIO V SLOVENIJI*

Prva in najstarejša založba
na Slovenskem

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

Valvasorjev trg 3, 1270 LITIJA
Radijska in televizijska dejavnost
www.atvsignal.com
atv.signal@amis.net
01 8980-390, 041 765-113

PRODAJALNA JURČEK
CELESTINA MARIJA, s.p.

Apel Zajc Ivana s.p.

tel. 01 898-52-17
e-naslov: prodajalna.jurcek@siol.net
www.prodajalnajurcek.com

tel. (041) 714-583
e-naslov apel@apel-zajc.si
www.sporti.si

Otroška, ženska in moška obutev, copati, igrače,
šolske potrebščine, vse za izdelovanje bižuterije,
slik in daril, darilni program, pripomočki za vzdrževanje obutve, pokrivala, šali, nogavice, usnjena
galanterija.

TENS stimulatorji PENT za domačo rabo proti
bolečinam sklepov, mišic in boljšo cirkulacijo:
SLO-EU.

Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija

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

Pod Trško goro 1
8000 Novo mesto

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 računovodskimi storitvami in finančnim svetovanjem

AGENCIJA KARO
KALUŠNIK ROMAN s.p.
Slovenska cesta 24, 1234 MENGEŠ
tel. 01 723-89-56
e-naslov: agencija@karo.si
www.karo.si
Računovodski servis za družbe in s.p. ter ostale
dejavnosti vpisane v notarski, odvetniški in
zdravstveni register podjetnikov. Storitve davčnega
svetovanja in drugega svetovanja v povezavi z
dejavnostjo.

REVIZIJSKA HIŠA
BORERA, d.o.o.
Pod gradiščem 7
2000 MARIBOR
tel. 02 251-65-16
e-naslov info@rh-borera.si

SOVEN, d.o.o.

Belingerjeva ulica 19, 2352 Selnica ob Dravi
tel. 040 860-165
www.soven.si
Ročno pletene nogavice, rokavice, kape in
šali iz slovenske ovčje volne za pohodništvo,
lov in vsak dan (izvirno, naravno in uporabno
darilo za najbližje in za podjetja). Do konca
decembra 2010 samo 15 eur.

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
računovodstva in optimiranjem davkov
spremenimo naš strošek v vašo naložbo.

Športno društvo floorball Primskovo
Sekcija FBC PRIMSKOVŠKE ZVERINE
Gornji vrh 1A
1276 Primskovo
tel. 031 472-055
e-naslov info@fbcprimskovske-zverine.com
www.fbcprimskovske-zverine.com
Floorball klub, ki nastopa v 1. SFL na območju občin
Šmartno pri Litiji in Litija in dolenjske regije.

PTUJSKE VEDUTE, d. o. o., Ptuj
Rimska cesta 15, 8210 TREBNJE
tel. 0590 26-770
e-naslov info@racunalnicar.si
www.racunalnicar.si
RAČUNALNIČAR.SI vam poleg spletne trgovine nudi
še hiter in zanesljiv servis računalnikov in računalniške
opreme, prodajo namiznih in prenosnih računalnikov,
izvedbo računalniških mrežnih povezav, izdelavo in
optimizacijo spletnih strani, gostovanje spletnih strani
in oglaševanje.

Na gradu 1
2250 Ptuj
tel. 02 778-87-80
e-naslov ptuj@vedute.si
www.vedute.si

Organiziramo nepozabne izlete - v
najstarejše slovensko mesto Ptuj, njegovo
okolico in SV Slovenijo - povsem po vaših
željah.

RAČUNOVODSKE STORITVE
IVANKA KRAJNC s.p.
Muratova ulica 12, 2000 MARIBOR
tel. 031 210-031
e-naslov: ikra.servis@amis.net
Vodimo računovodske storitve za mala podjetja in
samostojne podjetnike v celoti. Strokovnost, ažurnost in točnost zagotovljena. Cena ugodna.

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.

TAROK.net
program za igranje taroka na
računalniku
http://www.tarok.net
eTAROK računalniške storitve
http://www.etarok.com

ŽUPNIJA SLIVNICA
PRI MARIBORU

AVATARA

K Cerkvi 9, 2312 Orehova vas,

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

e-naslov joze.soemen@triera.net
www.mc-maranata.com

tel. 01 750-92-10
e-naslov: avatara@kabelnet.net

Župnija je bila ustanovljena leta 1146.
Sedaj povezuje 7.000 ljudi in med njimi je zelo
aktivna mladina.

Opravljamo celovite računovodske
storitve za mikro in mala podjetja,
samostojne podjetnike in društva.

LES JE LEP, Riko Bobnar s.p.
Zbilje 6 A, 125 Medvode

DOMAČIJA HALER
PIVOVARNA,RESTAVRACIJA
IN PRENOČIŠČA

tel. (041) 752-966
el-naslov riko.bobnar@siol.com
http://www.lesjelep.net
Izdelovanje in montaža notranje opreme za barke, izdelava
in popravilo tikovih palub, tudi celotni refiti. Izdelava in
montaža pohištva za stanovanjsko opremo in lokale ter
športna oprema za slepe in slabovidne. Izdelava lesenih
modelov ter kalupov in izdelkov iz umetne mase, epoksi,
poliester, poliuretan, … Dobava in montaža teras iz lesa ali
recikliranega materiala; les- plastika.

MARTIN HOHNJEC S.P.
Olimje 6, 3254 Podčetrtek
tel. 03 812-12-00
e-naslov info@haler-sp.si
www.haler-sp.si
Imamo lastno pivo znamke Haler. V naši restavraciji
nudimo pester izbor jedi in domače pivo, tudi za
domov. Možnost nočitev v sobah in apartmajih.

DOŽIVIMO KOROŠKO ZDRAVO Z NARAVO
PODEŽELSKA AVANTURA VABI NA KOROŠKO
• Dopust
• Kratek oddih
• Izleti za zaključene skupine
• Zimska ponudba Koroške, alpsko smučanje, turne smuke, ledno plezanje
Želite vedeti, kje so bili izdelki pridelani, kako so narejeni in katere roke so
ustvarile to, kar boste zaužili ali podarili – TRGOVINA IZDELKI S PODEŽELJA –
edinstvena trgovina v Sloveniji v centru Slovenj Gradca Vam nudi:

INFORMACIJE:

• Darilni katalog- poslovna darila
• Izdelki domače in umetnostne obrti, prehrambeni izdelki
• Pridemo tudi v Vaše kraje – mobilna trgovina IZDELKI S PODEŽELJA
LAS MDD –zadruga za razvoj podeželja z.b.o.

Gsm: 040 218 141, tel: 05 99 63 995
www.podezelska-avantura.si; www.lasmdd.si

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

Tiskarna ACO, Jovanovič Aleksander s.p.
Cesta Dušana Kvedra 39, 1270 Litija
tel. 01 898-38-43,
e-naslov tiskarna.aco@siol.net
Grafično podjetje z dolgoletno tradicijo nudi vse vrste offset
tiskovin do A2 formata (vabila, plakati, prospekti, knjige, koledarji, novoletni program...). Nudimo tudi oblikovanje in grafično
pripravo za tisk, izdelavo filmov za tisk in fotokopiranje. Smo tudi
založniki in izdajatelji časopisa mesečnika Občan, ki ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija v nakladi 5.300 izvodov.

WWW.JHP.SI

pravno svetovanje na področju javnih naročil

RASTLINJAKI
INFO IN NAROČILA

031
675
639
www.profilplast.si

120€ dalje

že od

Profilplast d.o.o., Zavrh nad Dobrno 10, 3204 Dobrna

Iz središča Slovenije v Vaše srce!
Radio 1 Geoss
Valvazorjev trg 3
1270 Litija

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. 12. november 2011, 10. november 2012,
9. november 2013, 8. november 2014, 14. november 2015, …
Smo pa vedno na voljo tudi za vse dodatne informacije v zvezi z
zanimivostmi in kraji, ki so omenjeni v tej knjigi.
Marsikaj zanimivega o prireditvah na tem območju najdete tudi na

www.levstik.si.
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NAJCENEJŠA
ELEKTRIKA

080 1558

WWW.POCENIELEKTRIKA.SI
Zamenjajte dobavitelja: izberite GEN-I. Vaš prvi
mesečni račun za porabo elektrike bo znašal samo
1 evro. Akcija velja za fizične osebe oz. gospodinjstva, ki kot novi gospodinjski odjemalci do 31.
decembra 2010 izberejo GEN-I kot dobavitelja,
skladno s splošnimi pogoji akcije, objavljenimi na
www.pocenielektrika.si.

GEN-I d.o.o.
Cesta 4. julija 42
8270 Krško

Sprehodite se po čudovitih
slovenskih vinogradih!
326 strani, 22 x 22 cm

• slikovit vodnik po slovenskih
vinorodnih okoliših
• pregled slovenskih vin, vinarjev,
vinskih kleti in gostiln

novo

Cena za vas: 40,46 €
Redna cena: 44,96 €

Ob telefonskem naročilu svetovalcu povejte geslo, s katerim
boste uveljavili popust. Geslo je: OD LITIJE DO ČATEŽA.
Najhitreje do knjige:

080 12 05

v knjigarnah

www.emka.si

© Mladinska knjiga

Samo za udeležence pohoda od Litije do Čateža
do 19. 11. 2010 (velja izključno za naročila po telefonu)

Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige.
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