
Levstikova pot iz Litije do Łate`a

Iz starega mestnega jedra

Staro mestno središče Litije zaseda
oba bregova Save. Starejši del je na
desnem bregu pod vzpetino Sitarje-
vec, novejši del z železniško postajo
pa na levem pod hribom Svibno. V
pisnih virih je Litija prvič omenjena
leta 1145, ime pa naj bi izhajalo iz
latinskega imena Litus - obrežje.
Naselje se je razvijalo zaradi brodar-
stva po reki Savi, rudnih bogastev v
okolici ter obrti. Do srede 19. stoletja
je bila Litija pomembno rečno prista-
nišče.
V starem jedru je na vzhodni strani
Valvazorjevega trga župnijska cerkev

sv. Nikolaja, ki v zadnjih letih
dopolnjuje svojo notranjo in zunanjo
podobo.
Iz Levstikova trga se pot rahlo vzpne
skozi Frtico proti središču Šmartna pri
Litiji.

Kraj z bogato zgodovino

Jedro kraja je trg okoli dvostolpne
cerkve sv. Martina. Prva cerkev sega
v 12. stoletje, ko je bila podružnica
prafare Šentvid pri Stični, zatem je
bila priključena stiškemu samostanu,
oglejski patriarhiji, goriški nadškofiji in
sedaj ljubljanski nadškofiji. Sedanja
cerkev, ki je bila zgrajena med letoma
1889 in 1901, je daleč naokrog
največja stavba zgrajena v neogot-
skem slogu, ki izstopa tudi zaradi
svoje opečne zidave, ki je v gotiki na
Slovenskem niso poznali. V drugi
polovici 17. stoletja je bila v najsta-

rejši hiši v naselju, na Hribu, grafična
in slikarska delavnica Mollerey, ime-
novana po nemški besedi Malerei
(slikarstvo), v kateri sta delovala
Valvasorjeva sodelavca Andrej Trost
in Jernej Rambschissl. V letih 1733-

1738 pa je bil tu župnik
Ivan Dizma Florjančič,
duhovnik, astronom, ma-
tematik, geograf in karto-
graf, ki je leta 1744 izdal
prvi zemljevid Kranjske v
merilu 1 : 111 000 (s
sliko in načrtom Ljub-
ljane). Pri cerkvi pot
zavije levo proti Radečam
ter po nekaj deset metrov
znova levo proti zaselku
Slatna. Od tod se pred
nami odpre čudovit po-
gled na Šmartno.
(nadaljevanje na ovitku)
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Pisatelj Fran Levstik (28. 9. 1831 - 16. 11. 1887), je med bivanjem v
Retjah leta 1858 napisal znameniti potopisno-programski spis Popoto-
vanje iz Litije do Čateža. Spis je pomemben predvsem zaradi slovstve-
nega programa, privlačen pa je tudi kot potopis. Levstikova pot že od
leta 1987 dobiva vsako leto več ljubiteljev, v mesecu novembru pa je
organiziran tradicionalni pohod. Dvaindvajset kilometrov dolga pot se
začenja na Levstikovi ulici v starem mestnem središču Litije, konča pa na
Čatežu. Prve oznake Levstikove poti (lesene tablice z zaščitnim znakom
poti, bele in rdeče napise LP - Levstikova pot in usmerjevalne puščice)
bomo srečali v Šmartnu. Kljub oznakam pa je potrebna previdnost, saj se
ta pot prepleta tudi z drugimi planinskimi potmi v tem delu Posavskega
hribovja. S seboj vzemimo tudi knjižico Rudija Bregarja Levstikova pot -
prehranske navade skozi čas, kjer je natančnemu opisu poti dodan tudi
Levstikov spis Popotovanje iz Litije do Čateža ter raziskovalna naloga
mladih raziskovalcev iz osnovne šole Litija, ki nas popelje Od grajskega
do kmečkega jedilnika. Za pot bomo potrebovali pet ur zmerne hoje. Litija

Šmartno pri Litiji
s cerkvijo sv. Martina Pogled proti Bogenšperku

Prebujajoč se dan na Libergi


