
Se zona ne pozabnih pote pov po   
Srcu Slovenije
SPOZNAJTE POSEBNOSTI SRCA SLOVENIJE NA VIKENDIH ODPRTIH VRAT!  
PRIČAKUJTE DOŽIVETJA S POSEBNIMI UGODNOSTMI IN PRESENEČENJI.

Srce Slovenije je območje, ki v zaledju glavnega mesta Slovenije ponuja drugačna 
doživetja slovenskih posebnosti. Od Kamnika do Litije, od Lukovice do Šmartnega pri Litiji 
okušajte lokalno značilne dobrote in se jih morda naučite pripraviti tudi sami! Spoznavajte 
rokodelske in druge tradicije, presenetite otroke s posebnimi dogodivščinami, razgibajte 
se v krajih posebnih razgledov in s potepanji od enih do drugih vrat sodelujte v nagradni 
igri za družinsko kopanje v Termah Snovik!

OD 25. DO 27. SEPTEMBRA bodo svoja vrata odprli prijazni gostitelji V LITIJI, občini, 
ki ob vsakem obisku lahko preseneti s posebnimi gozdnimi pustolovščinami, tradicijami 
oglarjenja in raznoterega rokodelstva ter vselej tudi z domačimi dobrotami, pridelanimi 

na domačijah s častitljivo preteklostjo.
 

OD 23. DO 25. OKTOBRA bo Srce Slovenije na stežaj odprlo svoja vrata V KAMNIKU, 
ki obiskovalce navdušuje z izbranimi Okusi Kamnika, z različnimi viri zdravja in dobrega 
počutja, z razgledi po bogati preteklosti in po slikoviti naravi Kamniško-Savinjskih Alp. 

Programi so primerni za vse - tudi za družine z otroki in za starejše. Zasnovani so tako, 
da lahko v enem vikendu obiščete več točk in tako resnično spoznate lokalno območje v 

stiku s prijaznimi domačini!

S POTEPI SODELUJTE V VELIKI 
NAGRADNI IGRI ZA DRUŽINSKO 
KOPANJE V TERMAH SNOVIK.  
VSAK OBISK ŠTEJE!  
ZAHTEVAJTE NAGRADNI KUPON NA 
TOČKAH, KI JIH OBIŠČETE. 

W W W . S R C E-S LO V E N I J E . S I / T U R I Z E M

REZERVIRAJTE SI ČAS ZA SVOJE POTEPE!

28.-30. AVGUST
ŠMARTNO  

PRI LITIJI

4.-6. SEPTEMBER
LUKOVICA

25.- 27. SEPTEMBER
LITIJA

23.-25. OKTOBER
KAMNIK

Pr ičakujte še!
Svoje  vi ke nde za sr č ka ne pote pe  izbira jte  na 

www. srce-s love ni je . s i/tur ize m
Vsa k mesec  nova do ž ivet ja! 



Konec  avg usta  na s  od petka do nedel je   

Srce v Šmartno pelje
Naj se  se pte mbe r  za č ne  s  posebnimi   

doživetji Lukovice
Od 28. do 30. avgusta jo mahnemo na pot po Šmartnem pri Litiji!  Po ogledu 
znamenitosti in različnih tematskih poti obiščemo Jablaniško dolino s prav 
posebnimi domačijami, vmes obiščemo prijazna gostišča in sloviti grad 
Bogenšperk z ustvarjalnimi delavnicami in viteškimi igrami.

Od 4. do 6. septembra na območju Lukovice okušamo domač kruh in lokalno 
pivo, spoznavamo sadjarstvo in čebelarstvo, ob ljudskih pesmih spoznavamo 
stare obrti, otroci pa se naučijo novih spretnosti.

V PETEK, 28. AVGUSTA,  
NE ZAMUDITE 
• BREZPLAČNEGA OGLEDA ZNAMENITOSTI 

Šmartnega pri Litiji, ki se začne ob 17. uri na 
Staretovem trgu;  

• BREZPLAČNE LONČARSKE DELAVNICE z 
vretenom pri Barbari Dacar na Staretovem trgu 
od 18. do 19. ure. 

V SOBOTO, 29. AVGUSTA,  
VAS ČAKATA 
• BREZPLAČEN OGLED STALNE ZBIRKE 

SAVSKIH PRODNIKOV v Gasilskem domu na 
Bregu pri Litiji; ogled, ki bo trajal od 9. do 10. ure, 
pripravlja Društvo LAZ;

• VODEN SPREHOD PO GOZDNI ČEBELARSKI 
POTI v Dragovškem; od 10. do 12. ure vas po poti 
vodijo pravi poznavalci iz Zavoda za gozdove. 

V NEDELJO, 30. AVGUSTA,  
PRIDITE PO DOŽIVETJA NA 
BREZPLAČNA VODENJA  
• V GRADIŠČE PRI PRIMSKOVEM, kjer vas ob 10. 

uri na Gradišču 17 pričakuje Etnološko društvo 
Jurija Humarja; 

• NA JAVORSKO ENERGIJSKO POT, po kateri vas 
bodo od 11.30 dalje popeljali zeliščarji iz društva 
Janez Javorski; zbirališče na Javorju 23. 

V SOBOTO IN NEDELJO, 29. IN 30. 
AVGUSTA, DOŽIVITE POSEBNOSTI 
ODPRTIH VRAT 
• NA GRADU BOGENŠPERK, kjer vas v soboto 

vabijo na brezplačen voden ogled gradu ob 11. 
uri, do 14. ure so ogledi brezplačni. V nedeljo je 
brezplačen voden ogled gradu ob 11. uri in 16. 
uri, v atriju gradu bodo od 14. ure ustvarjalne 
delavnice, prav tako pa bodo v parku za gradom 
potekale privlačne VALVASORJEVE VITEŠKE 
IGRE!  

VIKEND ODPRTIH VRAT IN 
POTEPOV PO SRCU SLOVENIJE NAJ 
VAM POLEPŠAJO ŠE: 

• DOMAČIJA SPOMINOV, Gradišče pri Litiji 7, ki 
od petka do nedelje vsako polno uro odpre vrata 
tematske razstave starih predmetov in fotografij. 

• EKO DOMAČIJA VOVK, Gradišče pri Litiji 1, kjer 
vas gostitelji vabijo na vodene oglede z degustacijo 
v petek ob 15. in 17. uri in v soboto in nedeljo 
vsako drugo polno uro. 

• ZELIŠČARSKA DOMAČIJA PIVEC, Vrata 3, 
Šmartno pri Litiji, kjer si lahko v petek in soboto ter 
v nedeljo do opoldneva vsako polno uro privoščite 
ogled vzorčnega zeliščnega vrta z degustacijo 
zeliščnih čajev in kulinaričnih dobrot. V nedeljo se 
ob 14. uri predstavljajo na gradu Bogenšperk! 

• GOSTILNA MAČEK, Usnjarska cesta 7, kjer za 
čas vikenda odprtih vrat pripravljajo dva posebna 
jedilnika s svežimi domačimi testeninami in 
istrskimi fuži. 

• GOSTILNA PUSTOV MLIN, Cerovica 19, ki vas 
vse dni navdušuje s postrvmi, pripravljenimi na 
različne načine, ter z domačim kruhom in pecivom.  

• GOSTILNA PRI JANEZU, Velika Štanga 7, 
kjer vas v soboto in nedeljo pričakujejo z jedmi, 
pripravljenimi po receptih naših babic.

Program vikenda odprtih vrat v Šmartnem pri Litiji je 
nastal v sodelovanju z Javnim zavodom Bogenšperk.

V PETEK, 4. SEPTEMBRA, PRAZNUJTE Z DOMAČINI
• NA STAREM TRGU V LUKOVICI, kjer bo ob 19. uri osrednja prireditev ob Občinskem prazniku Občine 

Lukovica.  

V PETEK IN SOBOTO, 4. IN 5. SEPTEMBRA, PRIDITE 
• V GOSTILNO FURMAN, Stari trg 19, kjer vas ta vikend ob kosilu od 12. do 16. ure razveselijo z brezplačnim 

vrčkom domačega piva Rokovnjač. 

V SOBOTO, 5. SEPTEMBRA, VAS PRIČAKUJEMO 
• V SADOVNJAKU KMETIJSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE, Brdo pri Lukovici 5, kjer so vrata odprta od 

10. do 17. ure, na predavanju ob 13. uri pa vam strokovnjaki predstavijo še tehnologijo pridelovanja sadnih 
proizvodov. 

• V ČEBELARSKEM CENTRU SLOVENIJE, Brdo pri Lukovici 8, kjer lahko od 10. do 17. ure spoznavate 
skrivnosti čebelarstva, ob 15. uri pa se udeležite vodenega ogleda centra in čebelarske učne poti z 
degustacijo medu. 

• V PAVLETOVI HIŠI V KRAŠNJI, Krašnja 31, kjer si lahko od 10. do 14. ure ogledate muzejsko zbirko, KUD 
Fran Maselj Podlimbarski pa tu ob 16. uri pripravlja srečanje pevcev ljudskih pesmi slovenskih pokrajin ter 
prikaz starih obrti. 

• NA EKO KMETIJI PR' MATOŽET, Krašnja 26, kjer se bo za vnaprej prijavljene udeležence ob 9. uri začela 
delavnica peke kruha po posebni promocijski ceni (15 EUR). Prijavite se po telefonu 031 613 564!

• V SREČNI HIŠI V LUKOVICI, Obrtniška 1, kjer od 12. do 20. ure pripravljajo brezplačne ustvarjalne delavnice 
in igre na prostem za vnaprej prijavljene otroke (prijave na info@srecnahisa.si do 3. septembra). Ob 16. uri se 
začne izdelovanje kred, od 18. do 19. ure bo na sporedu igriva angleščina! 

V SOBOTO IN NEDELJO, 5. IN 6. SEPTEMBRA, NE ZAMUDITE DOŽIVETIJ 
• V DVORCU RUS, Šentvid pri Lukovici 4, kjer bodo od 14. do 18. ure ogledi dvorca, čigar zgodovina sega v 

leto 1675, ter galerije in trgovinice.  
• NA GRADIŠKEM JEZERU, okoli katerega se vije del Rokovnjaške poti, se boste ta vikend lahko osvežili s 

pijačo na jasi. 

Program vikenda odprtih vrat v Lukovici je nastal v sodelovanju z Turistično zvezo občine Lukovica.


