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TRBOVELJSKA TRANSVERZALA
V okolici Trbovelj je veliko točk, kamor se lahko umaknemo od 
vsakodnevnega trušča ter uživamo v miru in naravi ali pa se sproščamo 
med športnimi aktivnostmi. Na jugu trboveljske doline leži zasavski 
očak Kum, na desnem bregu Trboveljščice se ustavimo v Retju, nato v 
Športnem parku na Kipah in se nato prek Čeč povzpnemo na Mrzlico. 
Sledi spust do Svete Planine in še nižje na Klek, s predstavitvijo Špicberga 
pa zaključimo krožno pot in se vrnemo  v južni del Trbovelj.

TRBOVELJSKA TRANSVERZALA

Slika 1: Razgled s Kuma

Predstavljene trboveljske turistične točke so zanimive, vsaka od njih 
ponuja marsikaj, zaradi česar jih je vredno obiskati. Želimo jih povezati 
v sklenjeno celoto, ki jo bomo poimenovali  Trboveljska transverzala.
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Trbovlje so razpotegnjeno mesto, ki se v ozki dolini razteza na levem in 
desnem bregu Trboveljščice. Dolina in njena vzhodna pobočja so zelo 
gosto naseljena, veliko ljudi se je naselilo tudi v predelih, ki se imenujejo 
Bevško, Globušak in Srobotnica. Na drugi strani  Save, prek Bukove gore 
pa do Dobrne, ni prav dosti prebivalcev, saj je tisti del uničilo rudarjenje; 
ohranil se je le zaselek Retje. 
Prvi omenjeni stavbi v Trbovljah sta bili cerkev sv. Martina in Lovski 
gradič. Cerkev sv. Martina je bila prvič omenjena že v šestdesetih letih 
13. stoletja, današnjo podobo pa je dobila z dozidavami sredi 19. stoletja. 
Poleg cerkve je tudi več župnijskih objektov, po stari slovanski navadi je 
poleg cerkve posajena lipa.
Najstarejša hiša v Trbovljah, vsem znana kot Lovski gradič, se v 
dokumentih že od leta 1582  omenja kot lovska hiša celjskih grofov. Danes 
je to občinski protokolarni objekt.
Znane osebnosti, ki so živele in ustvarjale v Trbovljah, so: slovenska mati 
Ana Dimnik, novinar in politik Albert Kramar, prvi zasavski olimpijec 
Slavko Hlastan, učitelj in pesnik Tone Seliškar, narodna heroja Miha 
Marinko in Tončka Čeč, kulturnik Avgust Šuligoj, glasbenik Tone Hudarin, 
književnik Ludvik Mrzel, pisateljica Mira Mihelič. Danes bolj poznamo 
igralko Tanjo Ribič, glasbeno skupino Laibach (Milan Fras, Ivan Novak 
in Dejan Knez), plesno skupino EnKnap (Iztok Kovač), akademskega 
slikarja Janeza Kneza, nogometaša Miša Brečka, rokometaša Primoža 
Prošta, košarkarico Niko Barič in še mnoge druge.
Naključnega obiskovalca Trbovelj bi lahko zanimal ogled Zasavskega 
muzeja Trbovlje in njihov projekt "Etnološka pot" med rudarskimi 
kolonijami ali pa obisk raznih kulturnih prireditev v kulturnem hramu 
Delavski dom Trbovlje, ki ga krasi mozaik priznanega umetnika Marija 
Pregla, za katerega je dobil Prešernovo nagrado. Mesto je znano tudi po 
Delavski godbi Trbovlje, ki s svojimi nastopi razveseljujejo občinstvo – 
ne moremo jih preslišati ob prvomajski budnici, ki jo pripravijo skupaj z 
motoristi, in njihovem decembrskem koncertu.
Lepote trboveljske doline je posnel tudi Trboveljčan Aljaž Bastič v svojem 
filmu Na lepi modri Trboveljščici, za katerega je glasbo odigrala Delavska 
godba Trbovlje. Film si lahko ogledate na tej povezavi:  https://www.
youtube.com/watch?v=JZnF_NeWeno.

TRBOVLJE
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Kum je najvišji vrh Posavskega 
hribovja, visok 1220 metrov. Na 
vrhu Kuma je več objektov: planinski 
dom, RTV-oddajnik in cerkev svete 
Neže. Do vrha je speljana cesta in več 
markiranih planinskih poti. Je zelo 
popularna izletna točka, predvsem za 
prebivalce v okolici Zasavja.

KUM

Tudi športniki lahko najdejo marsikaj zase – poletni bazen, trim 
stezo, Športni park Rudar s streetworkout centrom, gorsko kolesarstvo 
"downhill" in vedno priljubljeno planinarjenje. Za še posebej adrenalinske 
navdušence priporočamo vzpon na najvišji dimnik v Evropi, ki je visok 
360 metrov.
Večina možnosti za preživljanje prostega časa v Trbovljah je opisanih v 
naslednjih poglavjih. 

TRBOVELJSKA TRANSVERZALA

Slika 2: Oddajnik na Kumu

Slika 3: Kumska nedelja in cerkev sv. Neže

1220 m
Cerkev sv. Neže na Kumu je bila 
zgrajena konec srednjega veka na 
enem od dveh vrhov Kuma. Njena 
posebnost je samostojen kamniti 
zvonik na zahodni strani. Cerkev sv. 
Neže je bila včasih najpomembnejši 
romarski cilj Dolenjcev. Leta 1996 je 
bila blagoslovljena obnovljena kapela 
sv. Jošta na travniku pod cerkvijo. 
Zadnja nedelja v juliju je "Anina 
nedelja", ta dan pride k maši precej 
ljudi iz različnih krajev Slovenije.

srednji vek



Pot nas lahko popelje v Retje nad Trbovljami. 
Predlagamo, da se sprehodite do cerkve sv. 
Križa, ki je bila zgrajena v baročnem slogu. 
Prvič je bila omenjena leta 1545. Zgrajena 
je bila kot pravokotna ladja s tristransko 
zaključenim prezbiterijem. Zvonik je prizidan 
pred zahodno fasado, na severni strani ladje 
je kapela. Nekajkrat so jo obnovili.

RETJE

Nedaleč od cerkve je konjeniško 
društvo, kjer lahko opazujemo in 
jezdimo konje ali pa uživamo v 
čudovitem pogledu na Trbovlje.

Začetki planinskega gospodarstva na Kumu segajo v leto 1928, ko je 
posavska podružnica SPD v mežnariji opremila sobo za izletnike in 
planince. Leta 1952 so na Kum napeljali elektriko. V letih 1985 in 1986 so 
dom in depandanso popolnoma obnovili, ju na novo opremili in napeljali 
telefon. Dom je stalno odprt, razen ob ponedeljkih. 
Sedanji oskrbnik je poskrbel, da je planinska koča na Kumu še bolj 
turistično prepoznavna. Leta 2015 so prejeli prestižno nagrado za "naj 
planinsko kočo 2015", kumska kremšnita je bila izbrana za "naj planinsko 
sladico 2015". Turistično društvo Trbovlje je oskrbniku podelilo priznanje 
zlata vrtnica za promocijo Trbovelj.
Vsako leto je organizirano tudi veliko dogodkov. Najbolj znana sta 
''Kumska nedelja'' in kot odmevna novost ''Pohod nagcev na Kum''.

Slika 4: Cerkev sv. Križa in zvon želja

Slika 5: Konjeniško društvo Trbovlje

kOnji

ZvOn ZeLjA
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Mnogi ob besedi Kipe najprej pomislimo na Domfrco. To druženje se 
odvija vsak prvi vikend v juliju. Tako na tisoč in en način poskusimo 
prikazati skupnost, solidarnost, ustvarjalnost, združevanje ter mnoge 
druge lastnost, ki jih imamo Zasavčani. 
Območje ima tako ime zato, ker so na tistem mestu »kipali« material iz 
jame (rudnika). Na tem območju je nedolgo nazaj še vrvelo od življenja, 
po usahnitvi industrije pa so se mnogi odselili. Z Domfrco želimo 
poudariti nove čase, ki so tu že danes.

KIPE

V spomin na obujanje starih časov Trboveljčani na Kipah vsako leto 
pripravijo kresovanje.
V letu 2015 smo na Kipah dobili nov športni park.

TRBOVELJSKA TRANSVERZALA

Slika 6: Kipe

Slika 7: Festival Domfrca Slika 8: Športni park Kipe

kresOvAnje



Čeče so naselje, ki je razdeljeno na 
dva dela, trboveljski in hrastniški. 
Večkrat letno prirejajo gasilske 
veselice in družabne večere, ki 
so dobro obiskani. V Čečah je 
med drugim tudi nekaj manjših 
kmetij. Domača gostilna Matko 
je znana po dobri hrani, Čečani 
pa redno obiskujejo tudi cerkev 
svete Katarine.

ČEČE

MRZLICA
Mrzlica je vrh v Zasavju, visok 
1122 metrov. Na severozahodu pod 
vrhom je tudi planinski dom, ki so 
ga zgradili planinci že davnega leta 
1899, s tem je bila Mrzlica eden 
izmed prvih slovenskih vrhov s 
planinskim domom. Pohodniki se 
radi ustavijo v domu in uživajo ob 

borovničevem zavitku in čaju. 
Mrzlica mnogim Zasavčanom 
predstavlja možnost za 
vsakodnevno rekreacijo. Na poti 
lahko opazujemo raznoliko naravo. 
Z Mrzlice je čudovit pogled na 
Zasavje in Savinjsko dolino.

V vasi so med drugim še trije rimski nagrobni spomeniki, od katerih je 
eden vzidan v cerkvi, ter spomenik, posvečen padlim partizanom.

Slika 9: Čeče

Slika 10: Tradicionalno srečanje Savinjčanov, Zasavčanov in 
Laščanov na Mrzlici
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SVETA PLANINA

Sveta Planina je vrh v osrednjem 
delu Mrzliškega pogorja, ki sega 
do 1100 metrov nadmorske višine. 
Ime je dobila po naselju samotnih 
kmetij na južnem pobočju. 
Zaradi velikega pomena med 
narodnoosvobodilnim bojem so 
hrib in vas leta 1955 preimenovali 

v Partizanski vrh, leta 2002 pa 
so domačini začeli uporabljati 
prvotno ime. S Svete planine je 
lep razgled na Trbovlje in Zagorje, 
prek Save pa na Kum; ob lepem 
vremenu razgled seže vse do 
Julijskih Alp. Zato je Sveta Planina 
zelo priljubljeno gorsko letovišče.

TRBOVELJSKA TRANSVERZALA

Slika 11: Sveta Planina

Slika 12: Spust padalcev s Svete planine Slika 13: Pogled na Planino iz doline
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JAVOR

Na vrhu stoji cerkev sv. Marije, katere čas nastanka ni znan. Prvič je bila 
omenjena leta 1433 v urbarju župnije Mengeš, nato pa še v Slavi vojvodine 
Kranjske kot meja med Kranjsko in Štajersko, in to tako, da je zvonik na 
štajerski strani. 

Ob cerkvi je leta 1935 trboveljski 
gostilničar postavil Hotel Ana, ki je 
bil leta 1942 požgan, o čemer danes 
priča spominska plošča. Danes si 
lahko odpočijete v novi gostilni 
Planina.

Javor je hrib nad Trbovljami, 
visok 1132 metrov. Klub gorskih 
kolesarjev MTB je leta 1999 uredil 
zanimivo progo za adrenalinski 
spust z gorskimi kolesi, ki omogoča 
velike hitrosti, dolge skoke in 

premagovanje skalnih ovir, zaradi 
česar je ta ekstremni šport privlačen 
tako za tekmovalce kot tudi za 
gledalce. Proga se začne pri Domu 
pod Javorjem in konča pri cestnem 
razcepu proti Kleku.

Klek je prisojno naselje, ki ima približno 260 prebivalcev. Je priljubljena 
izletniška točka za sončne popoldanske sprehode, od mesta je oddaljen 
približno 2 kilometra.

KLEK

Slika 14: Gostilna Planina

Slika 15: Downhill Javor

12



Od Kleka se lahko odpravimo na 
Tabor oz. Taborski vrt, to je 697 
metrov visok vrh nad Klekom. Za 
vzpon potrebujemo približno pol 
ure po gozdni poti, na poti nas 
spremljajo posebne zeleno-rumene 
markacije, spotoma si lahko 
ogledamo naravna čudesa, kot je 
hrastova riba, bukev hobotnica ali 
siamski bor, s klopce na vrhu lahko 
uživamo v pogledu na Zasavsko 
hribovje. 
Obiskovalci Kleka se radi pogostijo 

v gostilni Bigman, ki nudi 
prostor za 50 ljudi ter postreže z 
izvrstnimi picami in kosilom. Na 
Kleku se nahaja večje igrišče, ki je 
primerno za košarko in nogomet. 
Je prenovljeno in čisto, za kar je 
poskrbela Krajevna skupnost Klek. 
Ta redno prireja zanimive dogodke 
(ples ob noči čarovnic, obdarovanje 
otrok ob božiču, pustni sprevod) in 
poskrbi za gasilski dom, ki je vedno 
v pripravljenosti. Mlajši vaščani se 
učijo, kako ravnati ob požaru.

ŠPICBERG
Ostri vrh ali po domače Špicberg je grebenast hrib nad Trbovljami. Do 
naravnega parka Špicberg je možno priti iz več smeri – prek Kleka, iz 
Bevškega, iz zagorske smeri preko Vasel. Čez Špicberg poteka lahka krožna 
pot, ki jo je uredil Trboveljčan Brane Vrečar, primerna je za vsakogar.

TRBOVELJSKA TRANSVERZALA

Slika 16: Gasilski dom na Kleku Slika 17: Klek

nArAvni PArk
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Krožna pot po Špicbergu, ki poteka 
med drevesi in grmovjem, se ves čas 
rahlo vzpenja in spušča, najvišji vrh 
je na nadmorski višini 490 metrov, 
na kar opozarjata tudi napis, vrezan 
v drevo, in plastična markacija. Na 
tej krožni poti lahko vidite tudi 

ostanke »zajlpona« in smučarske 
skakalnice. Z razgledne točke 
Gamsova pečina se odpre razgled 
na celotne Trbovlje– od Žrebljevega 
hriba do Kuma ter na drugi strani 
na Bevško, skozi katerega nas cesta 
popelje v sosednje Zagorje.

Slika 18: Označevalna tabla Slika 19: Gamsova pečina

Slika 20: Pogled s Špicberga na Trbovlje
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TRBOVELJSKA TRANSVERZALA

ZAKLJUČEK
Trbovlje so mesto v osrčju Slovenije. V preteklosti so bile znane predvsem po 
rudarstvu in tovarnah, ki se zadnja leta žal zapirajo. V Trbovljah in bližnji 
okolici je veliko zanimivih in privlačnih točk, ki smo jih predstavili v tej 
brošuri. 
Pridružite se nam na naši zeleni Trboveljski transverzali!

SUMMARY
Trbovlje lies in the middle part of Slovenia. The town used to be known for 
its rich mining tradition and for its several factories that have now been 
mostly closed down. There are many interesting and appeling spots in and 
around Trbovlje, many of those have been presented in this booklet.
You are welcome to join us on exploring the green Trail of Trbovlje.

SCHLUSSFOLGERUNG
Trbovlje ist eine Stadt im Zentrum Sloweniens. In der Vergangenheit war 
diese Stadt nach Bergbau und Fabriken bekannt, in letzter Zeit sind beide 
Bereiche leider versperrt geworden. In Trbovlje und im Gegend von Trbovlje 
gibt es viele interessante und attraktive Sehenswürdigkeiten, die in dieser 
Broschüre vorgestellt sind.
Willkommen auf der grünen Transversale von Trbovlje!
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ZAGORSKA TRANSVERZALA
V okolici Zagorja se nahaja veliko raz ličnih krajev, kjer lahko uživamo 
ter občudujemo lepoto narave. Te kraje smo povezali v pot, ki smo jo 
razdelili na dva dela. Prvi del začnemo na severu, in sicer na Vinah, s 
katerih se vzpnemo do Klančiš, kjer lahko naredimo kakšen požirek in 
od koder pot nadaljujemo proti ruševinam gradu Gamberk. Nato se prek 
vasi Čemšenik vzpnemo na naš najvišji vrh, Čemšeniško planino. Drug 
i del poti začnemo na severozahodu, na Kalanovem hribu, s katerega se 
spustimo do Pleš. Sledi vzpon na Roviški vrh ali Roviškovec do Zasavske 
Svete gore, kjer zaključimo pot.
V tej brošuri smo vam podrobneje predstavili pot, ki povezuje te zanimive 
turistične kraje. Poimenovali smo jo Zagorska transverzala.

Zagorje je mesto, ki se razprostira ob potoku Medija. Mesto je dobro 
poseljeno in je razdeljeno na 13 krajevnih skupnosti, kjer živi več kot 
17.000 prebivalcev. Zagorje je včasih živelo od rudarstva, po zaprtju 
rudnika pa se je usmerilo v razvoj turizma.

ZAGORJE

Slika 22: Razgled z Vin
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Kot vsako mesto ima tudi Zagorje veliko znamenitosti: župnijsko cerkev 
sv. Petra in Pavla, zgrajeno leta 1873, z dvema 37 m visokima zvonikoma, 
Rudarski muzej Zagorje v Kisovcu ter park Ruardi,  ki ga je leta 1987 
zaradi posledic rudarjenja prizadel hud plaz.
V Zagorju so živele in delovale naslednje znane osebnosti: priznan 
zdravnik Tomo Zarnik, dramatik, pripovednik in pisatelj Slavko Grum, 
partizan in narodni heroj Tone Okrogar, pesnica Vida Taufer in pesnik 
Mile Klopčič, prevajalec Cene Vipotnik, operni in koncertni pevec Ladko 
Korošec, kipar Franc Kopitar ter bivši predsednik Republike Slovenije dr. 
Janez Drnovšek, katerega doprsni kip je postavljen v zagorskem parku. 
Danes so med bolj poznanimi Matic Jere, pevec skupine Bohem, glasbena 
skupina Orlek, ansambel Igor in Zlati zvoki, sankač Domen Pociecha, 
smučarska skakalka Katja Požun, smučarski skakalec Andraž Pograjc ter 
mnogi drugi.
Naključnega obiskovalca Zagorja bi lahko zanimal obisk Kulturnega 
centra Delavskega doma Zagorje, kjer so organizirane različne glasbene 
prireditve ter razstave del različnih slikarjev, pisateljev in ustvarjalcev, 
vsakoletna slikarska kolonija, kjer lahko obiskovalec izrazi svoje občutke 
z risanjem in slikanjem, za sprostitev pa ogled osrčja mesta in okrepčilo v 
kakšni domači gostilni.
Ljubitelji športa se lahko sprostijo v Europarku, na igriščih Partizan in 
Proletarec, ob ribarjenju in seveda tudi planinarjenju. Za adrenalinske 
navdušence priporočamo vzpon po plezalni steni v Športni dvorani 
Zagorje.
Nekaj možnosti za preživljanje prostega časa v Zagorju je opisanih v tem 
prispevku.

Vine so naselje v občini Zagorje ob Savi. I z naselja vodijo raz lične 
gozdne pešpoti v Zavine in naprej prek Klančiš proti Čemšeniški planini. 
Prebivalci se ukvarjajo z živinorejo ali pa se vozijo na delo v bližnje mesto. 
Na vrhu hriba stoji cerkev sv. Janeza Evangelista, v kateri se nahajajo 
freske, ki so jih odkrili in obnovili v letu 1970.

VINE

17



Lovski dom Klančiše je priljubljena izletniška točka Zagorjanov. Zgradili 
so ga lovci leta 1946. Letos praznuje lovsko društvo 70-letnico obstoja. 
Sedanji oskrbnik je Roman Žerko, ki vedno poskrbi za prijetno počutje 
gostov. Vsako leto tu številna planinska društva organizirajo različne 
prireditve, posamezniki pa praznovanja ob različnih obletnicah.

KLANČIŠE

Grad Gamberk se nahaja v občini Zagorje ob Savi. Zgrajen je bil v 12. 
stoletju, njegovi današnji lastniki so Grahkovi.
Leta 1040 ga je zgradil ga je Ortolf I I I. Svibenski. Od 14. stoletja naprej, 

GRAD GAMBERK

Slika 23: Živinoreja

Slika 24: Cerkev sv. Janeza Evangelista

Slika 25: Pogled na Kisovec s Klančiš Slika 26: Lovski dom na Klančišah
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Posest sta razprodala. Leta 1993 so razvaline gradu razglasili za kulturno-
zgodovinski spomenik. Ljubitelji gradu so v želji po zaščiti ruševin pod 

vodstvom Marjana Klančnika 
ustanovili Kulturno zgodovinsko 
društvo za zaščito ruševin gradu 
Gamberk, ki pa ne deluje več. Grad 
na žalost ne bo nikoli obnovljen, 
vendar je že sama lokacija precej 
privlačna. Pod gradom so postavili 
tudi nekaj tabel, da bi obiskovalci 
izvedeli kaj več o zgodovinskem 
gradu. Pred vhodom so postavili 
tudi gavge (vislice) in pranger 
-srednjeveški mučilni napravi, ki 
ju je grajska gospoda uporabljala za 
discipliniranje tlačanov .

Čemšeniška ali Velika planina je raztegnjena planina nad Čemšenikom v 
predalpskem hribovju Zasavja. Njen najvišji del, Črni vrh, leži na 1205 m 
nadmorske višine. Čemšeniška planina je na severnem pobočju poraščena 
z gozdom, na južni strani pa delno travnata.

ČEMŠENIŠKA�PLANINA

ko so Galli izgubili Gamberk, je grad zamenjal več lastnikov. V 19. stoletju 
sta bila lastnika gradu industrialca Ruard in Atzl, ki sta ga preuredila v 
letovišče, vendar je grad takrat že začel propadati.
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V bližini njene tretje najvišje točke, razglednega Tolstega vrha (1170 m), 
je planinska postojanka Golobov dom, priljubljena izletniška točka. Do 
doma je iz Razborja speljana tovorna žičnica. Od koče, pred katero je več 
lesenih miz, je lep razgled na južno stran, od koder lepo vidimo Sveto 
goro, Roviškovec, Pleše, smučišče Marela, Kum in druge okoliške vrhove.

Kalanov hrib ali Kalanček, kot ga radi imenujemo, je vrh, ki leži nad 
Gladežem, naseljem na Izlakah v občini Zagorje ob Savi. Hrib leži na 
nadmorski višini 626 m. Je eden najbolj priljubljenih in obiskanih hribov 
v severozahodnem delu občine. Vrh hriba nam ponuja nepozaben razgled 
na okoliške hribe, kot so npr. Menina planina, Golte in Čemšeniška 
planina.

KALANOV HRIB

Slika 29: Smerokaz na Čemšeniški 
planini

Slika 30: Golobov dom na Čemšeniški planini

Slika 31: Vpisna skrinjica na Kalanovem hribu

nAPOZABen 
rAZGLed
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Slika 32: Logotip Športnega društva Izlake

Vsako leto Športno društvo Izlake organizira pohod in tek na Kalanov 
hrib.

Pleše so 866 m visok vrh, ki se nahaja med smučiščem Marela in Zasavsko 
Sveto goro. Z vrha, na katerem je spomenik NOB, se nam odpre lep 
razgled na Posavsko hribovje, ob lepem vremenu pa razgled seže vse do 
Kamniško-Savinjskih Alp. 
28. 7. 1941 je bila na Plešah formirana Zagorska četa, 13. 4. 1942 pa 
Štajerski bataljon.

PLEŠE

Roviškovec (tudi Roviškov vrh) je 930 m visok vrh, ki se nahaja 
jugovzhodno od Zasavske Svete gore. Z vrha vidimo del Kamniško-
Savinjskih Alp ter del Vzhodnih Karavank. Na vrhu stoji lesena klop ter 
ob njej vpisna skrinjica z vpisno knjigo in žigom. Vrh spada med Posavsko 
hribovje in Dolenjsko gričevje.

ROVIŠKOVEC

ZAGORSKA TRANSVERZALA

Slika 33: Klop in vpisna skrinjica na Roviškovcu

930 m

Tek

POHOd
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Zasavska Sveta gora ali s starejšim imenom Sveta gora nad Litijo je 852 
m visok hrib, ki se nahaja na levi strani reke Save. Z vrha se razprostira 
razgled po celi Sloveniji, od Triglava do Pohorja pa vse tja do Snežnika. 
Gora je dostopna z avtomobilom iz treh smeri, nanjo pa vodijo tudi 
številne pešpoti.
Romanska cerkev ima zelo dolgo zgodovino. Glede na izkopanine sega 
poseljenost te vzpetine daleč v preteklost. Tukaj naj bi še pred prvo 

krščansko cerkvijo stalo pogansko svetišče. 
Cerkev se v pisnih virih prvič omenja leta 
1250. Prva cerkev naj bi bila romanska, druga 
pa gotska. Cerkev je bila večkrat tarča strelnih 
udarov, zato je skozi leta doživela več obnov in z 
njimi različne stilne spremembe.
Posebnost te cerkve je, da jo obdaja mogočno 
obzidje, ki je nekoč služilo za obrambo pred 
turškimi vpadi. Ko je turška nevarnost minila, 
so obzidje deloma znižali. Na severni strani so 
ga kasneje podrli, ker so potrebovali prostor 
za dozidavo stranske kapele. Za obzidjem stoji 

zvonik, ki je v času turških vpadov služil kot obrambni stolp. Na njem so 
še danes ohranjene strelne line.
Prvo planinsko zavetišče je odprlo litijsko 
planinsko društvo in je bilo v gospodarskem 
objektu poleg župnišča. Obsegalo je le en 
majhen prostor. Ta je služil kot jedilnica in 
spalnica hkrati. Nov planinski dom so začeli 
graditi leta 1930 ter ga dokončali naslednje 
leto. Po predsedniku društva so dom 
poimenovali Tomazinova koča. Med drugo 
svetovno vojno je bila koča požgana. Leta 
1946 so jo zasilno obnovili, še istega leta pa so 
začeli z deli za nov planinski dom na pogorišču nekdanje šole. Leta 1974 
se je pripetila nesreča, ko je požar zanetila električna naprava.
Sklenili so, da je dom potreben takojšne obnove. Dom, kot ga poznamo 
danes, je nespremenjen že od leta 1976.

ZASAVSKA SVETA GORA

Slika 34: Romanska cerkev
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Slika 35: Planinski dom na Zasavski 
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ZAKLJUČEK
Zagorje je mesto v središču občine Zagorje ob Savi, ki se je kakor druga 
mesta v Zasavju razvilo zaradi rudarjenja. V Zagorju in njegovi okolici je 
veliko krajev, kjer lahko uživamo v miru ter sprostimo svojo dušo in telo. Te 
kraje smo vam predstavili v tej brošuri.
Pridružite se nam na naši Zagorski transverzali!

SUMMARY
Zagorje ob Savi is part of the Zasavje Region, that started its development 
due to the rich coal mining tradition. There are several places, in and around 
the centre of Zagorje, where you can find piece for your soul and body. These 
places have been presented in the booklet.
You are welcome to join us on the peaceful Trail of Zagorje.

SCHLUSSFOLGERUNG
Zagorje ob Savi, die Stadt mit bergbaulichen Wurzeln, liegt im Zentrum 
der gleichnamigen Gemeinde. I n seiner Umgebung gibt es viele schöne und 
erholsame Plätze zum Entspannen und die Seele baumeln lassen. All diese 
Orte sind in dieser Broschüre präsentiert.
Kommen Sie mit auf unsere Zagorje-Transversale!

ZAGORSKA TRANSVERZALA
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Slika 36: Zemljevid občine Zagorje



HRASTNIŠKA TRANSVERZALA
Spoznajte Hrastnik, srednje velik kraj z manj kot 10.000 prebivalci. V 
desetletjih je oblikoval svojo specifično podobo, z urejenimi urbanimi 
jedri kot tudi urejenimi podeželskimi površinami, kjer se skrivajo naravne 
lepote. 

Ime Hrastnik izvira iz besede hrast. Ti kraji 
so bili namreč nekoč bogati s hrastovimi 
gozdovi. To značilnost kraja zajema 
tudi hrastniški grb, na katerem hrast 
simbolizira svetlo prihodnost in nadaljnji 
razvoj kraja, ki je zrastel na črnih tleh 
(rudarstvo). Rudarstvo, ki je bilo nekoč 
gonilna sila kraja, je ustvarjalo pogoje 
za razvoj steklarske, kemične in druge 
industrije, nekoliko manj pa domačo obrt, 
ki je v tem kraju skoraj zamrla. Danes 
se vrata rudnikov zapirajo, stoletni duh 
rudarstva pa ostaja.

Slika 37: Hrastnik

Slika 38: Grb mesta Hrastnik
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Karakterizira ga močan industrijski in rudarski pečat. Mestno naselje 
je razpotegnjeno po dolini potoka Boben in na strmih pobočjih nad 
dolino. Z vseh strani dolino obdajajo večinoma strma pobočja: zahodno 
od potoka se dvigata Žrebljev hrib (721 m) in Poklon (518 m), na drugi 
strani pa Jelenca (797 m) in Hrastniški hrib (556 m) s prevalom Blate. 
Del Hrastnika na jugu se nahaja tudi na desnem bregu Save in se imenuje 
Podkraj. Območje, kjer danes stoji Hrastnik, je bilo poseljeno že pred 
prihodom Rimljanov, o čemer priča najdba keltskega grobišča v Krnicah 
in mnogo starejša, kasneje izgubljena kamnita sekira, najdena na Kovku. 
Ime Hrastnik se uradno uporablja šele od leta 1932, a je bilo to ime v 
uporabi že prej. Ime se je najprej nanašalo na vas na vzpetini nad sotočjem 
Bobna in Brnice. Od vasi ni do danes ostalo ničesar. Za območje, kjer je 
vas stala, se še uporablja ime Stari Hrastnik.

Rudarjenje, ki je bilo gonilna sila razvoja kraja več kot 200 let, počasi 
zapira svoja vrata, toda dediščina ostaja. 
Občina Hrastnik praznuje svoj občinski praznik 3. julija, v spomin na 
gladovno stavko rudarjev leta 1934.
Obiskovalci lahko pridobijo več informacij o rudarjenju v Muzeju 
Hrastnik in Mlakarjevem rudarskem stanovanju. Rudarji praznujejo svoj 
pomemben dan – dan rudarjev, njihova zavetnica je bila sv. Barbara. 
V centru Hrastnika si lahko ogledate spomenik rudarjev (fontana). 
Fontana je priljubljena točka obiskovalcev in sprehajalcev, posebej v 
poletnem času.

SPOMENIK RUDARJEV

Kopitnik – območje je bogato z ilirsko floro in posameznimi alpskimi 
vrstami, poraščajo ga bukovi gozdovi, v manjšem delu je rastišče črnega 
bora. Tu najdemo tudi redko planinsko cvetje (zlato jabolko, avrikelj, 
veliki in mali svišč, encijan ipd.). Na Kopitniku lahko najdemo redke in 
ogrožene habitatne tipe, zato to območje uvrščamo med območja Nature 
2000. Je priljubljena pohodna in kolesarska točka ljubiteljev narave in 
tudi glasbe,  v Koči na Kopitniku (762 n. m.) se namreč na tradicionalni 
prireditvi Srečanje citrarjev Slovenije obudijo zvoki citer, in sicer vsako 

KOPITNIK
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Dom stoji na gorskem slemenu 
Gore, ki se razteza med dolinama 
potoka Boben na zahodu in reke 
Savinje na vzhodu; južna pobočja 
se strmo dvigajo nad Savo, severna 
pa se blago nagibajo proti cesti 
Hrastnik–Rimske Toplice. Ime 
Gore ima tudi razložena hribovska 
vas na severnem pobočju slemena, 
malo pod domom. Tik nad domom je vrh (786 m) s cerkvico sv. Jurija iz 
15. stoletja, ki je pod spomeniškim varstvom. Pozimi obratuje v bližini 
doma manjša smučarska vlečnica. 

Cerkev sv. Jurija v Gorah: Cerkev je bila zgrajena leta 1520, na kar nas 
opozarjata letnica nad glavnim vhodom na zahodni strani ter arhitekturna 
osnova cerkve.

CERKEV SV. JURIJA V GORAH

leto prvo soboto v avgustu. Kopitnik je primerno izhodišče za pohode: 
Gore, Kal, krajša pot Turje – Kopitnik – Gore, Rimske Toplice, Zidani 
Most.

Slika 39: Planinska koča na Kopitniku (865 m)

Slika 40: Gore – razgled Slika 41: Koča v Gorah
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Cerkev se nahaja v neposredni bližini brodarskega doma v Podkraju in 
prodajalne stekla Glashuta ter mostu čez reko Savo.

CERKEV�SV.�NIKOLAJA�(SV.�MIKLAVŽA)�V�PODKRAJU

Je poznogotska cerkev, ki je bila  v baroku predelana. Letnica njenega 
nastanka ni znana, izvirala naj bi iz 16. stol. Zaradi svoje majhnosti 
in drugih razlogov je možen le zunanji ogled cerkve. V arhivu je bila 
omenjena kot cerkev sv. Miklavža (zavetnik brodarjev). 

V majhni vasi Šavna Peč stoji spomenik 
Antona Sovreta, v neposredni bližini 
doma krajevne skupnosti  Krnice – 
Šavna Peč. Vsako leto je organiziran 
tradicionalni pohod po Sovretovi 
poti. Pot je označena in po njej se 
lahko sprehodite v vseh letnih časih
Turistično društvo Hrastnik 
vsako leto v sodelovanju z Občino 

SOVRETOVA POT IN POHOD

Slika 42: Cerkev sv. Nikolaja v Podkraju

Slika 43: Oznaka Sovretove poti
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V neposredni bližini poslovne 
stavbe RTH, v nekdanji 
rudarski koloniji v Resnici, se v 
majhni hiši nahaja Mlakarjevo 
(rudarsko) stanovanje.
Je muzejsko urejeno stanovanje, 
kjer lahko spoznamo različne 
zgodbe ter trdo in grobo 
življenje rudarjev. Ogledate 
si lahko dve sobi, v katerih so 
ohranjeni še nekateri predmeti 
in oprema, ki so se uporabljali 
tedaj. Mlakarjevo stanovanje 
je razglašeno za kulturni 
spomenik lokalnega pomena.

MLAKARJEVO�(RUDARSKO)�STANOVANJE

Slika 45: Mlakarjevo stanovanje

Slika 46: Mlakarjevo stanovanje (notranjost)

Slika 44: Spomenik Antona Sovreta

Hrastnik, s Knjižnico Antona Sovreta Hrastnik, 
Planinskim društvom Hrastnik, Planinskim 
društvom Dol ter krajani KS Krnice – Šavna Peč 
organizira tradicionalni pohod po Sovretovi 
poti (od leta 2004 dalje).

TrAdiCiOnALni
POHOd

rUdArskO
ZivLjenje
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kipcev,  školjkaste motive, bisernico 
ipd. Znamenje je bilo deležno 
večkratnih obnov, svojo pravo podobo 
pa je dobilo v začetku 21. stoletja.  
Razlog njegovega nastanka ni povsem 
pojasnjen, nekateri menijo da je 
označevalo  pot proti cerkvi sv. Jurija, 
drugi pa iščejo odgovor v križišču 
vaških cest.

V Hrastniku je ostal edini grad, ki 
je bil grajen v času industrializacije. 
Redki bogataši, ki so prišli v Zasavje 
kot lastniki tovarn, so si raje gradili 
udobnejše velike hiše ali vile. V 
neposredni bližini steklarne stoji 
Vila de Seppi, zgrajena leta 1894 v 
stilu cesarskega gradu Miramar v 
Trstu. Gradnjo razkošne graščine 
je naročila baronica Ema de Seppi, 
hči Franca Gossletha, ki je opravil vsa gradbena in pohištvena mizarska 
dela za grad Miramar v Trstu. Franc Gosleth je bil za svoje delo v gradu 
Miramar poplačan s plemiškim naslovom – s predikatom Ritter von 
Werkstatten.

VILA DE SEPPI

Slika 47: Slopno znamenje v Šavni Peči

Slika 48: Vila de Seppi

Sredi vasi stoji s štukom okrašeno slopno znamenje, ki naj bi nastalo sredi 
17. stoletja. Dr. Marjan Zadnikar ga v svojih delih imenuje kot eno iz 
med najlepših  slovenskih zidanih slopastih  znamenj takratnega časa. 
Odlikuje se z bogatim strukturnim okrasom in uporablja pri tem glavice 

SLOPNO�ZNAMENJE�V�ŠAVNI�PEČI
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Leta 1892 je baronica Ema de Seppi 
pričela v Hrastniku z gradnjo razkošne 
graščine (pod vznožjem takratne 
Jelovice), čeprav je tu preživela le štiri 
poletne mesece, ostale pa v Trstu. Načrt 
za vilo je izdelal tržaški arhitekt Lenart 
Fontenutti, zidal pa jo je stavbnik 
Anton Melan. Zidati jo je dala v spomin 
na očetovo pridobitev plemiškega 
stanu. Vsa mizarska in pohištvena 
dela so bila izvedena v istih delavnicah 
na Dunaju kot za grad Miramar. 
Vila je dvonadstropna, pozidana na 
iregularnem tlorisu, opečna (grad 
Miramar je iz belega marmorja). Na 
zunanjščini je poudarjena s stolpom, 

z altano in balkonom, okrašena s cementno balustrsko ograjo. Nad 
prvotnim vhodom je grb kasnejših lastnikov.
Vila de Seppi je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Kalska planota, ki se nahaja na višini več kot 950 metrov nad morjem, je 
dobro izhodišče za različne pohode proti Mrzlici, Šmohorju, Spodnjemu 
Kalu, Klobuku, Ostrem vrhu, Babam, Špelcu, Gozdniku ipd. Je hkrati 

zavetje številnim rastlinskim in 
živalskim vrstam, ki so si našle svoj 
dom na tem območju. Tudi tu najdemo 
redko planinsko cvetje in druge 
rastlinske habitate kot na Kopitniku. V 
spomladanskem času nas pozdravljajo 
encijani, žafrani, zvončki in "kronce", 
čemaž, borovničevje ipd., v poletnem 

času pa lahko občudujemo tudi zlato jabolko, ki je nekoliko manjše kot 
na Gorenjskem. Na tem območju stojita Planinsko-rudarski dom Kal 
in Lovska koča Kal. Kal je priljubljena točka za pohodnike, kolesarje in 
konjenike.

KAL

Slika 49: Vila de Seppi

Slika 50: Kal
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Zanimivi razgledi:
Proti vzhodu vidimo v bližini Stražni hrib, za njim se vidi Veliko Kozje, 
lepše pa vidimo Lisco, na obzorju seže pogled do Gorjancev;
na jugu je v bližini Kum, jugozahodno od njega se na obzorju kažejo 
Snežnik, Veliki Javornik in Nanos;
na zahodu vidimo verigo vrhov Posavskega hribovja do Čemšeniške 
planine, Menino planino, za njo Kamniške Alpe, ob dobri vidljivosti pa se 
tudi Julijce s Triglavom;
v smeri proti jugozahodu vidimo v bližnjih dolinah Hrastnik in Trbovlje.
Ljubitelji narave in rekreacije ter športniki lahko svoj prosti čas izkoristijo 
tudi na pohodniških, kolesarskih in konjeniških poteh.

V neposredni bližini bencinske črpalke v Podkraju (spodnji del Hrastnika) 
si lahko ogledate ostanke nekdanjega objekta.
Naselje Podkraj ima bogato arheološko dediščino, kjer so na velikih 
površinah našli precej ostankov iz rimskih časov. V prvih stoletjih n. št. 
so tu gospodovali Rimljani. Rimsko svetišče v Podkraju je eno izmed 
najdb tedanjega časa, približno 1 km oddaljeno od cerkve sv. Nikolaja (sv. 
Miklavža) in prodajalne stekla.
Tu je bila majhna postojanka, ki je nastala kot posledica brodarjenja 
po reki Savi, takrat pomembni prometni poti, ker so bili ti kraji precej 
težko dostopni. Rečne brzice so terjale številne žrtve, zato so brodniki 
postavili precej spomenikov za srečno vožnjo, postavljali so oltarje ipd. V 
Podkraju je bilo odkritih 5 objektov rimskega svetišča. Na podlagi tlorisa 
objekta in najdbe zaobljubnega oltarja posvečenega Veliki materi bogov 
so interpretirali, da je bilo tu nekoč svetišče. 

RIMSKO�SVETIŠČE�V�PODKRAJU�–�OSTANKI�OBJEKTA

HRASTNIŠKA TRANSVERZALA

Slika 51: Kal v aprilu Slika 52: Utrinek s Kala
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Dolga stoletja je bila reka Sava edina prometna pot na tem območju. 
Brzice pri Belem slapu ob današnjem železniškem predoru so bile nevarne, 
številne ladje jih niso premagale. Poleg ostankov arhitekture so na tem 
mestu našli precej fragmentov rimske lončenine: od fine uvožene, tako 
imenovane terre sigiliate, do vsakdanje domače. Med drobnimi najdbami 
so našli tudi različne sponke za spenjanje in krašenje oblek, pasne sponke, 
obeske, prstane. Našli so tudi novce s podobami različnih cesarjev, ki jih 
uvrščajo v obdobje od 1. do 4. stoletja.
Nekatere ostanke arheoloških najdb tega območja si lahko ogledate v 
Muzeju Hrastnik.

Ljubitelji vode in vodnih brzic lahko 
obiščete Brodarsko društvo Steklarna 
Hrastnik. Objekti se nahajajo v 
neposredni bližini Rižnarjeve hiše 
ob mostu čez reko Savo. Tu si lahko 
privoščite vožnjo z raftom, kajakom, 
kanujem. V tem domu trenira tudi  
Peter Kauzer, kajakaš, evropski in 
dvakratni svetovni prvak v slalomu 
na divjih vodah.

CENTER VODNIH ŠPORTOV V PODKRAJU

Slika 53: Ostanki rimskega svetišča

Slika 54: Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik 
(pogled izpod mostu čez reko Savo)
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V samem centru se nahaja 
tudi športni park, ki zajema 
več objektov in igrišč, med 
njimi tudi notranji zaprti 
bazen, ki meri 25 x 12 m. Na 
voljo sta tudi dve savni. Letno 
obišče bazen okoli 25.000 
kopalcev.

Muzej Hrastnik se nahaja ob glavni cesti v bližini križišča, kjer cesta vodi 
v center Hrastnika oz. na Dol pri Hrastniku.

MUZEJ HRASTNIK

kAjAk
kAnU
rAFT
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Slika 55: Stavba brodarskega društva Steklarna Hrastnik

Slika 56: Bazen

Slika 57: Muzej



Nekdanja "nemška šola", kjer je potekal pouk v začetku 20. stoletja, se 
je preoblikovala v hrastniški muzej. V njem lahko obiskovalci spoznajo 
zgodovino teh krajev z ogledom razstavljenih predmetov. V letu 2005 je 
Muzej Hrastnik odprl svoja vrata v novi podobi. Obnova je potekala več 
let, zato so razstavljeni predmeti toliko bolj vredni ogleda. Razstave se še 
vedno nadgrajujejo in dopolnjujejo.
 Razstave potekajo kontinuirano od pritličja do podstrešja (tri nadstropja). 
Zajemajo trinajst tematskih sklopov, v glavnem vezanih na Hrastnik: 
osnovne predstavitve Hrastnika, arheološke izkopane, predmeti in 
oprema gospode 19. stoletja, šolstvo, vojna, steklarstvo, kemična 
industrija, rudarstvo, obrt ter kmetijstvo, lutke (marionete, lajke …), 
igrače … Bogato muzejsko zbirko je nemogoče opisati v nekaj besedah, 
zato vas vabimo, da si jo ogledate.

Hrastniški študentski klub Šoht nadaljuje tradicijo zasavskih študentskih 
festivalov. Festivalsko dogajanje je pomaknjeno na konec avgusta. 
Udeležencem in obiskovalcem postrežejo z glasbenimi, športnimi in 
zabavnimi prireditvami, zanje pripravijo različne delavnice in poskrbijo 
za prijetno druženje in zabavo.

FESTIVAL ŠTUOR

Slika 58: Festival ŠTOUR: Kuharski mojstri Zasavja, kulinarika, šport, zabava

Tri
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ZAKLJUČEK
"Povsod je lepo, doma je najlepše," pravi slovenski pregovor. Hrastniško 
dolino obdaja čudovito hribovje, s pestrimi naravnimi danostmi in kulturno 
dediščino. Popotniki, ljubitelji narave, rekreativci, športniki ter naključni 
obiskovalci lahko preživijo svoj čas v tem kraju, saj skozi občino vodijo 
zanimive in pestre poti, posamezne točke privabljajo in očarajo, prireditve 
pa popestrijo življenje kraja in pričarajo prijetno vzdušje.   

SUMMARY
East or west, home is best, is an old Slovene saying. Hrastnik valley is 
surrounded by beautiful hills and diversity of natural values and cultural 
heritage. Travellers and people who love sport, recreation and nature can 
spend  their time here, impressed by interesting spots of the town. Different 
events give  nice atmosphere to local people as well as visitors.

SCHLUSSFOLGERUNG
Überall ist es schön, aber am schönsten ist es doch zu Hause", steht im 
slowenischen Sprichwort. Das Tal von Hrastnik wird von wunderbarem 
Bergland umgegeben, und es gibt vielfältige Natur- und Kulturerbe. Die 
Reisenden, Naturliebhaber, Freizeitsportler, Sportler und auch zufällige 
Besucher können ihre Zeit in diesem Ort verbringen, weil durch die 
Gemeinde interessante Wege führen, und verschiedene Veranstaltungen das 
Leben des Ortes beleben und nette Atmosphäre verzaubern.
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Slika 59: Ilustracija učenke Lucije Sevšek
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NASVIDENJE V ZELENEM
ZASAVJU!


