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Dediščina rudnika Sitarjevec



Najstarejši rudnik na Slovenskem?
Arheološka izkopavanja leta 2013



Ostanki žlindre, 3. tisočletje pr. n. š.



Arheološko nahajališče na Sitarjevcu, 
starejša železna doba



Nagrobnik 
Krištofa 
Brukerschmida, 
leto 1537

Rudarski mojster 
ali sodnik?



Janez Vajkard Valvasor, 
Slava vojvodine Kranjske

• „Sitarjevec nad Litijo ima le malo lesa. Gol je in 
nič porastel; tudi nima njiv in ne travnikov. 
Nekdaj je bil tukaj rudnik; sledovi o njem se še 
poznajo. Kakšen rudnik je to bil, je ob vsem 
ugibanju težko povedati. Najde se tu nekaj 
živega srebra, iz česar se da sklepati, da se je 
kopala tukaj živosrebrna ruda.“



V Litiji je bil več rudnikov, npr. Ponoviče, 
Zagorica, Maljek, Pasjek, ….

Arhivski podatki kažejo, da so bili dejavni že 

konec 18. in začetek 19. stoletja.



Dela v 
rudniku 
Sitarjevec: 
leto 1873



Zaposleni rudnika Sitarjevec, leto 1927



Topilnica Litija, 1883
Zaposlovala okoli 70 ljudi in dajala elektriko!



Čebelarska pravda, 1921-26
Prva ekološka pravda!



Rudnik po 2. svetovni vojni



Separacija in delo žensk



Silikoza, pljučna bolezen rudarjev











Veselo omizje



Vhod v izvozni rov, 90. leta 20. stoletja
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