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Z bogato rudarsko dediščino Labina in Litije se je mogoče seznaniti 
prek obsežne zbirke rudarskih predmetov, geoloških in rudarskih kart, 
pisne dokumentacije, starih razglednic, fotograj in arhivskih lmov, ki 
prikazujejo razvoj rudarstva v obeh mestih. 
V Labinu vas bodo igralci interpretatorji popeljali v minule čase. Skozi 
zgodbe rudarjev boste spoznali njihov način življenja in zgodovinska 
dejstva, ki so vplivala na nastanek tega rudarskega mesta. 
V Litiji boste v spremstvu vodiča vstopili v rudnik Sitarjevec, odkrili 
skrivnosti podzemnega sveta ter spoznali rudnik in delo rudarjev v 
avtentičnem okolju.

Odkrijte MINE TOUR:
www.mine-tour.eu 

 minetourproject 

 Spletna aplikacija   minetour.app



V vzhodnem delu Istre, le tri kilometre od morja, leži srednjeveško mestece 
Labin. To je mestece bogate kulturne in zgodovinske dediščine in edinstvene 

kombinacije naravnih lepot za aktivne počitnice z veličastnimi gastronomskimi 
simfonijami, ki jih ponujajo številne lokalne restavracije in gostilne. Mesto je 

razdeljeno na dva dela: stari in novi del. Stari del mesta je umeščen na griču, ki 
se nahaja na 320 m nadmorske višine, in ima zelo slikovit videz. Novi del, ki se 

nahaja ob vznožju griča, je zanimive arhitekture, nastale kot odraz več stoletij 
rudarjenja. Vrata sv. Flora predstavljajo vhod v Staro mesto in navdihujočo 

zgodbo mesta, njegovo zgodovinsko in kulturno tradicijo. Labinska tradicija, 
prežeta s preteklostjo, ki gleda v prihodnost, diha skozi celo leto skozi pisane 
galerije, ateljeje, tradicionalne obrti, majhne družinske hotele, restavracije in 

enoteke.

Spoznajte 

LABIN
in njegove 

znamenitosti

L
A

B
IN



Prebivalstvo v južnem delu Labina in okolice se je začelo ukvarjati z rudarstvom pred skoraj 400 leti. Od 
takrat se je rudarstvo na teh območjih vedno bolj razvijalo. Zaposlili so se ljudi iz Labina in okolice, pa 
tudi iz celotne Istre. Vrhunec je labinsko rudarstvo doseglo že po Prvi svetovni vojni, ko so bili labinski 
rudniki znani kot najsodobnejši v Evropi in so zaposlovali več kot 10.000 delavcev. Rekordna proizvodnja 
je bila dosežena leta 1942 s 1.158.000 tonami premoga. Po Drugi svetovni vojni so istrski premogovniki 
odigrali zelo pomembno vlogo pri povojni obnovi. Vendar so velike zaloge premoga povzročile upad 
proizvodnje premoga in so se v sedemdesetih letih rudniki začeli postopoma zapirati. Večina rudnikov 
je bila zaprta v osemdesetih letih pretežno zaradi nerentabilnosti, medtem ko rudarsko proizvodnjo 
nadaljuje novo podjetje Istrski premogovniki Tupljak. Žal so leta 1999 tudi oni zaprli jamo, s katero so 
obenem zaprli tudi zadnji premogovnik na Hrvaškem.

Zgodovina rudarske dediščine

Oboroženi upor rudarjev v Labinu in 
njegovi okolici iz leta 1921, znan pod 
imenom "Labinska republika", je bil 
prvi organizirani protifašistični upor na 
svetu in prvi socialistični eksperiment 
delavske samouprave v Sredozemlju. 
Po napovedani stavki so rudarji zasedli 
rudnik in organizirali samoupravo ter 
nadaljevali s proizvodnjo in prodajo 
premoga zase, branili pa so se z 
orožjem. "Labinska republika" je trajala 
37 dni, udeležili pa so se je rudarji 
različnih etničnih skupin: Hrvati, Italijani, 
Slovenci, Čehi, Slovaki, Madžari, 
Poljaki. Solidarnost delavcev ni poznala 
nacionalnega porekla.
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Pod vodstvom simpatičnega 
rudarja Mina boste doživeli ogled 
nekaterih najpomembnejših točk, 

povezanih z rudarsko dediščino 
Labina. Preberite delček njegovih 

spominov in se potopite v svet 
bogate rudarske zgodovine. 

Pogumno preteklost labinskih 
rudarjev boste spoznali z 

uporabo storytelling zemljevida, s 
sprehodom ali kolesarjenjem.

Ogled Labina z vodstvom rudarjev in avtentično 
interpretacijo kulturne dediščine

Pred 100 leti, natančneje 2. marca 1921, so labinski rudarji stavkali in ustanovili Labinsko republiko. 
Zbralo se jih je približno šeststo in so začeli vstajo proti fašistom. Enega od njih, Giovannija Pippana (Ivan 
Pipan), so v Pazinu surovo mučili, 600 pogumnih rudarjev pa se je zbralo in zasedlo rudnike. Uspeli so 
minirati pristope do jaškov in tako, ne da bi se tega sploh zavedali, začeli prvo protifašistično vstajo na 
svetu. V čast njim, stavkajočim, pa tudi vsem rudarjem, ki so dali rudniku svojo mladost in življenje, je bil 
postavljen spomenik Rudarju-borcu. Ne samo po dimenzijah, temveč tudi po pomenu, je to največji javni 

spomenik v Labinu in okolici. Sestavljen je iz 4 kladiv, ki tvorijo sveženj.

Ogled spomenika Rudarju-borcu
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Na križišču dveh glavnih labinskih ulic se nahaja mestni trg podolgovate, pravokotne oblike. Prostor 
trga je pravzaprav dvodelni, večina trga pa ima civilno funkcijo in je v prvi vrsti namenjen trgovini. Na 
tem večjem delu prostora trga prevladuje poudarjen vogalni stolp, ki predstavlja mesto, s katerega so 
voditelji nagovorili množice. Manjši prostor trga, nekoliko povzdignjen glede na večji del, je od njega 
ločen s portikom s štirimi kvadratnimi odprtinami in je v celoti obdelan v kamnu. Ker je na njem cerkev 
in pripadajoči zvonik, ima manjši del prostora trga sakralni namen. V tem rudarskem naselju lahko še 
danes naletimo na upokojene rudarje in poslušamo zgodbe, ki jih nosijo v sebi. Na trgu lahko najdemo 
razstavo plakatov ATRIUM, ki raziskuje otipljive sledi totalitarnih režimov 20. stoletja v Labinu ter Cerkev 
sv. Frančiška, zgrajeno v čast Svetega Frančiška Asiškega.

Ogled trga labinskih rudarjev

Na novo prenovljena mestna knjižnica se nahaja 
v upravni stavbi IPR (Istrski premogovniki Raša), 
kjer lahko obiščete POP UP kino in si ogledate 
več dokumentarnih lmov na temo rudarstva, nad 
prostorom knjižnice pa se nahaja tudi sodoben 
coworking prostor Mesta Labin, urejen v istem slogu. 
Tik ob knjižnici je Velika kopalnica, ki se je uporabljala 
kot garderoba, in Lamparna, mesto, kjer so rudarji 
vzeli in vrnili čelade, svetilke, orodje. Več informacij o 
“Labinski republiki” lahko najdete v okviru razstave na 
prostem pred Mestno knjižnico.

Ogled Mestne knjižnice

L
A

B
IN



Danes je Šoht eden najlepših 
spomenikov bogate rudarske 

preteklosti labinskega območja. Šoht, 
visok jekleni stolp, ki je z leti postal 

simbol Labina in njegovih prebivalcev. 
Šoht je začel delovati leta 1940, 

ko se je začela proizvodnja v Jami 
Labin. Na svojem vrhu ima Šoht dve 

izjemno veliki kolesi, ki sta se sinhrono 
premikali, eno naprej in drugo nazaj 

ter tako dvigali oz. spuščali prekate 
dvigala. V prekatih s tremi nivoji so 
prevažali rudarje (po 16 na vsakem 

nivoju), polne ali prazne vagonete 
in različni drugi material. Vodila 

navpičnega rova so bila izdelana iz 
specialnega lesa (macesna), ki se je 
izkazal za najbolj varnega v primeru 
zaviranja. Vrv dvigala, sestavljena iz 

prepletenih jeklenih niti, je bila dnevno 
pregledana in mazana. Višina šohta 

je znašala 30,93 metrov, globina 
navpičnega rova pa 570 m.

Ogled Šohta
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Narodni muzej Labin se nahaja v starem mestnem jedru Labina, znotraj baročne palače Battiala - 
Lazzarini. Največja zanimivost labinskega muzeja je zvesta upodobitev 150 metrov dolgih rudniških 
hodnikov, nahajajo pa se v kleti stavbe, ki zajema vse značilne lastnosti rudnika, vključno z izvirnimi 
zvoki, posnetimi v prvotnem rudniku. Pri gradnji tega rudnika so bile upoštevane dimenzije pravega 
rudnika, zato je ta rekonstrukcija v prvem delu lahko prehodna, vendar se od polovice konstrukcije 
strop spusti in postane vse nižji in nižji, prehod vedno bolj ozek, zato je priporočljivo nositi 
zaščitno čelado. Dimenzije konstrukcije rudarskih hodnikov zvesto ponazarjajo vso težo in strahoto 
rudarskega posla. V začetku leta 2020 je bil opremljen in urejen prostor Rudarskega informacijsko 
interpretacijskega centra, v katerem je na inovativen način predstavljena rudarska dediščina.

Ogled Narodnega muzeja Labin
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Iz italijanske besede villette, ki pomeni “majhna vila”, prihaja izraz za stavbe večjega udobja, zgrajene 
za vodilno osebje rudnika. Vsaka stavba je bila povezana z osrednjim rudniškim toplovodnim siste-
mom, zato so prostore ogrevali radiatorji, kar je bila za takratni čas zelo napredna novost. Notranjost 
štirih vilet je bila posebej zasnovana za upravljavce rudnikov. Vilete so prvotno imele po dva štirisobna 
stanovanja s približno 100 m2, razporejenih v pritličju in nadstropju.

Ogled naselja Vilete



Da bi v celoti izkusili rudarsko dediščino, vam prinašamo seznam gostincev in obrtnikov v Labinu in 
njegovi okolici, ki ponujajo izdelke, povezane z rudarstvom, od črne pice in rudarske malice do Karbon 
gina ter umetnin in spominkov, ki jih lahko vzamete kot spominek na labinsko rudarsko dogodivščino.

Doživetje rudarske dediščine in tradicije

Kavarna Velo Kafe,  Titov trg 12, Labin – Labinski kro in črna rižota s sipami

Pizzeria Napoli,  Titov trg 7 – Pizza Carbon 1921 in Kovarska malica

Caffe bar Karbon,  Zelenice 11 – Istrski premium gin Karbun

Pizzeria Pineta, Zelenice 18 – Pizzi Kova je naša in Labinka

Hotel Villa Annette, Raška 24, Rabac - Karbonska zgodba o oljčnem olju Villa Annette Selection
in Rudarske pasutice s slanimi sardelami in polenovko

Galerija Alvona & Art Studio Vinka Šaina,  G. Martinuzzi 15, Labin – Gračni listi “Daljna 

obzorja”

Trgovina s spominki Merania , 1. maja 4, Labin – Avtohtoni rudarski spominki
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Nasveti
za

OBISK
v okolici

Rabac je najpomembnejše turistično središče 
na vzhodni obali istrskega polotoka, le pet 
kilometrov stran od Labina. Imenuje se tudi “biser 
s Kvarnerja”.
    www.rabac-labin.com/hr/2-rabac

Ta skoraj dva kilometra in pol dolga 

 se razteza vzdolž Sentonova steza
glavne ceste po celotni dolžini Rabca, ob vznožju 

starega mestnega jedra, vse do zaliva Maslinica v 
Rabaškem zalivu. Bogata je s potočki in brzicami, 

največja zanimivost pa so večmetrski slapovi, ki se 
prelivajo čez vijugaste lehnjakove pragove.

www.rabac-labin.com/hr/165-sentonina-staza-labin-rabac

Raša je najmlajše mestece v Istri, katerega 
zgodovina se je začela v tridesetih letih 20. stoletja. 
Mesto je vzniknilo za potrebe rudnika in rudarjenja 

v dolini potoka Krapna. V tem novem mestu se 
delavske hiše vzdolž dveh vzporednih ulic na trgu 

srečujejo s cerkvijo v obliki obrnjenega vagoneta in 
z zvonikom kot rudarsko svetilko.

www.istra.hr/hr/destinacije/rasa

Bogata dediščina rudarskega življenja je 
avtentično prikazana v majhnem muzeju 
rudarstva Arsia Center,

. Kovarska hiša “ARSIA”
Muzej se nahaja na Raškem trgu in obiskovalcu 
neposredno ponuja edinstveno doživetje 
nekdanjega dela in življenja raških rudarjev.
    https://tz-rasa.hr/kovarska-kuca-arsia/

Eden najlepših hrvaških parkov skulptur, Park 
skulptur Dubrova, ponuja edinstvene 

trenutke umetnosti in narave v odprti galeriji, ki se 
razprostira na 33 hektarjev površine, delno obdani 
s suhim zidom, z naravnimi dolinami ter bogato in 

raznoliko značilno sredozemsko oro.
https://parkdubrova.eu/

Labin z okolico je bogat

 Med najzanimivejši so Bella Vista, Teran, Bistrooka, 
s kolesarskimi stezami.

Istrski razvod ter Liburnija.
    www.rabac-labin.com/hr/176-biciklizam

Turistična skupnost mesta Labin
Ulica Alda Negrija 20, Labin
00 385 (0)52 855 560

www.rabac-labin.com

INFO
tzg.labin@pu.t-com.hr

visitLabinRabac
visitlabinrabac/



Hriboviti svet v okolici Litije je oruden s kovinskimi minerali, ki so jih v preteklosti 
kopali na več mestih, med katerimi najbolj izstopa rudnik Sitarjevec v neposredni 
bližini mesta Litije. Rudarjenje ima v tem prostoru bogato tradicijo, saj najstarejše 

najdbe segajo v čas Keltov. Tukaj so se ustavili tudi Rimljani, prvi pisni vir o 
rudarjenju pa je iz leta 1537. O pomenu rudnika je v Slavi vojvodine Kranjske 

pisal polihistor Janez Vajkard Valvasor, ki je živel in ustvarjal na bližnjem gradu 
Bogenšperk. Rudnik je imel pomembno vlogo tudi v 19. stoletju, ko so se osredotočili 

predvsem na kopanje živosrebrove in svinčeve rude. Po drugi svetovni vojni so do 
opustitve rudarskih del leta 1965 kopali pretežno baritno rudo. Z rudarjenjem v 

rudniku Sitarjevec lahko povežemo kulturo situl in situlo, odkrito v bližnjih Vačah. 
Prav tako je izjemno zanimiv srebrnik, sitarjevški tolar, ki so ga iz sitarjevškega 

srebra skovali v kovnici na Dunaju. Litija vabi obiskovalce, da se po ogledu rudnika 
ustavijo še v mestu, obiščejo mestni muzej, cerkev sv. Nikolaja in Plečnikov spomenik 

v neposredni bližini cerkve. Razgibana pokrajina ponuja številne možnosti za 
izletništvo in rekreacijo. Celotno območje je prepredeno s pohodnimi, kolesarskimi 

in konjeniškimi potmi, kraj pa je povezan tudi z železniško progo.

Spoznajte 

LITIJO
in njene 

znamenitosti
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Rudnik Sitarjevec

• Je med najstarejšimi rudniki v Evropi.

• K njegovi izjemni barvitosti prispeva več kot 60 različnih mineralov .

• V njem najdemo edinstvene limonitne kapnike. 

• Ima skoraj 500 m oglednih rovov z bogato vsebino in še bogatejšimi 

razstavnimi eksponati.

• V njem domuje netopir MALI PODKOVNJAK – RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS.



Rudnik Sitarjevec v Litiji se razvija v sodobni podzemni muzej, ki obiskovalcem s svojo vsebino ponuja 
vpogled v raznolikost geološke naravne dediščine, svet netopirjev, pajkov in gliv, tako kakor tudi v 

bogastvo rudarskega izročila. Muzejska postavitev izhaja iz prostorskih danosti podzemne arhitekture, 
s poudarkom na detajlih stiliziranega kristala cinabarita, ki se kot rdeča niti vleče od pred vhodom 

postavljenega informacijskega stebra v notranjost rudnika, kjer se srečamo z izvirnimi nosilci za 
geološko zbirko enake kristalne oblike. Obiskovalec v vlažnem, hladnem in temnem prostoru doživi 

njegovo presenetljivo barvitost, je v stiku z okoljem nastanka kamnin in okamnin, nakitom, zgodbami 
o različnih tehnikah barvanja tekstila, v nižjem delu rudnika pa tudi z izjemnimi limonitnimi kapniškimi 

strukturami ter limonitnim blatom, odličnim naravnim pigmentom okro.

Podzemni muzej rudnika Sitarjevec
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Rudnik Sitarjevec sodi med polimeniralna rudišča z izjemno mineraloško pestrostjo. V njem se pojavlja več 
kot šestdeset različnih mineralov, med katerimi so najpomembnejši rudni minerali galenit, sfalerit, cinabarit, 
halkopirit in barit. V svetovno mineraloško dediščino so kot največji kristali tedanjega časa vpisani kristali 
cinabarita, ki merijo tudi do 6 cm, in skupki kristalov cerusita, veliki do 10 cm in več. Mineraloško redkost 
v svetovnem merilu predstavljajo črvički samorodnega svinca. Za brušenje nakita je odlična hematitnojas-
pisna ruda, poldragi kamen, ki navduši s svojo rdečo in sivo barvo.

Minerali v rudniku Sitarjevec

Rudnik Sitarjevec je izrazito barvit. Tople rumene barve železovega pigmenta naravni oker so opazne 
po celem rudniku, v izvoznem rovu ob straneh in po stropu, v glavnem rovu pa tudi po dnu v obliki 
rudniškega blata. Odličen pigment je primeren za slikanje in barvanje tekstila, kar si obiskovalec lahko 
ogleda na razstavi v izvoznem rovu. Poleg okre sta v Sitarjevcu za slikarske namene uporabna še rdeči 
hematit in beli barit. Sitarjevške barve ustvarjajo posebno vzdušje, kar so umetniki izrazili s svetlobnim 
performansom neobičajnih svetil, kresničk, ki so jih obesili pod strop rudniškega jaška.

Barvitost rudnika Sitarjevec
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Sitarjevški škrat pripoveduje

Doživite podzemni svet v družbi 
nagajivega škrata Sitarjevčka, 
ki je rudarje spremljal pri delu 
v rovih - v dobrem in slabem. 
Najmlajši se bodo na igriv in 
hudomušen način seznanili z 
rudnikom in zanimivimi zgodbami 
rudarjev ter spoznali njegove 
prebivalce – netopirčke in različne 
vrste mineralov. 

Mestni muzej Litija je prostor, kjer lahko obiskovalci spoznajo lepote naravnega okolja, pestrost 
zgodovine in dediščine občine ter dobijo vpogled v vpliv rudarjenja na razvoj celotnega območja – 
na naravno okolje, socialni položaj prebivalcev in kulturo. V multimedijski sobi z naslovom ‘Razišči 

Litijo’ je na sodoben način predstavljena turistična ponudba Litije. 

Mestni muzej Litija

Poleg zbirke o rudarstvu in železnici je na ogled 
tudi edina zbirka o rečnem prometu v Sloveniji ter 
rekonstrukcija zaporniške celice. 
    www.muzejlitija.si
Mestni muzej Litija, Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija
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Kulinarika, ki navdušuje 
Okusite lahko jedi, ki so jih imeli na jedilniku rudarji, splavarji ter njihove družine. Trije lokalni gostinci 
so pregledali kulinarično dediščino območja in s sodobnimi kulinaričnimi pristopi oblikovali tri različne 
tematske jedilnike, ki jih lahko preizkusite tudi vi! Izbirate lahko med:

Okrepčevalnica Kuhla
Spodnji Log 25, 1282 Sava

Gostišče Kimovec
Zg. Hotič 15, 1270 Litija

Kavarna in okrepčevalnica Pri mostu
Ljubljanska cesta 1, 1270 Litija

Sitarjevška mal’ca, ki v sodobni preobleki vsebuje 
pogačo z ocvirki, slanino v ajdovem testu v spremljavi 
s krhljem jabolka, moussom iz hrena ter toplim 
jabolčnim in slivovim kompotom. 
Pohane šnite sestavljata dve ocvrti plasti kruha, ki sta 
na sredini napolnjeni s slivovo marmelado. Na vrhu 
je dodan slivov mousse, ajdov piškot, krhelj hruške in 
suhe hruške v čokoladi. 

Značilni zajtrk za območje Litije z okolico: potica, 
čežana ali šmorn.
Zimska različica: zajčja obara, ajdovi žganci in 
pehtranka. 
Poletna različica: ocvrti zajec, krompirjeva solata in 
sezonska čežana.

Svinjska juha z domačimi rezanci, krvavica s kislim 
zeljem in ocvirki, domača ocvirkovka (ocvirkova 
potica). Vegetarijanska različica pa vsebuje gobovo 
juho, kislo zelje, ajdove žgance in vegetarijansko 
ocvirkovko. Juha je postrežena v starinski posodici 
za juho, glavna jed na leseni deski, ocirkova potica 
z ocvirkovo omako pa na lični leseni deščici.
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Na domačiji Škunder z lončarsko delavnico so posebej ponosni na svojo več kot dvesto let staro kaščo in 
velik kozolec toplar. Obiskovalce pa navdušujejo tudi nenavadne lesene in kamnite skulpture, povezane 
s preteklostjo domačije Škunder. Vse bolj postajajo prepoznavni po ponudbi visokokakovostnih butičnih 

hišnih izdelkov iz pire, aronije in sivke. Kot spomin na rokodelsko doživetje in obisk rudnika Sitarjevec se 
boste preizkusili v poslikavi glinenega polizdelka v obliki laterne – karbidovke na glineni plošči. Na izbiro 

boste imeli več akrilnih barv, med drugim tudi naravne barve iz rudnika Sitarjevec. Simbolika izdelka je 
povezana z rudniško tematiko, saj je bila karbidovka značilna rudniška svetilka, uporabljana v rudniku 

Sitarjevec.

Rokodelsko doživetje

Domačija Pr Škunder
Slivna 13d, 1252 Vače
www.keramikabarbara.si/index.php/moj-kraj.html



Nasveti
za

OBISK
v okolici

Geometrično središče Slovenije, ki predstavlja 

težiščno točko Slovenije.  (Vače) GEOSS
je srce Slovenije, ki ga simbolično označujejo 
obelisk ter simbol naše države.
    http://geoss.eu/ 

Vaška situla (Klenik) je ena izmed 
najznamenitejših izkopanin tako na Vačah kot 
tudi v Sloveniji. Umetnina, ki je najverjetneje 
nastala na prelomu 6. v 5. stoletje p. n. št., odseva 
tradicionalne vplive sredozemskega sveta. Bogato 
okrasje, izdelano v tehniki tolčenja (torevtika), kot 
ga ima situla z Vač, imajo le redke najdene situle.

Pustolovski park GEOSS
(Slivna) je največji pustolovski park v Sloveniji. 
Najdemo ga v vasi Slivna v neposredni bližini 
Geometričnega središča Slovenije. Preizkusite 
se lahko na sedmih plezalnih poteh različnih 

težavnostnih stopenj na višini od 1 do 25 metrov, 
najpogumnejši pa se lahko spustite tudi po 

orjaškem spustu, ki je dolg 915 metrov. Ponujajo 
vam tudi gozdno čutno razvajanje in nepozabna 

doživetja v krošnjah dreves.
https://www.pustolovski-park-geoss.si/

Več kot 300 značilnih in edinstvenih primerkov 
kamnin iz bogate geološke dediščine porečja reke 

Save -  si lahko Savskih prodnikov
ogledate v gasilskem domu na Bregu pri Litiji. 

Razstavljeni primerki so razvrščeni po načinu in 
okolju nastanka. Od leta 2019 zbirko dopolnjuje 

razstava o pticah, ki živijo ob reki Savi. Ob ogledu 
lahko doživite in prepoznavate tudi ptičje petje.

https://www.pms-lj.si/si/razstave/arhiv/savski-prodniki

Tradicija priprave kope in kuhanja oglja se na 
tem območju ohranja že več kot 100 let. Življenje 
oglarske družine lahko doživite

 na oglarskih v Oglarski deželi
kmetijah, kjer se še danes ukvarjajo s to dejavnostjo 
in so vključene v Oglarsko učno pot.
    www.dole.si 

Turistično informacijski center (TIC) Litija
Valvazorjev trg 10, 1270 Litija
070 700 484, 059 940 503
info@visitlitija.si
www.litija.si

INFO
Obratovalni čas TIC Litija:

Turizem Litija

Ponedeljek, četrtek, nedelja: zaprto, Torek: od 10. do 16. ure
Sreda: od 9. do 17 ure Petek: od 9. do 15. ure

Sobota: od 9. do 12. ure

Ogledi rudnika:
Četrtek in petek od 10. do 12. ure in od 15. do 18. ure, v 

soboto od 9. do 12. ure, v nedeljo od 15. do 18. ure.
Ogled rudnika je mogoč po predhodni najavi v TICu, za 
skupine je možen kadarkoli, po predhodnem dogovoru.

L
IT

IJ
A

V Litijo lahko pridete:
z avtom: kraji.eu/city_distance/litija/ljubljana/slo
z vlakom: s kolesom: www.slo-zeleznice.si/sl/   www.sloveniaholidays.com/kolesarske-poti/ob-savi-od-litije-do-ljubljane
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Ime: ZGODBA O RUDARSKIH MESTIH: LABIN IN LITIJA
Založila: Občina Labin in Občina Litija

Avtorji: Partnerji projekta Mine Tour
Fotograje: arhiv Občine Labin, arhiv Občine Litija, arhiv Razvojnega centra Srca Slovenije

Oblikovanje: Kaja Kreativa, Kaja Bučar s.p.
Tisk: RB Graka, Rok Borštnar s.p.

Naklada: 500 izvodov 
Litija 2021

Publikacija je sonancirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg V-A Slovenija Hrvaška 2014 - 2020.

Aktivno ohranjanje in vrednotenje naravne in kulturne dediščine rudnikov in rudarstva za razvoj 
trajnostnega turizma – MINE TOUR

Cilji projekta: 
Projekt MINE TOUR obravnava izziv neizkoriščenega turističnega potenciala rudarske dediščine, in sicer 

naravnega spomenika rudnika Sitarjevec v Litiji ter kulturnega spomenika Šoht v Labinu. Cilj projekta 
je aktivno ohranjanje rudarske dediščine z razvojem novih trajnostnih čezmejnih turističnih proizvodov. 

Sprememba se odraža v izboljšani dostopnosti in prepoznavnosti rudnikov za boljše doživljanje 
dediščine, povečanju obiska ter povečani privlačnosti spomenikov. Spomenika rudarske dediščine sta 

valorizirana z vsebinami, ki nudijo bogato doživljanje, in obenem z obnovo zagotavljata ohranitev 
spomenikov za bodoče generacije.

Trajanje projekta: 01.09.2018 – 30.04.2021

Vrednost projekta:

1.144.622,45 € (ESRR: 972.929,08 €)

Partnerji:
GRAD LABIN, HR (Vodilni partner)

OBČINA LITIJA, SI 
RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE, D.O.O., SI

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, SI 
TURISTIČKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE, HR 

 LABIN ART EXPRESS XXI, HR 
TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE, SI

Pridruženi partnerji: Turizem Ljubljana, Društvo za razvoj in varovanje Sitarjevca, Turistička zajednica Grada Labina



www.mine-tour.eu        minetourproject        minetour.app    
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