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Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. 

PREGLED VODNIH VIROV NA OBMOČJU LAS SRCE SLOVENIJE 
 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 

Korito v Križevski vasi, Dol pri Ljubljani  

Lokacija: 46.108570, 14.718666  

Primernost za testiranje vode: da 

Opis: Betonsko korito sredi vasi, v katerega se stekajo vode izpod Ciclja. Korito stoji ob vaški cesti ob 
zajetju, lepo urejeno in vzdrževano. Mimo pelje priljubljena kolesarsko-panoramska pot iz Zagorice 
proti Vačam. Izvir domačini že uporabljajo kot vir pitne vode, saj se nahaja tik ob vaškem zajetju.  

Utemeljitev izbire: Vodni vir je dostopen in v uporabi med domačini kot vir pitne vode, nahaja se ob 
kolesarsko-panoramski poti iz Zagorice proti Vačam. Korito je lepo urejeno. Tudi v sušnem obdobju 
izvir ne presahne. 

Informator: Mija Bokal 

Fotografije: Mija Bokal 

   

 

Jožetov graben, Dolsko/Senožeti, Dol pri Ljubljani 

Lokacija: 46.096417, 14.702778, parkirišče ob Zasavski cesti: 46.090993, 14.701477  

Primernost za testiranje vode: da 

Opis: Gre za strugo potoka, ki izvira pod Zagorico in se izliva v Mlinščico malo naprej od cerkve sv. 
Agate pod Zasavsko cesto med Dolskim in Senožetmi. Potok teče po grabnu skozi gozd. Ob potoku ni 
hiš, naselij, se pa v bližini nahaja zapuščen rudnik, na kar nakazuje tudi slikovita geološka sestava 
struge potoka v spodnjem delu. V srednjem delu živijo potočni raki, gre tudi za območje borovnic in 
zvončkov (kronic). Potok je dostopen v spodnjem delu s parkirišča ob Zasavski cesti, nato pa se 
graben vzpenja proti Zagorici, kjer potok izvira. Celoten graben bi bil zanimiv kot turistična atrakcija, 
kot vodno-geološka učna pot. Potok infrastrukturno ni urejen (ni pitnika).  

Utemeljitev izbire: Vodni vir je dostopen. Celoten graben bi bil zanimiv kot turistična atrakcija, kot 
vodno-geološka učna pot.  
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Informator: Mija Bokal 

Fotografije: Mija Bokal 

      

     

 

Pasji Britof ob Vegovi poti, Dolsko, Dol pri Ljubljani 

Lokacija: 46.096684, 14.691128      

Primernost za testiranje vode: da 

Opis: Potok se nahaja ob brvi ob priljubljeni sprehajalni poti med domačini, ob Vegovi poti med 
Dolskim in Zagorico. Priteče iz gozda, na vrhu ni naselij, hiš. Pitnik še ni vzpostavljen, je pa v planu. 

Celoten graben bi bil zanimiv kot turistična atrakcija, kot vodno-geološka učna pot  

Utemeljitev izbire: Vodni vir je dostopen in se nahaja ob priljubljeni Vegovi poti med Dolskim in 
Zagorico. Med domačini ni v uporabi kot vir pitne vode, vendar priteče v dolino neonesnažen. Ob 
njegovi strugi ni kmetij, naselij in drugih virov nesnage. Pitnik ni urejen. 

Informator: Mija Bokal 
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Izvir »ta gorka« pod Dolskim, Dol pri Ljubljani  

Lokacija: 46.092878, 14.678653  

Primernost za testiranje vode: ne 

Opis: V preteklosti vaško perišče, danes opuščeno, težje dostopno. Posebnost vode je, da nikoli ne 
zamrzne, zato tudi ime »ta gorka«.  

Informator: Helena Bokal 

 

Graben nad Gostinčarjem (izvir pr' Jernač), Laze, Dol pri Ljubljani     

Lokacija: 46.096684, 14.691128 

Primernost za testiranje vode: vprašljivo, posest v zasebni lasti 

Opis: Domačini uporabljajo vodo za pitje, pravijo, da je zelo zdrava, kakovostna. V bližini zasebna 
kapela in paviljon angela Mihaela. Ob pohodni poti na Janče, lepa lokacija, v zasebni lasti.  

Informator: Janez Gostinčar 
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Slapnica - potok, Laze, Dol pri Ljubljani  

Lokacija: 46.082624, 14.715259     

Primernost za testiranje vode: delno, ni določene lokacije pitnika 

Opis: Lepa lokacija, stara etno domačija. 

Informator: Mija Bokal 

Fotografije: Miha Bokal 

 

 

Vodni vir pri Končar, Laze, Dol pri Ljubljani  

Lokacija: 46.086561, 14.703573    

Primernost za testiranje vode: delno 

Opis: Manjši vir vode, speljan po cevi, sredi Laz. 

Informator: Miha Bokal 

Fotografije: Miha Bokal 
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Zajetje Korant, Dol pri Ljubljani  

Lokacija: 46.097628, 14.636357 

Primernost za testiranje vode: voda je redno testirana, saj se nahaja ob vodnem zajetju 

Opis: V neposredni bližini vodnega zajetja na Korantu se nahaja pitnik, ki prepušča vodo, kadar je 
vodni zbiralnik poln. 

Informator: Jurij Kuhar 

 

OBČINA MORAVČE 

Kosova rupa, izvir in korito pri gasilskem domu, Velika vas, Moravče  

Lokacija: 46.10673, 14.73399 

Primernost za testiranje vode: da 

Opis: Izvir na lapornih črnih tleh, za gasilskim domom. Izvir je pod grmom, kjer so včasih napajali 
živino. Po parih metrih voda odteče po cestnem kanalu in se razlije. Urejeno zajetje vode, poleg pa 
korito.  

Informator: Branka Bizjan, Aleš Šuštar 

Fotografije: Aleš Šuštar, Google 

    

 

Korito Pr' Močinkarju, Velika vas, Moravče  

Lokacija: 46.103552, 14.742597  

Primernost za testiranje vode: da 

Opis: Betonsko korito nad zapuščeno domačijo Pr' Močinkarju, deluje malo zapuščeno, ob 
panoramski pohodniški in kolesarski poti z razgledi na Savo.  

Informator: Branka Bizjan 

Fotografije: Mija Bokal 
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Na vod', Dešen, Moravče  

Lokacija: 46.118975, 14.777526 

Primernost za testiranje vode: da 

Opis: Betonsko korito sredi vasi, v katerega se stekajo vode v Dešen, vode se stekajo izpod Pivkelj 
turna, tu je bilo tudi vaško perišče. 

Utemeljitev izbire: Vodni vir je dostopen, v uporabi med domačini kot vir pitne vode, nahaja se ob 
kolesarsko-panoramski poti iz Zagorice proti Vačam. Gre za star vodni izvir, korito je lepo urejeno in 
vzdrževano. Tudi v sušnem obdobju izvir ne presahne. 

Informator: Branka Bizjan 

Fotografije: Mija Bokal 
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Pr' Kr'čk, Dešen, Moravče  

Lokacija: 46.118434, 14.779114  

Primernost za testiranje vode: delno 

Opis: Izvir je močan, v načrtu ureditev. Voda prihaja izpod Pivkelj turna. Znan med domačini, nad njim 
je bil včasih bajer, kjer so se domačini kopali.  

Informator: Branka Bizjan 

Fotografije: Mija Bokal 
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Za Hedejem, Dešen, Moravče  

Lokacija: 46.119720, 14.7805766  

Primernost za testiranje vode: da 

Opis: Voda prihaja izpod Pivkelj turna. Prvo vaško zajetje vode iz katerega je vas naredila prvi 
vodovod leta 1964. Sedaj vodo uporabljajo za pitje, ker voda ni klorirana. Pipa je nameščena v leseni 
skulpturi.  

Informator: Branka Bizjan 

Fotografije: Mija Bokal 

   

 

Izvir pod Cicljem, Tuštanj, Moravče  

Lokacija: 46.1156948, 14.7207838  

Primernost za testiranje vode: ne 

Opis: Gre za zelo zanimivo strugo, ki priteče izpod Ciclja, ponikne in priteče ponovno ven pr' Pečk 
(Gidetu) v Tuštanju. Trenutno je struga suha.  
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Informator: Iztok Urbanija 

Fotografije: Mija Bokal 

   

 

 

Pri rezervoarju, Zgornja Javorščica, Moravče  

Lokacija: 46.119745, 14.705045  

Primernost za testiranje vode: da 

Opis: Izvir se nahaja ob vaškem zajetju vode iz leta 1943, ohranjeno je tudi perišče (kamen). 

Informator: Iztok Urbanija 

Fotografije: Mija Bokal 
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Virenk, Zgornji Tuštanj, Moravče  

Lokacija: 46.126500, 14.717094  

Primernost za testiranje vode: ne 

Opis: Potok teče po polju, pot je trenutno zaraščena, neurejena, poleg izvira je ohranjeno vaško 
perišče. 

Informator: Iztok Urbanija 

Fotografije: Mija Bokal 
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Izvir pod Gidetom, P'čk, Zgornji Tuštanj, Moravče  

Lokacija: 46.124499, 14.722022  

Primernost za testiranje vode: ne 

Opis: Gre za strugo potoka, ki priteče izpod Ciclja, ponikne in pride tukaj spet na plano. Zelo lepa 
lokacija, v bližini manjša kraška jama s kapnikom. Zaščitena naravna vrednota. 

Informator: Iztok Urbanija 

Fotografije: Mija Bokal 
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Pr' Krulc na Dunaj, Zgornji Tuštanj, Moravče  

Lokacija: 46.123297, 14.732216  

Primernost za testiranje vode: da 

Opis: Znan vaški izvir, zelo lepa soteska, vendar zgrajeno betonsko zajetje kazi izgled, vode speljane 
ven po ceveh, skoraj usahnjen 

Informator: Iztok Urbanija 

Fotografije: Mija Bokal 
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Vabota, Zgornji Tuštanj, Moravče 

Lokacija: 46.126221, 14.727340  

Primernost za testiranje vode: ne 

Opis: Izvir ob stari Vegovi poti, Zgornji Tuštanj, Moravče 

Opis: Na kraških tleh, Balovčev studenec malo višje ponikne, nato pa pride na tem mestu spet ven 

Informator: Iztok Urbanija 

Fotografije: Mija Bokal 
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Balovčev studenec, Zgornji Tuštanj, Moravče  

Lokacija: ni koordinat  

Informator: Iztok Urbanija 

Nismo videli 

 

Pr' Arjavšk, Spodnji Tuštanj, Moravče  

Lokacija: 46.1298475, 14.7250894  

Informator: Iztok Urbanija 

Nismo videli, lastnikov ni bilo doma 

 

Virnk ob Rači, Stegne, Moravče 

Lokacija: 46.1347776, 14.7026943  

Primernost za testiranje vode: da 

Opis: Izvir je lepo urejen, vzdrževan. Nahaja se ob Vodni učni poti Rača, za katero skrbi TD Moravče. 
Na lokaciji sta zajemalka in kozarček. V bližini se nahaja še en izvir, ki pa ni posebej označen. 

Informator: Branka Bizjan, Valentin Cerar 

Fotografije: Mija Bokal 
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Pr' Luk, Vinje pri Moravčah, Moravče  

Lokacija: 46.1558653, 14.7340836  

Primernost za testiranje vode: da 

Opis: Izvir se nahaja pri domačiji Vinje pri Moravčah 2, zanj skrbijo lastniki. Zelo lepo urejen, vanj se 
stekajo vode izpod sv. Mohorja.  

Informator: Branka Bizjan 
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Fotografije: Mija Bokal 

    

    

 

Na travn'k, Pr' kozolc, Vinje pri Moravčah, Moravče  

Primernost za testiranje vode: ne vem 

Lokacija: ni koordinat  

Opis: Izvir se nahaja 800 m neprej do domačije Vinje pri Moravčah 2, pod Gradom ob Gradiškem 
jezeru, ob izviru stoji mlinček in pribod za odžejanje (šefla in krugelc) 

Informator: Branka Bizjan 

 

Na Rožek, ob poti Rožek Prikernica, Moravče   

Lokacija: Izvir je zajel domačin, tako da ne teče več prosto. Ogled z Marjanom Koderman, ki ima v 
neposredni bližini gozd in so tam včasih zajemali vodo 

Primernost za testiranje vode: da 

Informator: Branka Bizjan 
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Perišče pod Prikrnico, Prikrnica, Gradiško jezero, Moravče  

Lokacija: 

Voda izvira pod krajem. Izvir je močan, perišče zaraščeno. 

 

OBČINA LUKOVICA 

Jernejev studenec, Gradiško jezero, Lukovica 

Lokacija: 46.1584857, 14.7159109 

Primernost za testiranje vode: da 

Opis: Izvir je v stalni uporabi, lepo urejen in vzdrževan, ob sprehajalni poti ob Gradiškem jezeru. 

Informator: Branka Bizjan, Katka Bohinc 

Fotografije: Mija Bokal, Branka Bizjan 
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Stegnarjev studen'c, Rafolče, Lukovica 

Lokacija: 46.173516, 14.6806892 

Primernost za testiranje vode: ne 

Opis: Izvir je zaraščen, slabše dostopen, v preteklosti je bil v uporabi kot vaško perišče. 

Informator: Katka Bohinc 

Fotografije: Mija Bokal 

    

 

Bevčev studen'c, Rafolče, Lukovica 
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Lokacija: 46.1752670, 14.6844882 

Primernost za testiranje vode: ne 

Opis: Izvir je zaraščen, nedostopen, delno uničen ob gradnji ceste. V preteklosti je bil med domačini 
zelo poznan, saj naj bi imela voda zdravilni učinek za oči, nahaja se ob sprehajalni poti. 

Informator: Katka Bohinc 

Fotografije: Mija Bokal 

    

 

Martinčkov studen'c, Rafolče, Lukovica 

Lokacija: 46.1738338, 14.6777840 

Primernost za testiranje vode: ne 

Opis: Izvir je v privatni lasti, lastniki ga urejajo, nedostopen za domačine. 

Informator: Katka Bohinc 

Fotografije: Mija Bokal 

    

 

Korito pr' Stojc, Dupeljne, Lukovica  

Lokacija: 46.1911769, 14.6911196 

Primernost za testiranje vode: da 
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Opis: Korito je vzdrževano, vprašljiva pa je pitnost vode, saj se nahaja pod pašnikom (domačini vode 
ne pijejo, pijejo pa jo kolesarji).  

Fotografije: Mija Bokal 

    

 

Korito Trnovče, Lukovica 

Lokacija: 46.1907366, 14.7125226 

Primernost za testiranje vode: da 

Opis: Korito je vzdrževano, ob kolesarski poti. 

Informator: Katka Bohinc 

Fotografije: Mija Bokal 

    

 

Korito pod Straškim vrhom, med Stražo in Preserjem pri Zlatem Polju 

Lokacija: 46.19132, 14.69141 

Primernost za testiranje vode: ne 

Opis: Vir je trenutno presahnjen, korito je slabše vzdrževano, izven naselja ob gozdni poti.  

Informator: Katka Bohinc 

Fotografije: Mija Bokal 



 
Pregled vodnih virov na območju LAS Srce Slovenije 2021  21 

   

 

Pr' Peskar, Lipa, Lukovica 

Lokacija: 46.1958771, 14.7685017 

Primernost za testiranje vode: ne 

Opis: V sodih je sicer voda, vendar je pipa zaprta in neuporabna za mimoidoče.  

Informator: Katka Bohinc 

Fotografije: Mija Bokal 

    

 

Tinčkovčevo zajetje 2x, Lipa, Lukovica 

Lokacija: 46.1950788, 14.7708741 

Primernost za testiranje vode: da (zgornje korito) 

Opis: Spodnje korito je ob poti na pašnik, uporabljajo ga predvsem krave. Zgornje korito je ob manj 
obljudeni vaški poti, vendar lepo vzdrževano, voda po okusu pitna.  

Informator: Katka Bohinc 

Fotografije: Mija Bokal 
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Pr' Vovkumu korit, Lipa, Lukovica 

Lokacija: 46.1928113, 14.7654728 

Primernost za testiranje vode: delno 

Opis: Korito ob zajetju Krajno Brdo je malo odmaknjeno od ceste, na pol zasebno, manj vidno, slabše 
vzdrževano. 

Informator: Katka Bohinc 

Fotografije: Mija Bokal 
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Korito Selce, Lukovica 

Lokacija: 46.1958945, 14.7927524 

Primernost za testiranje vode: da  

Opis: Korito je na zelo lepi razgledni točki ob Rokovnjaški poti, lepo vzdrževano.  

Informator: Katka Bohinc 

Fotografije: Mija Bokal 

    

    

    

 

Ob poti na Golčaj 3x, Blagovica, Lukovica  

Lokacija: 46.173374, 14.803166 
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Primernost za testiranje vode: da  

Opis: Na tem mestu je več izvirov, saj voda polzi iz hriba na več mestih. Nahaja se ob Rokovnjaški 
poti, tako da je primeren za pohodnike.  

Informator: Katka Bohinc 

Fotografije: Mija Bokal 
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Doline, Rokovnjaška pot, Lukovica 

Lokacija: 46.1761610, 14.8631505 

Primernost za testiranje vode: ne 

Opis: Vir se nahaja ob zasebnem rezervoarju, voda je trenutno presahnjena. Lokacija ob Rokovnjaški 
poti, vendar na tem mestu manj obljudena.  

Informator: Katka Bohinc 

Fotografije: Mija Bokal 

   

 

Studenec pod Lomom, Trojane, Lukovica 

Lokacija: 46.1909139, 14.8808349 

Primernost za testiranje vode: ne 

Opis: Izviri niso urejeni, pripravljeni za uživanje. Sicer na lepi lokaciji v dolini Bolske, ki je priljubljena 
med pohodniki, ki hodijo po Rokovnjaški poti.  

Informator: Katka Bohinc 

Fotografije: Mija Bokal 

   

 

Levi pritok Bolske, Trojane, Lukovica 
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Lokacija: 46.1910985, 14.8773471 

Primernost za testiranje vode: ne 

Opis: Izviri niso urejeni, pripravljeni za uživanje. Sicer na lepi lokaciji v dolini Bolske, ki je priljubljena 
med pohodniki, ki hodijo po Rokovnjaški poti.  

Informator: Katka Bohinc 

Fotografije: Mija Bokal 

    

 

Korito Koreno, Lukovica 

Lokacija: 46.1761961, 14.7372281 

Primernost za testiranje vode: da 

Opis: Lepo urejeno in vzdrževano korito se nahaja sredi vasi, v njem so naseljene ribe.  

Informator: Katka Bohinc 

Fotografije: Mija Bokal 
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OBČINA LITIJA 

Loki potok, izvir v Spodnjem Hotiču ob poti na Vače, Litija 

Lokacija: 46.097255, 14.827877 

Primernost za testiranje: da 

Informator: Mitja Bratun 

Fotografije: Mija Bokal  
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Uda, staro perišče na Vačah, Litija 

Lokacija: 46.119011, 14.837108 (pod trgom) 

Primernost za testiranje: da 

Opis: Gre za lepo obnovljeno staro vaško perišče »pod placem« iz 19. stoletja, pitnost vode je 
vprašljiva. Vključeno v ponudbo Družinskega gledališča Kolenc. Voda je bila za prebivalce Vač zelo 
pomembna, saj se kraj nahaja na kraškem robu, kjer so izviri vode redki. Prazgodovinski prebivalci 
tega območja, ki so naseljevali hrib Krona nad vasjo Klenik, so vodo najverjetneje črpali iz izvira na 
južnem pobočju hriba. Vodo so uporabljali tako v vsakdanjem življenju (za pitje, umivanje, napajanje 
živine, zalivanje polj itd.) kot pri slavnostih in ritualih, kjer so v bronastih posodah - situlah mešali vino 
z vodo. V srednjem veku so se Vačani oskrbovali z vodo iz težko dostopnega izvira v bližini župnišča. 
Tu so leta 1860 uredili obokano perišče, ki so mu rekli uda (uda = voda). V udo so domačinke nosile 
izpirat perilo, ki so ga že doma namakale v vročem bukovem lugu. Pod obokom so zajemale 
dragoceno vodo z lesenim korcem. Na perišču je bil kamnit perilnik, ob njem morda tudi eden ali več 
lesenih perilnikov. Po njih so perice udarjale z mokrim perilom in nato z njega izpirale umazano vodo. 
Lokacija perišča na Vačah je vezana na izvir vode, kar je v tem prostoru redkost.  

Informator: www.zvkd.si, Blaž Zarnik 

Fotografija: www.zavkd.si, Družinsko gledališče Kolenc  
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Vaški vodnjak, Vače, Litija  

Lokacija: 46.119374, 14.837352 

Primernost za testiranje: ne (voda je pitna, iz vodovoda) 

Opis: Gre za lepo obnovljen star vodnjak iz 19. stoletja v središču Vač »na placu«. Na glavnem trgu na 
Vačag je bil leta 1879 postavljen trški vodnjak, ki je takoj postal je glavni vir vode na Vačah. Bil pa je 
tudi družabno stičišče. Ob njem so se Vačani in Vačanke zbirali, se pomenkovali in sklepali kupčije. Z 
napeljavo vodovoda leta 1947 se je na Vačah pričelo novo, moderno obdobje oskrbe z vodo. Danes je 
v vodnjak s pitnikom speljana pitna voda iz vodovoda. 

Informator: www.zvkd.si, Blaž Zarnik 

Fotografija: www.geago.si, www.geoss.eu  

    

 

Rudniška voda, Podkraj, Litija  

Lokacija: 46.055622, 14.825763 

Primernost za testiranje: ne 

Opis: Gre za star vhod v rudnik Sitarjevec, iz katerega teče voda, polna težkih kovin. Vir vode ni piten.  

Informator: Matej Zupančič 

Fotografije: Mija Bokal 
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Izvir pri kužnem znamenju, Litija 

Lokacija: 46.055963, 14.826719 

Primernost za testiranje: ne 

Opis: Gre za vodni vir, ki naj ne bi bil problematičen z vidika pitnosti, saj nima usedlin. Nahaja se pri 
kužnem znamenju, 200 metrov pred starim vhodom v rudnik, kjer je voda nepitna. Vode si ni mogoče 
natočiti, ker je pipa odstranjena. 

Informator: Blaž Zarnik 

 

 

Izvir v Velikem Vrhu, Litija 

Lokacija: 46.06055495280471, 14.801492357741 

Primernost za testiranje: da 

Opis: Priljubljen izvir med domačini, ki ga uporabljajo kot vir pitne vode.  

Informator: Matej Zupančič 

Fotografije: Google 
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Korito ob železnici, Kresniški vrh, Litija 

Lokacija: 46.089477, 14.801602 

Primernost za testiranje: da 

Informator: Matej Zupančič 

Fotografije: Mija Bokal 
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Izvir pri Smeškovcu, Konjšica, Litija 

Lokacija: 46.091199, 14.977706 

Primernost za testiranje: da 

Informator: Monika Mulej 

 

Izvir Reka – Jablaniški potok, Litija 

Lokacija: 46.0242567, 14.9381189  

Opis: Malo naprej od Gostilne pustov mlin v Cerovici, ob cesti pred križiščem za Veliko Presko in 
Gabrovko se pod cesto nahaja izvir, kamor danes ljudje hodijo po vodo za pitje. Ustavljajo se tudi 
kolesarji. Izvir je označen z informativno tablico.  

Informator: Mojca Hauptman 

Fotografije: Anamarija Kamin   

     

 

 

Izvir na poti proti Veliki Preski, Litija 

Lokacija:  
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Primernost za testiranje: da 

Opis: Izvir se nahaja ob cesti, ki vodi na Veliko Presko iz lokalne ceste Litija – Gabrovka. Izvir je lično 
urejen, kot prostor za počitek. Nahaja se ob priljubljeni kolesarski poti do Velike Preske in predstavlja 
eno od turističnih točk na tem širšem območju. V sušnem obdobju izvir verjetno presahne.  

Informator: Mitja Bratun 

 

  

 

Izvir Sopote, Velika Preska, Litija 

Lokacija:  

Primernost za testiranje: da  

Informator: Jože Kos 

Opis: Dolina Sopote leži v nedrjih Kuma in predstavlja južno mejo Kumljanskega hribovja. Ime in 
obraz ji daje potok Sopota, ki izvira okoli 760 m visoko pod vasjo Velika Preska in se skozi 18 km 
dolgo, divjo, slikovito in ozko dolino s številnimi brzicami in slapišči prebija vse do Radeč, kjer se na 
nadmorski višini približno 200 m izliva v reko Savo. Porečje Sopote meri skoraj 60 km2, od tega je kar 
70 % površin pod gozdom. Za lično urejen izvir reke Sopote so poskrbeli vaščani Velike Preske pod 
vodstvom Jožeta Kosa. 
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Fotografije: Polsnik.si 

   

 

Voda iz kapelice pod Ostrežem 

Lokacija: 46.082621, 14.973915 

Opis: Ostrež ali »divja gora« leži v območju zaščitenega krajinskega parka. Cerkev naj bi bila zgrajena 
iz zaobljube, ker se je graščakov sin s sosednje graščine želel poročiti s kmečkim dekletom, pa oče 
tega ni dovoli. Fant in dekle naj bi v obupu »zdrsnila« s skale v prepad in se ubila. Oče naj bi potem 
dal sezidati cerkev na čast sv. Katarini, ki naj izprosi vsem pravo pamet. Druga legenda pravi, da je 
cerkev prvotno stala na Prevegu. Neke noči pa sta jo »Jurijeva« vola zaradi razuzdanosti ljudi odvlekla 
na Ostrež, saj jima je tako ukazala sv. Katarina. Menda cerkev prvotno ni imela zvonov. Nekoč, med 
neko hudo nevihto, so domačini slišali zvonjenje. Tako so potem kupili zvonove. Cerkvico svete 
Katarine na Ostrežu je omenjal tudi Valvasor. Zapisal je, da se na Ostrežu dogaja mnogo čudežev. Štiri 
ali pet korakov od cerkvice izvira studenec. Izkopali naj bi ga ljudje. Mnogi se s to vodo umivajo in 
ozdravijo. Izvir studenca se verjetno nahaja pri kapelici sredi gozda tik pod cerkvijo. Postavljena je na 
skalo z vdolbino, ki spominja na cerkveni kropilnik. Voda iz studenca, za katero pravijo, da je 
zdravilna, naj bi pomagala pri boleznih oči. Legenda tudi pravi, da kdor si v tej čudodelni vodi umije 
obraz, izgubi vse svoje bolezni in si vnovič povrne zdravje. Voda izvira v skalni votlini pod kapelico 
polšniške sv. Katarine. Domačini pravijo, da obstaja samo ustno izročilo o njeni zdravilnosti. Kot 
pravijo, v kamnitem koritku ni presahnila tudi v največji suši, kar se celo domačinom zdi zelo zanimivo 
in nenavadno. 

Informator: splet 

Fotografije: polsnik.si  
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Slap Bena, Dole pri Litiji, Litija 

Lokacija: 46.031549, 15.048957 

Primernost za testiranje: da 

Informator: Mojca Hauptman 

Opis: Slap Bena ustvarja potok Bena na jugovzhodnem delu Oglarske dežele. Slap je zelo slikovit, saj 
je sestavljen iz več manjših slapičev pred osrednjim slapom, kjer voda pade v globino 8 metrov. V 
zimskem času se slap odene v ledeno preobleko, kar je za ogled še posebej privlačno. 

Fotografije: arhiv RCSS 
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OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

Korito v Zavrstniku, Šmartno pri Litiji 

Lokacija: 46.046111, 14.816572  

Primernost za testiranje: da (z vidika težkih kovin) 

Opis: Sredi Zavrstnika pri Gasilskem domu se nahaja korito s pitnikom za mimoidoče. Zaradi bližine 
rudnika Sitarjevec je kvaliteta vode vprašljiva, je pa med rekreativci kar v uporabi. Ob cesti Šmartno – 
Prežganje, priljubljena med kolesarji.  

Informator: Mojca Hauptman 

Fotografije: Mojca Hauptman 

    

 

Izvir Jeze, Šmartno pri Litiji  

Lokacija: 46.0488666, 14.8463032 

Primernost za testiranje: da, trenutno presahnjen 

Informator: Anamarija Kamin 

Fotografije: Anamarija Kamin 
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Izvir Bajernik v Mali Kostrevnici 

Lokacija: 46.031312, 14.864751 

Primernost za testiranje: ne 

Opis: Izvir se nahaja na križišču cest pod naseljem. 

Informator: Mojca Hauptman, Marko Slapničar 

Fotografije: JZ Bogenšperk 

    

 

Andrejezov izvir, Šmartno pri Litiji  

Lokacija: 46.031312, 14.864751 

Opis: Med domačini priljubljen izvir se nahaja v Mali Kostrevnici pod cesto, ime ima po bližnji 
domačiji Pr' Andrejez. Voda naj bi bila zdravilna, z veliko minerali (trda).  

Fotografije: Anita Molka      

Informator: Mojca Hauptman, Anita Molka 
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Izvir Ježce       

Lokacija: 46.007361, 14.888767 

Primernost za testiranje: da 

Opis: Izvir se nahaja ob cesti mimo Velike Kostrevnice na Ježce.   

Informator: Mojca Hauptman, Marko Slapničar 

Fotografije: JZ Bogenšperk 
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Izvir pod Bogenšperkom, ob cesti Šmartno – Bogenšperk, Šmartno pri Litiji   

Lokacija: 

Primernost za testiranje: ne, presahnjen 

Informator: Mojca Hauptman 

 

V Zelencu, Gradišče pri Litiji, Šmartno pri Litiji   

Lokacija: 46.053833, 14.890337 

Opis: V Gradišču pri Litiji na poti v zaselek Zelenc je na ostrem desnem ovinku izvir, kjer si pohodniki 
ob Jablaniški poti lahko natočijo vodo ali jo pijejo kar iz dlani. Ob izviru je vedno kakšen kozarček. 
Potrebno pa bi bilo dotok vode malo sanirati, ker počasi izgublja svoj tok.    

Informator: Mojca Hauptman 

Fotografije: JZ Bogenšperk 
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Jablaniški potok, Zgornja Jablanica, Šmartno pri Litiji   

Lokacija: 46.047771, 14.881681 

Primernost za testiranje: da 

Opis: V potoku živijo raki. Ob potoku poteka Jablaniška pot. Društvo LAZ izvaja naravoslovni dan po 
vodni učni poti na Bregu. Vaščani so ob potoku uredili prijeten kotiček za počivanje.  

Informator: Mojca Hauptman 

Fotografije: arhiv RCSS 

    

 

Travnik pri Spodnji Jablanici, Šmartno pri Litiji   

Lokacija:  

Primernost za testiranje:  

Opis: Na travniku v Spodnji Jablanici je izvir, kjer raste tudi vodna kreša - solata, ki so jo nekoč v 
zimskem času Jablančanke vozile na tržnico v Litijo. Voda je pitna, zelo hladna, da te bolijo noge, ko 
stojiš v njej. Včasih so pozimi na tem mestu v času kolin spirali svinjska čreva. Pravijo, da ima ta izvir 
zdravilne učinke in nekateri si zato v njem namakajo noge. 

Informator: Mojca Hauptman  

 

Izvir Krampljevec, Zagrič, Primskovo, Šmartno pri Litiji 

Lokacija: 45.975902, 14.933519  

Primernost za testiranje: da 

Informator: Julia Vodnjov 

Fotografije: Julia Vodnjov 
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Španov studenec, Velika Štanga, Šmartno pri Litiji        

Lokacija: 46.048088, 14.761194 

Primernost za testiranje: da 

Opis: Lično urejen javno dostopen vodni vir na posesti družine Grm iz Velike Štange. Kakovost vode je 
vprašljiva, saj je nad njim pašnik, kjer se poleti pasejo krave, in jih kmetje gnojijo. 

Informator: Slađana Grm, Anita Molka 

Fotografije: Slađana Grm 
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Izvir v Dragovšku, Šmartno pri Litiji        

Lokacija: ni natančne lokacije 

Primernost za testiranje: ne 

Opis: Izvir se nahaja ob poti iz doline do Štangarskih poljan proti Veliki Štangi. Izvir se nahaja izven 
pohodniških ali kolesarskih poti, 10 metrov od makadamske ceste, kjer se stikata travnik in gozd. Do 
izvira ni poti, na lokaciji je nameščena velika cev s pokrovom, pred tem pa široka plastična cev.  

Informator: Irena Kramar, Mojca Hauptman, Marko Setničar 

Fotografije: Mojca Hauptman, JZ Šmartno pri Litiji 

Trenutna situacija: 
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Situacija pred 2 letoma:  

  

 

Izvir žive vode, Javorje, Šmartno pri Litiji  

Lokacija: 46.002300502298155, 14.835416706069612  

Primernost za testiranje: ne, v privatni lasti 

Opis: Izvir je v privatni lasti in je del Javorske energijske in učne poti. Ta vključuje sedem energijskih 
točk na kraju, kjer je v 4. stoletju pred našim štetjem živelo keltsko pleme. Kot pravijo, so energije na 
teh točkah izredno velike in za zdravje pozitivne. Ob izviru žive vode lahko obiskovalci posedijo ob 
prijetnem hladu in žuborenju izvira. Izvirsko vodo si lahko natočijo tudi za seboj ali pa jo dobijo v 
ličnih steklenicah. Ob vseh energijskih točkah so klopi za počitek in meditacijo.  

Informator: Janez Končina  

Fotografije: Matej Povše 
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Izvir v Riharjevcu      

Lokacija: 46.008670, 14.840489  

Primernost za testiranje: da 

Opis: Izvir se nahaja ob poti iz Javorja v Riharjevec. 

Informator: Mojca Hauptman, Marko Slapničar 

Fotografije: JZ Bogenšperk 
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Izvir v Javorju      

Lokacija: 46.007484, 14.843117  

Primernost za testiranje: da 

Opis: Izvir se nahaja ob poti nad Zgornjim Riharjevcem v Javorju, blizu izvira v Riharjevcu.  

Informator: Mojca Hauptman, Marko Slapničar 

Fotografije: JZ Bogenšperk 

    

 

Izvir v Črnem Potoku     

Lokacija: 46.022654, 14.837885 

Primernost za testiranje: ne, neurejen 

Opis: Izvir se nahaja v Črnem Potoku, blizu ceste, nasproti kmetije, vendar je neurejen. 

Informator: Mojca Hauptman, Marko Slapničar 

Fotografije: JZ Bogenšperk 
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Izvir Rakovnik    

Lokacija: 46.006862, 14.888892 

Primernost za testiranje: manj dostopno 

Opis: Izvir se nahaja na Rakovniku v Grmačah nad deponijo.  

Informator: Mojca Hauptman, Marko Slapničar 

Fotografije: JZ Bogenšperk 

    

 


