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Medvednica je zaščiten naravni rezervat in
priljubljena izletniška točka Zagrebčanov. Na drugi
strani severnih pobočij Medvednice leži Zagorje,
bogato z zelenimi hribčki, romantičnimi dvorci in
nedotaknjeno kulturo vaškega življenja.
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Medvednica
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Z gostim gozdom porasla
pobočja Medvednice (ki jo
večkrat imenujejo samo
z imenom najvišjega vrha
Sljemena) ponujajo počitek v
naravi, do katere lahko pridete
že s tramvajem iz središča mesta.
Izletniki izbirajo, po kateri od
številnih označenih stez bodo
šli proti enemu od planinskih
domov, ki ponujajo poceni
sveže pripravljene in krepke jedi.

Naravni park Medvednica je dom
številnih rastlinskih in živalskih
vrst ter bogat s kulturnimi in
geološkimi znamenitostmi.
Ena od njih je na primer jama
Veternica, ki se razteza na desetih
kvadratnih kilometrih kraškega
kamnitega območja. Glavna jama
je dolga več kot dva kilometra, za
obiskovalce pa je odprtih prvih
380 metrov. Tam lahko vidite kosti
jamskega medveda in današnje

prebivalce jame – netopirje (lahko
jih tudi posvojite). Park omogoča
še ogled rudnika srebra, v katerem
je družina Zrinski kopala srebro od
16. stoletja, ko je grof Petar Zrinski
dobil pravico do izkoriščanja
plemenite rude. Po dveh stoletjih
del v rudniku se menda sistem
podzemnih hodnikov razteza celo
do Gornjega grada v središču
Zagreba.
www.pp-medvednica.hr

Fižol
Za stotine nedeljskih obiskovalcev
je nagrada za triurni vzpon na vrh
Sljemena krožnik vročega fižola.
Fižol je gosta jed, obogatena
z okusom prekajenega mesa,
postrežejo pa jo s klobaso ali
z malo slastnega kislega zelja.
Jed je okusna, pogreje, morda
je celo zdrava in ob hladnem
pivu prava poslastica.

7

Gornja Stubica
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Gornja Stubica ponuja vaški
mir in lep panoramski razgled
na okoliške hribe. Za večino
Hrvatov je ime Gornja Stubica
sinonim za Matijo Gubca, vodjo
kmečkega upora v 16. stoletju.
Gubca so premagali, privezali
na voz in odpeljali v Zagreb, kjer
so mu dali na glavo železno
razžarjeno krono in ga brez
posebnega procesa razčetverili.

Stara lipa ob ljubki stari
leseni hiški (v kateri je danes
kavarnica) je edina živa priča
iz časov Matije Gubca. V lepi
bližnji palači Oršić je urejena
zbirka, ki govori o Matiji Gubcu
in življenju v Zagorju.

www.mdc.hr/msb
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Marija Bistrica
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Marija Bistrica je eno od
najbolj priljubljenih marijanskih
svetišč na Hrvaškem, v katero
vsako leto roma na tisoče
vernikov. Privlačno mestece je
v izjemno lepi naravi, cerkev
svete Marije Snežne na s
kamnom tlakovanem glavnem
mestnem trgu pa je resnično
lepa. Posvečena je Devici Mariji,

po čudežnem kipu Črne Matere
Božje z otrokom, ki izvira iz
15. stoletja. Tamkajšnji župnik
ga je v strahu pred napadom
Turkov skril in umrl, preden
je komur koli povedal, kje je
skrit. Nekaj desetletij pozneje
so odkrili skrivališče, ker je kip
žarel. Pozneje so ga še enkrat
skrili in ga ponovno odkrili

v 17. stoletju. Od tedaj ga
slavijo mnogi, ki mu pripisujejo
zdravilno moč.

www.info-marija-bistrica.hr

Lectova srca
Živordeča lectova srca, ki jih lahko
kupite na romanjih, ob svetiščih
in v prodajalnah spominkov, so
tradicionalni okrasek in darilo
za spomin na Zagreb in Zagorje.
Na lectovem srcu je z belim
sladkorjem izpisan naziv obiskanega
mesta, morda tudi ljubezensko
sporočilo, modri rek ali spominček.
Lectovo srce je po navadi darilo
v znak ljubezni, ki je teoretično
tudi užitno. Ne boste zgrešili!
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Belec
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Ob vznožju velike planine
Ivanščice stoji vasica Belec,
v kateri se skriva čudovit
primerek sakralne arhitekture
– cerkev svete Marije Snežne.
Cerkev je obkrožena z
obzidjem, ki naj bi jo ščitilo
pred osmansko invazijo, ter
ima resnično veličastno
notranjost, okrašeno s freskami
tamkajšnjega mojstra Ivana
Rangerja iz 18. stoletja, in

Lepoglava
neverjetno bogato vrsto
oltarjev, polnih pozlat, ki jih je
gradil kipar Josip Schogotnigg
iz Gradca. Cerkev je bila pred
kratkim obnovljena. Vsekakor
jo obiščite kot baročno
mojstrovino na Hrvaškem.

Veliko svetišče je tudi bližnja
Lepoglava, ki so jo v 14. stoletju
ustanovili menihi reda svetega
Pavla Puščavnika. Niso samo
zgradili veličastne cerkve
in samostana, temveč so z
izobraževanjem, medicino,
umetnostjo in kulturo veliko
naredili za to mesto. S
cesarskim ukazom Jožefa II.
je bil ta red razpuščen, tako
da so menihi leta 1786 odšli

iz Lepoglave. Leta 1854 so
zgradbo samostana spremenili
v zapor. Največja kaznilnica
na Hrvaškem danes uporablja
okoliške novejše zgradbe,
leta 2001 pa so samostanske
stavbe vrnili Cerkvi. Tudi sama
kaznilnica je znana kot zapor, v
katerem je bilo veliko političnih
zapornikov, na primer Josip
Broz Tito in Franjo Tuđman.
www.lepoglava-info.hr

Lepoglavska čipka
Ena od obrti, ki so jo prinesli puščavniki, je bila tudi čipkarstvo. Danes
je Lepoglava eno od središč čipkarstva na Hrvaškem, z znanimi šolami,
delavnicami in vsakoletnim mednarodnim festivalom čipke. Nagrajeno
lepoglavsko čipko delajo na kladivca, enako znano paško čipko
vezejo z iglo, hrvaško čipko pa izdelujejo iz vlaken agavinega lista.
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Trakošćan
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Ko rečemo, da je Zagorje kraj
pravljičnih dvorcev, večina
verjetno najprej pomisli
na Trakošćan. Bela skupina
visokih stolpov in obzidja, ki se
lesketajo v jezeru, obkrožena
z zelenimi hribi in gozdovi
– dvorec Trakošćan ponuja
resnično lep prizor. Sprva so ga
zgradili kot majhno obrambno
utrdbo v 13. stoletju, potem
pa je Trakošćan postal dom

družine Drašković, ki ga je v 19.
stoletju preuredila v romantični
dvorec. V vseh štirih nadstropjih
odlično ohranjenega dvorca je
muzej, ki obiskovalca vodi iz
sobe v sobo skozi različne sloge
notranje ureditve.

www.trakoscan.hr
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Zahod

Zaprešić
Dvorec Lužnica
Samobor
Samoborsko gorovje
Plešivica
Žumberak
V neposredni bližini Zagreba, zahodno od mesta,
je lep predel, posejan z živahnimi mesteci in
nekdanjimi plemiškimi kurijami. V daljavi se dvigajo
temni obrisi Žumberka, katerega osamele steze
vabijo izletnike s svojo tiho skrivnostnostjo.
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Zaprešić
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Z mestom Zaprešić je neločljivo
povezano ime grofa Josipa
Jelačića (1801–1859), ki je
leta 1848 vodil Hrvate v boju
za hrvaško samostojnost, a
se je pozneje umaknil na
svoje posestvo pri Zaprešiću.
Velika in dolgoročna obnova
Jelačićeve palače Novi dvori
še traja, park, ki obdaja palačo,

pa ponuja vrsto presenečenj. V
žitnici, delno zgrajeni iz lesenih
tramov in desk, je zdaj udobno
domovanje galerije Matija
Skurjeni, kjer so razstavljena
dela tega samoukega lokalnega
slikarja, katerega prizori iz
vaškega življenja očarajo z
nadrealno sanjavo lepoto.
Poiščite tudi vitke stolpe

družinske grobnice Jelačić, ki jo
je v neogotskem slogu zasnoval
graditelj zagrebške stolnice
Herman Bolle. Novi dvori
ponujajo različne rekreacijske
vsebine na gozdnih stezah in
igrišču za golf.
www.muzej-matija-skurjeni.hr
www.zapresic.hr
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Dvorec Lužnica
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Nad koruznimi polji, ki se
razprostirajo vzhodno od
Zaprešića, se dvigajo ponosni
vogalni stolpi dvorca Lužnica,
ki temu izredno lepemu
primeru gradnje plemiških
palač v 18. stoletju dajejo
videz francoskega dvorca.
Lastnice tega dvorca so bile
plemiške družine, leta 1925
pa so ga podarili skupnosti
usmiljenih sester svetega
Vincencija Pavelskega, ki ga

danes uporabljajo kot center
za duhovno meditacijo in
molitev. Park, ki obdaja palačo,
je skrbno urejen, vrnili pa so mu
tudi izvirni videz parka iz 19.
stoletja. Za obiskovalce je odprt
ob nedeljah popoldne. Park je
znan po starih hrastih, bogat
pa je tudi z raznimi dišavnicami,
iz katerih redovnice izdelujejo
likerje.
www.luznica.hr
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Samobor
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Samobor je ob vznožju zelenih
hribčkov, ob rečici Graden, ki
vedno žubori, eno najbolje
ohranjenih mestec severne
Hrvaške, kamor vsakodnevno
pride veliko obiskovalcev iz
Zagreba. Ti najraje posedajo
v kavarnah na glavnem
samoborskem trgu in uživajo ob
slavnih samoborskih kremnih

rezinah, ki jih strežejo vse
mestne slaščičarne.
Ljubitelje umetnin, ročnih
izdelkov in starih obrti
v Samoborju čaka veliko
zanimivosti. Dela enega najbolj
cenjenih sodobnih slikarjev so
zbrana v galeriji Zlatko Prica,
novejša fotografska dela pa v
fotogaleriji Lang. Ob živopisni

zbirki narodnih noš v mestnem
muzeju je v mestu Samobor
zares kaj videti.
Samobor je idealen kraj za
prijeten sprehod v naravi. Če
greste po eni od gozdnih poti,
ki vas peljejo navkreber na
Anindol, in nadaljujete skozi
gozd, vas bo na koncu poti
pričakal dramatični prizor
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ruševin samoborskega Starega
gradu, zgrajenega v 13. stoletju.
Odlično izbran čas za obisk
Samoborja je čas fašnika, še
posebno zadnji konec tedna
pred pustnim torkom, ko mesto
posebej oživi s sprehodom
veselih karnevalskih povork
in nešteto maskiranih
obiskovalcev sodeluje v
karnevalskih slovesnostih.

www.samobor.hr
www.tz-samobor.hr

Samoborske specialitete
Samobor je po vsej Hrvaški znan po dveh specialitetah,
za kateri menijo, da so iz časov kratkotrajne francoske
zasede mesta na začetku 19. stoletja.
Najznačilnejša samoborska specialiteta je verjetno bermet,
tamkajšnja različica vermuta, ki jo delajo iz vina, oplemenitenega
z južnim sadjem in aromatičnimi travami, kot je pelin. Če aperitiv
komu ni po volji, mu bo morda všeč gosta rjava samoborska
gorčica z močnim sadnim okusom. Družina Filipec že več generacij
neguje oba tradicionalna izdelka, ki ju je mogoče kupiti tudi v
družinski trgovini nekaj korakov od glavnega mestnega trga.
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Samoborsko gorovje
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V bližini Samoborja je proti
zahodu Samoborsko gorovje,
manjša planinska veriga,
bogata z gostimi gozdovi
in jasami na vrhu, idealna
destinacija za enodnevne
rekreacijske izlete. Najvišja
točka Samoborskega gorovja
je 879 metrov visok Japetić,
do katerega pridemo po

dveh urah hoje od Šoićeve
hiše, priljubljene izletniške
restavracije z rekreativnimi
vsebinami. Na skrajni
jugovzhodni točki hribovja se
dviga strmi Okić z ruševinami
ene najmočnejših hrvaških
srednjeveških utrdb na vrhu.
Na pobočju Okića je Etnohiša
pod Okićem, zasebni muzej

v obnovljeni kmečki hiši, v
katerem si ogledamo različne
tradicionalne predmete in noše.

www.etno-kuca.hr
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Plešivica
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Vzdolž južnih strani
Samoborskega gorovja, v
čudoviti pokrajini blagih hribov,
ki jih delijo in krasijo pasovi
vinskih trt, je vas Plešivica. Ta
gospodarski kraj je znan po
izvirnih pinotih, chardonnayjih
in rizlingih, še posebno pa
po portugalki, rdečem vinu s
sadnim okusom, ki ga je kot

beaujolaisa najbolje piti,
dokler je še mlado. Prihod
mlade portugalke oktobra
je glavni povod za veliko
krajevno slavje. Veliko
družinskih vinarjev v Plešivici
ponuja svoje vino v pokušino.
Zraven vam bodo ponudili
mesni narezek in sir. V
turistični skupnosti zagrebške

županije se dobi knjižica o
plešiviški vinski cesti, v kateri so
zbrane vse vinarske domačije.

www.tzzz.hr
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Žumberak
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Blizu Zagreba je veliko
območij nedotaknjene narave,
primernih za enodnevne
izlete v hribe, Žumberak
pa je zagotovo eden
najprivlačnejših ciljev. V
nadaljevanju Samoborskega
gorovja se začne Žumberak z
neštetimi planinskimi vrhovi,
ozkimi gorskimi dolinami

in osamelimi vasmi, v katerih
boste videli sušilnice za
koruzo in lepo zložena drva
za ogrevanje. Med vožnjo po
vijugastih žumberških cestah
je videti več traktorjev kot
družinskih vozil.
Večina teh hribov spada k
naravnemu parku Žumberak
s središčem v vasi Slani Dol,

zahodno od Samoborja, kjer
lahko dobite vse podatke o
pešpoteh in kolesarskih stezah.

www.pp-zumberak-samoborskogorje.hr

Krašić
Središče hrvaške katoliške
dediščine je v Krašiću,
gospodarsko premožni vasi na
jugozahodnem delu Žumberka.
Tam je bil rojen Alojzije Stepinac
(1898–1960), zagrebški nadškof,
ki so ga komunisti zaprli in ki
je postal simbol duhovnega
upora oblasti. V manjšem
spomeniškem muzeju so poljudno
prikazani najpomembnejši
trenutki njegovega življenja.
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Jugovzhod

Andautonia
Vukomeriške gorice
Velika Mlaka
Sisak
Lonjsko polje
Jasenovac
Na poti iz Zagreba proti jugu boste potovali skozi
svojevrstno hrvaško zgodovino. Na mnogih mestih
lahko obiščete ruševine iz rimskih časov in ostanke
srednjeveških gradov, pravo bogastvo teh krajev pa
je edinstvena arhitektura lesenih hiš iz 19. stoletja.

ZAGREB
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Andautonia
34

Vasica Ščitarjevo spi na
ostankih antične Andautonie,
rimskega mesta, ki je v prvem
stoletju našega štetja nastalo
na križišču trgovskih poti v
dolini reke Save. To arheološko
najdišče je danes zanimiv
arheološki park, odprt za
obiskovalce, ki jim ponuja

sprehod po gladko tlakovanih
rimskih ulicah ali pogled na
sistem talnega gretja v zgradbi
nekdanjega javnega kopališča.
Vsako leto konec aprila slavijo
dneve Andautonie, posvečene
starorimski dediščini, ko
priredijo eksperimentalne
arheološke delavnice, rimske

jedi in pijače na stojnicah ter
tematske igralnice za otroke, ki
lahko tekmujejo v rimskih igrah.

www.andautonia.com
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Vukomeriške gorice
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V Vukomeriških goricah
jugozahodno od Velike Gorice
se skriva celo bogastvo
tradicionalne lesne arhitekture.
To gorovje s svojimi vasmi,
posutimi po gorskih vrhovih,
bukovimi gozdovi in vinogradi
ponuja popoln vaški mir in
beg pred mestnim vrvežem.

V vasi Lučelnica, 25 km od
Velike Gorice, je kapela svete
Trojice iz leta 1935 s čudovitim
s skodlami pokritim rdečim
zvonikom, od znotraj pa je
obložena z velikimi hrastovimi
kockami. Malo naprej proti
zahodu sta Gustelnica in
kapela svetega Antona, ena

najlepših cerkvic v tej regiji, z
lopo, zgrajeno v 19. stoletju,
ki stoji na rogovilastih lesenih
stebrih, podobnih velikim
grabljam. Nedaleč proti jugu v
Lukinić Brdu je cerkev svetega
Janeza Krstnika z začetka 20.
stoletja, katere lopica je na
stebrih z bogato arabesko na

lesorezu, ki priča o veliki
veščini tamkajšnjih tesarskih
mojstrov. Med znamenitimi
lesenimi cerkvicami in
kapelicami z rustikalnim
videzom posebej izstopa
kapela svetega Jurija na
vrhu hriba nad vasjo Lijevi
Štefanki – s stožčasto streho,
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Velika Mlaka
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pokrito z valovitimi skodlami,
na vrhu katere se postavlja
velik petelin iz kovanega železa.
Kapelica je bila zgrajena leta
1677, četrt stoletja pozneje
pa so jo z valjarjem preselili
na današnjo lokacijo. Je tako
majhna, da so v hrbtni zid
vgradili velike pomične stene,

ki jih ob nedeljah razmaknejo,
da se maša lahko spremlja tudi
od zunaj.

Eden najbolj znanih primerov
hrvaške graditeljske tradicije v
lesu je cerkev svete Barbare v
kraju Velika Mlaka, oddaljenem
le nekaj kilometrov od Zagreba
proti jugu. Zgradili so jo proti
koncu 17. stoletja iz težkih
hrastovih tramov, notranjost
pa so v 19. stoletju okrasili

z deli tamkajšnjih ljudskih
slikarjev. Skoraj vsak centimeter
notranjih zidov je pokrit s
ploščami, ki so poslikane s
prizori iz življenja svete Barbare,
portreti svetnikov in razkošnimi
cvetnimi motivi.
www.tzvg.hr
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Sisak
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Nobeno mesto se ne more
primerjati z dolgo zgodovino
mesta Sisak. V antiki je bilo
tam rimsko rečno pristanišče
Siscia, v poznejših stoletjih pa
je imel Sisak ključno vlogo v
obrambi Srednje Evrope pred
napadi osmanske vojske. V
mestnem muzeju si lahko
ogledate čudovito zbirko

antičnih predmetov, pred župno
cerkvijo pa vidimo dele obzidja
iz rimskega obdobja. Tematske
zgodovinske razstave so v
mogočni utrdbi s tremi velikimi
stolpi, ki se dviga nad pritokom
Kolpe v Savo. Prav pod zidovi te
trdnjave so se 22. junija 1593
zbrale hrvaška, slovenska in
avstrijska vojska ter strahovito

porazile številčno močnejšo
osmansko vojsko in sesule
osmanskemu cesarstvu vse
načrte za nadaljnje osvajanje
Evrope.

www.sisakturist.com
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Lonjsko polje
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Lonjsko polje je največje
zaščiteno naravno močvirsko
območje na Hrvaškem, ki se
razprostira vzdolž vzhodne
obale reke Save kot niz
travnikov, močvirij in rečnih
rokavov.
Lonjsko polje je tudi zakladnica
tradicionalne lesne arhitekture
s slikovitimi lesenimi hišami,

pokritimi s trto in okrašenimi s
cvetnimi košarami, ohranjenimi
v mnogih vaseh. Bregova reke
Save povezujejo starinski splavi,
ki odrinejo proti drugi obali,
takoj ko se nabere nekaj vozil.
Reka Sava se vsako leto izlije iz
korita in naplavlja Lonjsko polje,
tako da številni travniki tedaj
postanejo močvirje. Zaradi tega

naravnega pojava je Lonjsko
polje bogato z raznolikimi
živalskimi vrstami, kjer izstopa
več kot 250 vrst ptic. Je idealen
kraj za kolesarske izlete z veliko
izbiro gostišč, v katerih so
kolesarji dobrodošli gostje in
imajo prenočišča z zajtrkom,
velikokrat v eni od lepih
tradicionalnih lesenih hiš.

Lonjsko polje ima dva
informativna centra: v vasi
Čigoč, znani kot bivališču
štorkelj selivk, in v vasi Krapaj,
ki se lahko pohvali z največjim
številom najbolje ohranjenih
lesenih hiš. Obe vasi sta začetni
točki za sprehode po stezah
skozi naravo, ki obiskovalca
vodijo vzdolž nasipa in skozi
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gozdove edinstvene pokrajine
Lonjskega polja. Iz Krapja lahko
vstopite tudi v ornitološki
rezervat Krapje Đol, eno
največjih gnezdišč štorkelj v
Evropi.

www.pp-lonjsko-polje.hr

Bele štorklje
Od aprila do konca avgusta Lonjsko polje ponuja dom tretjini
celotne populacije belih štorkelj na Hrvaškem. Približno petsto
parov štorkelj se tam zbere zaradi obilice hrane – žuželk, žab in
rib. Gnezdijo in ležejo mladiče, preden odletijo na pot do Afrike na
prezimitev. Najbolj znana vas po številu štorkelj je Čigoč, v katerem
skoraj ni dimnika ali stebra brez štorklje ali štorkljinega gnezda.

www.turizam-smz.hr
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Jasenovac
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Eno največjih spominskih
območij iz druge svetovne
vojne na Hrvaškem je južno
od Lonjskega polja ob mirnem
obrečnem mestecu Jasenovac.
Tam je bilo od leta 1941 do
leta 1945 delovno taborišče
pronacističnega ustaškega
režima, v katerem so verjetno

ubili približno 70 000 Židov,
Srbov, Romov in hrvaških
antifašistov.
Multimedijska razstavna
zbirka s fotografijami, starimi
filmskimi poročili in pogovori,
posnetimi s preživelimi
taboriščniki, govori o zgodovini
tega taborišča. Visoko nad

travniki, na katerih so bile
včasih zgradbe taborišča, se
dviga Kamniti cvet, spomenik,
ki s svojo čisto sodobno lepoto
vabi k razmisleku in pomnjenju.

www.jusp-jasenovac.hr
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Vzhod

Vinske ceste okoli
Svetega Ivana Zelina
Varaždin
Ludbreg
Opeka
Čudovit baročni Varaždin je eno najlepših mest
celinske Hrvaške, v okolici mesta pa izletnike čakajo
tudi druga prijetna presenečenja.

OPEKA

VARAŽDIN

LUDBREG
VARAŽDINSKE TOPLICE

SV. IVAN ZELINA

ZAGREB
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Vinske ceste
okoli Svetega
Ivana Zelina
Družine, ki živijo na hribovitih
predelih okoli mesta Sveti
Ivan Zelina, že več generacij
obdelujejo svoje vinograde.
Vina iz te regije (med katerimi
je tudi kraljevina Zelina, vino,

ki ga pridobivajo iz krajevne
sorte grozdja) so vse bolj iskana,
mnogi tamkajšnji vinarji pa so
odprli svoje kleti turistom in
omogočajo pokušino svojih vin.
Zemljevid vinskih cest lahko
poiščete v mestnem muzeju
Zelina ali pa pojdite, kamor
vas vodi pot, in sledite rjavim
oznakam. Če želite pokusiti

vino v imenitnejšem ozračju ob
spremljevalnih jedeh, se obrnite
na turistično skupnost, ki vam
bo pomagala najti gostitelja.

www.tzzz.hr
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Varaždin
52

Varaždin, eno najbolje
ohranjenih baročnih mest v
Srednji Evropi, vas vabi, da
se sprehodite po območju
za pešce po glavnih mestnih
ulicah, ob katerih so nanizana
prijetna pastelna pročelja
mestnih palač in cerkva. To
mesto je bilo krajše obdobje
v 18. stoletju glavno mesto

Hrvaške, kar pojasnjuje
dejstvo, da so številne
plemiške družine tam zgradile
svoje razkošne palače. V
zelenem parku blizu mestnega
središča je staro mesto,
ki nas s svojo veličastno
arhitekturo spominja na
dneve, ko je bil Varaždin
trdnjava, ki je ščitila severno

Hrvaško pred osmansko vojsko.
Trdni srednjeveški stolpi in
renesančno notranje dvorišče
s krožno galerijo so primeren
prostor za zgodovinsko zbirko
mestnega muzeja. Na drugi
strani visečega mostu, ki vodi v
trdnjavo, stoji baročna palača
Sermage, v kateri je galerija
starih mojstrov in sodobnega
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slikarstva. V Varaždinu je
še en pomemben muzej –
entomološki muzej Svet
žuželk, v katerem so čudovita
zbirka metuljev in makete, ki
kažejo skrivnostno življenje
žuželk. Ljubitelji hortikulture bi
vsekakor morali obiskati mestno

pokopališče, ki ga je upravitelj
pokopališča in nadarjeni
botanik Hermann Haller leta
1906 uredil kot ornamentalni
park. S svojimi zimzelenimi
živimi mejami in cedro,
postriženo v različne oblike,
je to pokopališče edinstveni

primer združevanja parkovne
arhitekture, ki ne kali miru na
pokopališču.

www.tourism-varazdin.hr
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Ludbreg
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Ludbreg je postalo romarsko
mesto s papeževem ukazom
leta 1513, potem ko je neki
duhovnik pri maši za trenutek
podvomil, da sta kruh in vino
zares Kristusovo telo in kri.
Pred njegovimi začudenimi
očmi se je vino spremenilo
v kri, kar še danes hranijo v
cerkvi presvete Trojice, v zlatem
relikviariju. Slednjega je cerkvi

Opeka
darovala grofica Batthany,
katere družinska palača je ena
najlepših zgradb v tem lepem
podeželskem mestu. Vsako
nedeljo proti koncu avgusta in
na začetku septembra prihaja v
Ludbreg veliko romarjev.

www.tz-ludbreg.hr

V hribih zahodno od Varaždina
kot nekakšna zelena oaza leži
Opeka, arboretum iz 19. stoletja
in eden najlepših botaničnih
vrtov na Hrvaškem. Park je v
slogu angleških parkov posadila
družina Bombelles, ohranil pa
se je dlje kot njihova baročna
palača, ki je danes žal samo
še ruševina. V arboretumu so
posadili na stotine vrst dreves

z vsega sveta, med katerimi so
tudi redke in eksotične vrste.
Bližnje mestece Vinica je znano
po svoji izvirski vodi in vinu.
Ob pokušini enega ali drugega
boste uživali.

www.dvorci.hr
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Jug

OZALJ

Crna Mlaka
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Karlovac
Donja Kupčina
Ozalj
Slunj
Narodni park Plitvice
Baraćeve jame
Reke, jezera in slapovi so le nekateri prizori, ki jih
popotnik zagleda jugozahodno od Zagreba, narodni
park Plitvice pa je znan kot ena od najveličastnejših
evropskih naravnih lepot. Stari gradovi, utrdbe in
dvorci, posejani ob celotni poti proti Plitvicam,
ponujajo obiskovalcu zanimiv pogled in prijeten
obisk.

Dobra

KARLOVAC

Kupa

DONJA KUPČINA
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SLUNJ

Baraćeve špilje

Plitvička jezera

Karlovac
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Karlovac, mesto na sotočju
štirih rek, je proti koncu 16.
stoletja zasnoval nadvojvoda
Karel Štajerski kot trdnjavo, ki
bo branila Srednjo Evropo pred
napadi osmanske vojske. Čeprav
so obrambni zidovi že zdavnaj
porušeni, se v mestnem parku
še vidijo obrisi zvezde, oblike, v
kateri je bila trdnjava izvirno
zgrajena. Po krajšem sprehodu

iz mestnega središča pridete do
zelenih bregov reke Korane, kjer
lahko najdete prijeten prostor
za sončenje ali morda hranjenje
labodov, ki tam živijo.

www.karlovac-touristinfo.hr

Črne štorklje v Crni Mlaki
Nedaleč o avtoceste Zagreb–
Karlovac je močvirno in gozdno
območje Crne Mlake s svojim
ptičjim bogastvom. Posebna
dragocenost tega predela je
domovanje redkih črnih štorkelj,
ki so drugače kot pogostejše bele
štorklje izrazito občutljive za
navzočnost ljudi in gnezdijo samo
v varnosti nedotaknjenega gozda.

www.tzzz.hr
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Donja Kupčina
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V številnih vaseh zahodno
od Zagreba še vedno vidimo
lesene vaške hiše, med najlepše
ohranjenimi pa so v vasi
Donja Kupčina jugozahodno
od Karlovca. V manjšem
domovinskem muzeju skrbno
hranijo skupino gospodarskih
zgradb iz 19. stoletja,
razporejenih okrog manjšega
hribčka. Muzejsko zbirko

Ozalj
bogati zbirka ročno tkanega
platna in vezenih noš.

www.tzzz.hr

Severozahodno od Karlovca je
mestece Ozalj, visoko na skali
nad mestom in ovinkasto reko
Kolpo pa se dviga dostojanstven
dvorec, povezan z zgodovino
dveh največjih hrvaških
plemiških družin, Zrinskih in
Frankopanov. V dvorcu je urejen
muzej, katerega postavitev
zelo impresivno pripoveduje
zgodbo o življenju tega dvorca

v času, ko je bil Ozalj na
vrhuncu moči, v 17. stoletju.
Dvorcu je skoraj podobna
Munjara, hidroelektrarna, ki so
jo Avstrijci leta 1908 zgradili na
Kolpi v razgibanem neogotskem
slogu. Stroji, izdelani v Avstriji
in predani v obratovanje leta
1926, so lepo ohranjeni in še
vedno lahko delujejo.
www. ozalj-tz.hr
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Slunj
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Ob cesti iz Zagreba proti
Plitviškim jezerom si oddahnite
v Slunju, mestecu na strmini,
visoko nad reko Korano. Nižje,
ob sami reki, je mestece
Rastoke, v katerem brzice reke
Slunjčice poganjajo celo vrsto
vodenic. Obiskovalec se lahko
sprehodi po čudovitih labirintih
kanalov in lesenih mostičkov,

v restavracijah na bregu pa
uživa ob sveže ujeti postrvi.

www.tz-slunj.hr

Rafting
Veliko najprivlačnejših destinacij za ljubitelje raftinga na
hitrih vodah je prav v okolici Karlovca. Najbližje so na reki
Mrežnici in njenih razburljivih brzicah, stisnjenih v ozkem
rečnem prehodu med gozdnatimi hribi. Doživetja ponuja tudi
reka Korana, ki izvira iz najsevernejšega Plitviškega jezera in
teče skozi celo vrsto dramatičnih klancev. Nedaleč je tudi hitri
tok Kolpe, ki hitro teče med vrhovi gorja Gorskega kotarja.

www.tzkz.hr
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Narodni park Plitvice
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Največje območje zaščitene
narave na Hrvaškem in tudi ena
najbolj zaželenih turističnih
destinacij narodni park Plitvice
ponuja obiskovalcu sprehod
skozi pokrajino edinstvene
in nepozabne lepote. Srce
narodnega parka sta turkizna
veriga jezer in stopničasta vrsta
slapov nad vsakim jezerom. Te

vodne kaskade so nastajale
tisoče in tisoče let pretoka
vode, ki je iskala svojo pot
po kraški podlagi in odnašala
delce sadre, ki so se potem
nalagali nizvodno in tako
počasi oblikovali niz naravnih
sadrastih ovir. Ta proces
še vedno traja, kot kažejo
srebrnkasti nanosi sadre na

kamenčkih in pecljih rastlin, ki
rastejo v vodah Plitviških jezer.
Močno bučanje slapov in brzic
ustvarja nenavaden kontrast
popolnemu miru velikih
Plitviških jezer, katerih molk
zmoti samo veselo oglašanje
žabjega orkestra. Nad jezeri
v višjih legah so smrekovi in
bukovi gozdovi idealno bivališče

za srne, volkove, rise in rjave
medvede.
Park je odlično organiziran,
tako da se je lahko znajti po
jasno označenih stezah, ki
vodijo ob jezerih, in lesenih
mostičkih, pod katerimi tečejo
nekatere brzice. Vstopnica
za obisk v parku je obenem
vozovnica za vožnjo z ladjami,
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Baraćeve jame
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ki plujejo z enega konca
na drugi konec največjega
Plitviškega jezera, in za prevoz
z električnim vlakom, ki vozi
vzdolž vzhodne strani parka,
povezuje pa glavna vhoda v
narodni park.
www.np-plitvicka-jezera.hr

Vzhodno od Plitviških jezer je
kraško območje, polno jam.
Najlažje dostopne so Baraćeve
jame, kjer je mogoč 40-minutni
obisk v spremstvu vodnika
skozi razburljive prizore, ki jih
v podzemnem svetu ustvarjajo
stalagmiti in stalaktiti. V jami
radi gnezdijo netopirji, zato

je postal večji kup njihovih
iztrebkov ena od manj
privlačnih značilnosti teh jam.

www.baraceve-spilje.hr
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Severozahod

Krapina
Veliki Tabor
Kumrovec
Klanjec
Pregrada
Vinagora
Obisk zahodnega dela Hrvaškega Zagorja pelje
obiskovalca skozi nežno pokrajino zelenih
zagorskih hribov, s katerih vrhov, čudovitih kot na
razglednicah, se zgrinjajo vinogradi, cerkvice in
dvorci.
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VELIKI TABOR

PREGRADA

VINAGORA

KRAPINA

KUMROVEC

KLANJEC

KRAPINSKE TOPLICE

TUHELJSKE TOPLICE

Krapina
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Ob vznožju prijetne skupinice
trebušastih hribčkov se je
udomačilo mesto Krapina,
pomembno tudi kot
pradomovina krapinskega
pračloveka neandertalca, ki
je tam živel in lovil divjačino
pred približno trideset tisoč
leti. Prvo predzgodovinsko
nahajališče je leta 1899
odkril Dragutin Gorjanović

Kramberger v Hrušnjakovu, prvi
vasi za Krapino. Tako je Krapina
postala eno najbogatejših
neandertalskih najdišč v Evropi.
Multimedijska razstava na
samem najdišču vznemirljivo
odkriva življenjske navade
neandertalca. Tam najdeni
predmeti kažejo, da so
neandertalci živeli v večjih
družinskih skupnostih in da so

za lov na večje vrste sesalcev
uporabljali kamnito orodje.
Na nasprotni strani mesta, na
Trškem vrhu, stoji razkošna
cerkev Matere Božje, eden
najpomembnejših krajev
marijanskega romarstva v
Zagorju. Zgrajena je bila leta
1750 kot cerkev s čudodelnim
kipom Matere Božje, ki ga je
eden od tamkajšnjih romarjev

leta 1669 prinesel iz Svete
dežele. Ta cerkev, obzidana z
nizom arkad v obliki prstana,
se odlikuje z bogatimi
stropnimi poslikavami Antona
Lerchingerja in razkošnimi
oltarji, ki sta jih izdelala Anton
Mersi iz Slovenije in Filip Jakob
Straub iz Avstrije.
www.mhz.hr
www.tzkzz.hr
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Veliki Tabor
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Dvorec Veliki Tabor je s svojimi
velikimi polkrožnimi stolpi, ki
se visoko v nebo dvigajo nad
rastlinjem na vrhu hriba, ena
največjih znamenitosti in
zaščitni znak Hrvaškega Zagorja.
Utrjeni dvorec je bil zgrajen na
začetku 16. stoletja, ko je bilo
osmansko cesarstvo na vrhuncu
vojaške moči, v mirnem času
pa so dvorec preuredili kot dvor
za stanovanje in v notranjem
dvorišču dodali krožne

arkade. V osrednji muzejski
zbirki so umetnine, ki so jih
odkrili med restavratorskimi
deli, in razkošen renesančni
inventar. Veliki Tabor bo
gostil tradicionalni filmski
festival Tabor, posvečen
kratkometražnemu filmu.

Veronika Deseniška
Kdor koli obišče dvorec Veliki Tabor, bo poslušal zgodbo iz 16. stoletja
o Veroniki Deseniški, vaški deklici, katere lepota je očarala mladega
plemiča Friderika Celjskega. Friderik je bil že poročen z žensko iz
vplivne družine Frankopanov, zato je njegova goreča ljubezen do
Veronike povzročila veliko zmešnjavo. Po legendi je dal Friderikov oče
grof Herman Celjski mladi par zapreti v oddaljena stolpa. Nesrečno
Veroniko so zaslišali in na koncu obsodili kot čarovnico, njeno
truplo pa vzidali v zidove Velikega Tabora, tako da se še danes v
nočeh na polno luno slišijo njeni vzdihi. V spomin na junakinjo te
ljubezenske tragedije nagrajeni filmi na Tabor film festivalu prejmejo
duhovito in malce srhljivo nagrado v obliki Veronikine lobanje.

www.velikitabor.com

www.taborfilmfestival.com
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Kumrovec
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Eno od značilnih zagorskih
središč za enodnevne izlete
je vas Kumrovec, kjer so
tradicionalne vaške hiše
obnovljene v današnjem
muzeju Staro selo. Muzej je
pravzaprav etnografska zbirka
na odprtem z zelo privlačno
skupinico s slamo kritih hiš
iz 19. stoletja, v katerih so
shranjeni različni predmeti za

vsakdanjo rabo in orodja, ki
so jih tamkajšnji kmetje nekoč
uporabljali na polju. V mnogih
hišah lahko vidimo primere
tradicionalne vaške obrti – od
vezenin, ki so jih vezle zagorske
ženske, do lectarskih izdelkov
živih barv, ki jih izdeluje vaški
slaščičar. Vaške veščine gostom
velikokrat prikažejo tamkajšnji
obrtniki, dali pa vam bodo tudi

priložnost, da se izkažete na
lončarski mizi.

www.mss.mhz.hr

Josip Broz Tito
Kumrovec je znan kot rojstno
mesto Josipa Broza (1892 –1980),
hrvaškega komunista, ki je pod
partijskim imenom Tito vodil
jugoslovanske antifašiste v uporu
v drugi svetovni vojni in postal
ustanovitelj povojne jugoslovanske
države. Hiša, v kateri je Tito
odraščal, je zdaj znotraj muzeja
Staro selo in vsebuje eksponate,
ki pričajo o njegovi karieri.
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Klanjec
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V globoki kotlini pod hribom
je mestece Klanec. Širi se
okrog zvonika, okrašenega s
črno-belim vzorcem šahovnice,
ki se dviga nad frančiškansko
cerkvijo iz 17. stoletja. Cerkev
je bila prvotno zgrajena kot
mavzolej vplivne družine
Erdödy, v novejšem času pa
sta obnovljena lepa sarkofaga
družine Erdödy in razstavljena v
posebni kripti. Sarkofag Emerika

Erdödyja stoji na okrašenih
nogah in je eden najlepših
primerov baročne nagrobne
arhitekture v Srednji Evropi.
Nasproti cerkve je galerija,
posvečena Antunu Augustinčiću
(1900 –1979), ki se je rodil v
Klanjcu, študiral v Zagrebu
in Parizu ter postal eden
najbolj iskanih avtorjev javnih
skulptur svojega časa. Središčna
točka galerijske postavitve

je odlitek monumentalnega
kipa konjenika z imenom Mir,
katerega izvirnik stoji pred
poslopjem Združenih narodov
v New Yorku. Augustinčić je
pokopan na vrtu, nad njegovim
grobom pa stoji ganljiv kip
ranjenega vojaka.

www.klanjec.hr
www.gaa.mhz.hr
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Pregrada
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Pod pobočji hribčkov severno
od Krapinskih Toplic je mestece
Pregrada, ki deluje še manjše
pod dvema visokima zvonikoma
župnijske cerkve. Zaradi
velikosti to cerkev pogosto
imenujejo tudi zagorska
katedrala. Ima velike orgle,
ki jih je graditelj izdelal za
zagrebško katedralo, a so jih

Vinagora
zavrnili s pojasnilom, da nimajo
dovolj močnega zvoka za
veliko mestno stolnico. Zadnjo
septembrsko nedeljo prihajajo
okoliški prebivalci v mestece na
slovesno trgatev grozdja, ki jo
obeležijo z narodnimi plesi in
pesmimi.
www.pregrada.hr

Če želite videti enega najlepših
razgledov v tej regiji, pojdite
v vas Vinagora zahodno od
Pregrade, kjer visoko na vrhu
zelenega hriba stoji cerkev
Matere Božje. Najprej je bila
obkrožena z obzidjem, ki
jo je varovalo pred napadi
sovražnikov, danes pa je
obdana z arkadami, s katerih

se ponuja čudovit panoramski
razgled na zagorsko pokrajino.
81
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Hrvaška himna
Takoj za hotelom Terme Tuhelj je dvorec Mihanović, družinska
palača iz 18. stoletja, ki nosi ime pesnika in diplomata Antuna
Mihanovića (1796 –1861). Ta je kot brat gospodarice dvorca
grofice Brigljević pogosto bival tu. Mihanovićeva ljubezen
do zagorskega okolja je pesnika navdihnila za verze pesmi
Horvatska domovina, ki je postala hrvaška državna himna.
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