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Stopnice in drča vpadnika, ki povezuje vstopni in glavni rov.

V rudniku so našli več kot 60 različnih mineralov.

čelno svetilko in vstopila v rudnik.

V njem te dni potekajo še zadnja

ureditvena dela v glavnem rovu, ki

je približno 25 metrov pod vstop-

nim, do njega pa vodijo strme

stopnice ob vpadniku. Občina in

javni zavod za kulturo, mladino in

šport sta vrsto let iskala sredstva

za ureditev rudnika za obiskoval-

ce, lani pa jima je ob drugem pos-

kusu uspelo dobiti sredstva na In-

terregovem razpisu V-A Sloveni-

j a-Hr vaška s projektom Mine

tour, ki so ga pripravili skupaj s hr-

vaškim Labinom, kjer bodo obno-

vili stolp rudniškega dvigala Šoh -

t a.

V drugi fazi urejanja rudnika bodo

oziroma so v glavnem že uredili za

oglede dodatnih 300 metrov glav-

nega rova s pomočjo sredstev EU,

dostop do velike dvorane z limo-

nitnimi kapniki, ki so jo odkrili le-

tos spomladi, pa je financirala ob-

čina Litija.

Pred vhodom sva srečala Marijo

Je n k o z naravoslovne tehnične

fakultete, ki je prišla izmerit sip-

ko, v katero bodo umestili umet-

niško svetlobno umestitev. Spo-

dnji deli ne bodo v celoti razsve-

tljeni, ampak bodo s posebnimi

lučmi osvetljene le najbolj zani-

mive in izstopajoče strukture. Za

obisk bodo obiskovalci potrebo-

vali čelade s čelno svetilko, kom-

binezon in škornje, v posamezni

skupini pa bo do sedem obisko-

v a l c e v.

Vhodni rov je posut s peskom,

blata ni, vseeno pa obiskovalca

pričaka posebno vzdušje, zlasti ob

pogledu na težko rudarsko orodje.

Leta 1965 je bilo v Sitarjevcu za-

poslenih okoli 60 delavcev, ki so

delali v dveh izmenah. Rudarji ni-

so imeli praktično nobenih zaščit -

nih sredstev in so zaradi prahu in

posledično silikoze množično

zbolevali na pljučih. Delali so s

pnevmatskim orodjem in zaradi

miniranja je bilo v jami ogromno

prahu. Imeli so čelade, svetili pa

so si z ročnimi karbidnimi svetil-

kami. Električna luč naj bi bila le

na vrhu vpadnika, ki povezuje

vhodni rov z glavnim.

Limonitni raj
Spustila sva se po vpadniku, tam

pa se je odprl nov raj. Popolnoma

zasigane sipke, voda, blato po-

sebne rdeče barve zaradi limonit-

nih usedlin, čudovita »črna kuhi-

nja« s komaj še vidno leseno sip-

ko, pri kateri je videti, kot bi kap-

nike nekdo obžagal, pa jih je le

raztopila ruda v vodi, ki je kaplja-

la s kamenin nad njimi. Limonit

je oranžno oker barve. V prete-

klosti so ga uporabljali tudi v sli-

kanju fresk, še vedno pa se upora-

blja kot pigment v proizvodnji

barv. In čudovita velika dvorana,

polna cevčic, zaves, stalaktitov in

stalagmitov, na razcepu rovov pa

ogromen stalagmit. »Ko smo leta

2002 prodrli do sem, je bil visok

okoli 80 centimetrov, zdaj meri

že skoraj 180 centimetrov. Poseb-

nost limonitnih kapnikov v tem

rudniku je njihova hitra rast, sko-

raj pet centimetrov na leto. Zdi se

ti, da skoraj slišiš in vidiš, kako

rastejo,« je razlagal Zarnik in po-

jasnil, da so verjetni razlog za to

bakterije iz rodu Rahnella, ki so-

delujejo pri mikrobni biominera-

lizaciji.

Te žaško delo
v jami in pred njo
Igrala sva se z bliskavico, ki je od-

črtala še lepše obrise jame, čofota-

la po ujeti vodi in uživala v jam-

skem svetu. Svetovni posebnosti,

lepoti, ki jo preprosto morate vi-

deti. Kasneje je kustosinja litijske-

ga muzeja dr. Tina Šušteršič ra -

zlagala, kako so med raziskova-

njem rudnika pridobili tudi nad-

vse vredna živa pričevanja neka-

terih rudarjev. »Žal so kopači, ki

so delali na čelu, že pokojni, so

nam pa njihove spomine predali

njihovi potomci in vzdrževalci ter

ženske, ki so delale pri separaciji.

Ročno so ločevale rudo od jalovi-

ne in prale, brez zaščitne obleke in

rokavic, prostori so bili neogreva-

ni, barit pa je zelo težak in oster.

Barit so po drugi svetovni vojni iz-

važali tako v Sovjetsko zvezo kot

Ameriko, mešali pa so ga z bari-

tom iz rudnika Pleše pri Škofljici,

kjer je bil čistejši. V Litiji gre na-

mreč za polimineralno nahajališ-

če, saj so v rudniku našli več kot

60 mineralov,« je pripovedovala

kustosinja, ki je bila tudi ena prvih

vodnic v Sitarjevcu.

Preplet preteklosti
in sedanjosti
Direktorica TIC Litija Mojca

Hauptman pa je na rudnik nave-

zana še drugače. Njena zgodba se

prepleta tako, kot se zgodba rud-

nika. S preteklostjo, industrijskim

izkoriščanjem in sedanjostjo.

»Zame je bil prvi vstop v zgornji

rov izjemno čustven, saj so v rud-

niku delali moji starši. Oče je bil

vzdrževalec, mama pa je delala pri

separaciji. Ko sem vstopila v ne-

dotaknjene nove dele, mi je pre-

prosto vzelo dah. Še posebno, ko

sem videla, v kakšnih razmerah so

delali. Ko vse to gledaš, se spom-

niš, da je bila njihova edina zaščit a

slanina, ki so jo žvečili, nanjo naj

bi se namreč vezale težke kovine.

Tu začutiš duha rudnika v takrat-

nih razmerah in rudnika, ki je za-

živel na novo, jeseni drugo leto pa

bo še bolj zasijal. Z novimi zgod-

bami in predvsem z lepoto, ki je

ne morete videti praktično nikjer

drugje na svetu.« 

n

»Eno najtežjih del so opravljale
ženske pri separaciji, in sicer
ročno nalaganje barita na
vagone,« pripoveduje
kustosinja litijskega muzeja dr.
Tina Šušteršič.
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Dežela
opuščenih
rudnikov
Davorin Preisinger, avtor

knjige Opuščeni rudniki v

Sloveniji (Turistika 2010):

»Za Slovenijo lahko mirne

duše rečemo, da je dežela

opuščenih rudnikov, saj je v

preteklosti pri nas obratovalo

kar 58 rudnikov in premo-

govnikov. Veliko je že zaru-

šenih, predvsem vhodov. Lo-

kalne skupnosti in turistična

društva bi lahko poskrbeli za

ureditev, saj se v teh rovih

skriva velik turistični poten-

cial.«


