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Zasavje je skozi leta postalo veliko več kot le industrijska 
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Zasavska regija

Zasavje je skozi leta postalo veliko več
kot le industrijska regija
Čeprav lahko Zasavje obiskovalcem ponudi veliko, bo po desetletjih zanemarjanja
ponovno prebujanje turizma velik izziv. Največje ovire za razvoj predstavljajo majhno
število ležišč, njihova razporejenost in sorazmerno slaba kakovost. Na drugi strani
pa so potenciali številni - od industrijskega turizma do bogate kulturne dediščine,
primerne krajine za športne aktivnosti v naravi, kulinarike
Nina Šprohar

Največji potencial,
da bi Zasavje
postavili na

svetovni turistični
zemljevid, vidijo v

razvoju turističnih
potencialov ob

edinstvenem
trboveljskem

dimniku.

»Kar se tiče nadaljnjega razvoja turizma v regiji,
osebno mislim, da bi morali poleg vseh manjših
zgodb, kijih izvajamo, pogumno narediti nekatere

večje korake. Največji potencial, da bi Zasavje postavili

na svetovni turistični zemljevid, vidimo v razvoju
turističnih potencialov ob edinstvenem trboveljskem
dimniku. Upamo, da se bodo na tem področju že

kmalu naredili pomembni koraki v smeri razvoja teh
turističnih možnosti, pravi Jani Medvešek, direktor

Regionalne razvojne agencije Zasavje (RRA Zasavje).

Druga večja zgodba, ki jo vidi kot odločnejši korak na

pot turizma, pa je projekt razvoja Medijskih toplic na

Izlakah, kjer naj bi se postavil sodoben in edinstven
turistični kompleks.

Najmanj turističnih kapacitet med vsemi
slovenskimi regijami
Turizem v Zasavju sicer sodi med do zdaj slabo
izkoriščene priložnosti, saj seje šele leta 2007 začelo

načrtnejše delo, kako izrabiti številne turistične

potenciale in regijo uvrstiti na turistične zemljevide,
pravi Medvešek. Največje ovire za razvoj turizma so po
njegovi oceni majhno število ležišč, njihova razporejenost

in sorazmerno slaba kakovost, saj se v večini

primerov vanje ni vlagalo že nekaj desetletij.
Po podatkih Statističnega urada Republike

Slovenije (SURS) je imela zasavska regija decembra
2017 134 sob s 457 turističnimi ležišči, kar je najmanj
med vsemi slovenskimi regijami. Glavnina ležišč je v

planinskih domovih. Namenjena so predvsem planincem

pohodnikom, zato je opremljenost navadno
zelo osnovna in preprosta, večina sob ima skupne
kopalnice in sanitarije. »Izjema je dom na Prvinah,
ki ponuja prenočišča hotelske kakovosti, poleg tega
pa sodobne konferenčne prostore, manjši vvellness
in podobno, vendardom ni stalno odprt. Domjev
letu 2019 pridobil status CŠOD za namene šolskih in

obšolskih dejavnosti, s čimer je CŠOD OE Prvine nova
enota CŠOD, kije v letu 2019 začel obratovanje, pravi

sogovornik.
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Le en delujoči hotel, pa še to z vse skupaj
24 ležišči
Trenutno edini delujoči hotel je mladinski hotel
v Trbovljah, ki gostom v dveh apartmajih, treh

dvoposteljnih sobah in v dormitoriju skupaj ponuja
24 ležišč, vendar sta tudi tu kar dve tretjini ležišč v

skupnem prostoru in tako manj primerni za večino
obiskovalcev. »V gostilnah in gostiščih je kakovost sob
različna. Zadovoljive kakovosti in primerne za večino
obiskovalcev so sobe v Gostišču Kum v Zagorju, ki

je edino v urbanem delu Zasavja. Ustrezna je tudi
kakovost v gostišču Pri Vidrgarju, ki ima največje
število prenočitvenih zmogljivosti. Poleg tega gostilna
Čop v Podkumu razpolaga z osmimi dvoposteljnimi in

eno štiriposteljno sobo, ki zadoščajo vsem zahtevam

sodobnega turista. Planinski dom Kum razpolaga
s prenovljenimi ležišči

(v
12 sobah je 32 postelj, v

sobi s skupnimi ležišči pa 12 ležišč), planinski dom
na Kalu razpolaga z 12 sobami in skupno 49 ležišči,

regija pa je tudi pridobila nove nastanitvene kapacitete

v Gozdarjevi koči nad Rimskimi Toplicami. Med
zasebnimi ponudbami najdemo tudi gostišče Martin,

ki ponuja nočitev v dveh vrhunsko opremljenih apartmajih,

podobno ponudbo pa imata še dva zasebnika
iz Trbovelj, pojasnjuje Medvešek.

Industrijski turizem v vzponu
Najhitrejši vzpon je po Medveškovem mnenju opazen
na področju industrijskega turizma. A kljub temu

pravi, da bo programe treba v prihodnje nadgraditi z

novimi privlačnimi vsebinami, »že zdaj pa so nekateri,

denimo pot po rudniškem podzemlju, Virtualni
muzej 4. dritl, festival delavskega turizma Kamerat,

muzeji in podobno, dosegli zadovoljivo obiskanost in

prepoznavnost.

Hitro se razvija ponudba zelenega,
podeželskega Zasavja
Tako Virtualni muzej rudarstva 4. dritl v Trbovljah
kot tudi obnovljen in vsebinsko prenovljen Rudarski

muzej v Kisovcu ter Muzej Hrastnik in tudi Zasavski

muzej Trbovlje so dobro obiskani, zatrdi sogovornik.
Hitro pa se razvija ponudba zelenega, podeželskega
Zasavja, kjer nastajajo tematske poti, vanje pa se

vključujejo predvsem kmetije, ki so se odločile za

naravno pridelavo in predelavo pridelkov, izvajajo pa
se tudi drugi programi, na primer aktivne počitnice,
tabori in druga srečanja v naravi. »Poudarekje na

prepoznavanju

krajinske krajine in preživljanju prostega
časa vtem okolju. Največja primerjalna prednost
Zasavja bi bila ustvarjanje integralnih turističnih produktov,

ki bi na izjemno kratkih razdaljah povezovali
ta kontrastna pola, pravi Medvešek.

Potencial v kulturni dediščini
Velik in še ne povsem izkoriščen potencial pa po
Medveškovih besedah predstavlja kulturna dediščina

Zasavja, »snovna in nesnovna, kije izjemno privlačna
in izraža posebnosti podeželskega prostora in urbanih
središč. Kot pojasnjuje, je na območju Zasavja 733

enot registrirane nepremične kulturne dediščine:
stavbna dediščina, ki je predvsem v svojem industrijskem

delu in nanj navezujočih se stanovanjskih
zgradbah precej unikatna, rudarska naselja, steklarska

dediščina in srednjeveška dediščina (gradova

Medija in Gamberk, Lovski gradič, Villa de Seppi). Med

starejšimi zgradbami prevladuje cerkvena dediščina
z okoli 50 cerkvami z bogato notranjo opremo in s

poslikavami. Območje je bogato tudi z živo dediščino
- kulturne in kulinarične prireditve, prireditve, ki izhajajo

iz rudarske in steklarske dediščine ter podobno,
kar daje velike možnosti za razvoj in nadgradnjo turističnih

produktov in storitev. »Močno se povečuje tudi

zanimanje za obisk energetskega področja elektrarne

Glavnina ležišč je v

planinskih domovih,
namenjena so
predvsem planincem
- pohodnikom, zato
je opremljenost
navadno zelo
osnovna in
preprosta.

Velik in še ne

povsem izkoriščen
potencial
predstavlja kulturna
dediščina Zasavja,
tako snovna kot
nesnovna.
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»Skriti potencial
Zasavja predstavlja

prireditveni turizem
in industrijski oz.

rudarski turizem,
sploh zdaj, ko se

rudarstvo ustavlja
ter se z zaprtjem
rudnikov ponuja

priložnost za
turistično rabo teh

objektov, poudarja
Nina Mešiček iz TIC

Hrastnik.

V Hrastniku so
načrti za grajenje

na industrijski
kulturni dediščini

ter na naravnih
danostih ter s tem

povezanimi projekti
že pripravljeni.

in ogled že omenjenega najvišjega dimnika Evrope,

pravi direktor RRA Zasavje.

Pohodništvo potrebuje sodobnejšo ponudbo
Športni oziroma aktivni turizem pa, po Medveškovih
besedah, za zdaj predstavlja predvsem velik

potencial. Prvi tovrstni turistični produkti ponujajo
aktivnosti na reki Savi, kot so denimo raftingter
vožnja s kajaki in kanuji, večje tudi možnosti za

športno plezanje v naravi, cestno in gorsko kolesarstvo

(vzpostavljena je Slovenska turnokolesarska pot
Zasavski krog), jahanje in podobno. Najrazvitejšeje

sicer pohodništvo, ki pa po Medveškovi oceni potrebuje

sodobnejšo ponudbo.
V porastu je tudi število kakovostnih, drugačnih

in za obiskovalce zanimivih dogodkov: kulinarični
festivali, muzeji (4.

dritl, Soba pobega, Muzej Kisovec,

Muzej Hrastnik, Zasavski muzej Trbovlje), kulturne

prireditve (Rdeči revirji, Speculum Artium, Hi festival),

športni dogodki (rudarski maraton, pohodi, vzpon na

Kum, kolesarski vzponi in spusti, rafting po reki Savi),

otroški festivali (Hrastkov festival) ter dogodki ob
občinskih praznikih (Nohšiht, Anduht, Zagorska noč,

Kolesarska dirka na Kal).

V Hrastniku največ stavijo na izvirne prireditve
V Turistično informacijskem centru (TIC) Hrastnik pravijo,

da so v njihovi občini najbolj obiskane posebne
prireditve. Nekatere so se začele razvijati prav
letos, dodajo. Velik uspeh je denimo požel festival

delavskega filma Kamerat, na katerem so predvajali
filme v starih rudniških prostorih, med drugimi tudi v

rovu rudnika. Prav tako uspešen je bil tudi gorski tek
oziroma Hrastnik Trail, ki seje odvijal na planini Kal.

»Seveda pa so dobro obiskane že tradicionalne
prireditve,

kot sta na primer Funšterc - festival stekla in

zasavske kulinarike in pa festival Rdeči Revirji. Poleg
tega so zelo obiskane tudi pohodniške destinacije,
kot so na primer Kal, Gore in Kopitnik. Prav tako je v

Hrastniku zelo obiskan tudi Muzej Hrastnik, pravijo.

Nov turistično informacijski center v Hrastniku
V Hrastniku so sicer v tem letu naredili nov TIC,

katerega podoba zajema industrijsko dediščino.
»Pri nasvTICu beležimo lepo število zanimanja za

obisk Hrastnika, tako s strani posameznikov kot tudi

večjih skupin - šolskih in ostalih. Potrebnega pa je
še nekaj dela na samih vsebinah, ki jih bomo lahko

ponujali obiskovalcem. Trenutno je to priprava hostla
v Mlakarjevem (starem rudniškem) stanovanju, ki

bo prva prenočitvena zmogljivost v Hrastniku poleg
planinskih koč, pojasnjujejo in dodajo, da bo hostel
zaživel prihodnje leto.

Vsak gradi svojo zgodbo, namesto da bi nastala
skupna zasavska turistična zgodba
»Po mojem mnenju bi bilo smiselno vložiti več v razne
turistične proizvode in pakete, ki bi privabili turiste.
Prav tako kot svetlo stran v razvoju zasavskega
turizma vidim razne prireditve, ki so se v zadnjem
času prikazale za zelo uspešne. Menim, da je skriti

potencial Zasavja prav vtem, da začne graditi skupno
zgodbo kot regija, ne pa da se vsak kraj promovira
posebej. Prav tako skriti potencial Zasavja predstavlja

prireditveni turizem in pa industrijski oziroma
rudarski turizem, sploh zdaj, ko se rudarstvo ustavlja
ter se z zaprtjem rudnikov ponuja priložnost za

turistično rabo teh objektov, pravi Nina Mešiček iz

TIC Hrastnik.

Ocenjuje, da je največji izziv tega območja prav
nepovezanost zasavskih krajev. Vsak kraj namreč

po njenih besedah gradi svojo turistično zgodbo,
namesto da bi se ta gradila skupaj kot zasavska
turistična zgodba. »Kajti vsak kraj posebej bo težje
privabil turiste kot večje območje skupaj, kjer je tudi
več možnosti za turistično udejstvovanje. Poleg
tega Zasavje nima krovne turistične organizacije, na

primer TIC Zasavje, da bi se skupno promoviralo in

razvijalo turizem, opozarja sogovornica. Mešičkova
meni, da velik izziv predstavlja tudi industrijska
podoba Zasavja, kajti to območje seje razvilo zaradi
rudarstva, steklarstva in še nekaterih drugih industrij
tega območja. »Vendar je Zasavje skozi leta postalo
veliko več kot le to, saj seje celotno območje razvilo in

ponuja veliko več, vendar ljudje še kar vidijo Zasavje
kot neko industrijsko območje, ki ni turistično zanimivo.

Vsak, ki pride sem, pa je pozitivno presenečen,
kajti ugotovi, da je Zasavje čisto nasprotje tega. Sedaj
je Zasavje veliko bolj zeleno in ne več črno, kot je

veljalo prej, pravi.

Še veliko bo treba vlagati v razvoj
Po njeni oceni bo v Zasavju treba še veliko vlagati v

razvoj turizma, turistično infrastrukturo, promocijo
in grajenje turistične zgodbe tega območja. A kot

dodaja, so v Hrastniku načrti za grajenje na industrijski

kulturni dediščini ter na naravnih danostih
ter s tem povezanimi projekti že pripravljeni. »Še

naprej želimo razvijati prireditveni turizem ter razne

dogodke, kot so na primer festival Kamerat, Festival
stekla in zasavske kulinarike Funšterc, Rdeči Revirji in

pa Hrastnik Trail. Eden izmed večjih projektovje tudi
Pot Srečno, ki povezuje Hrastnik, Trbovlje, Zagorje
in Laško, ki pa je trenutno še v izdelavi. Seveda pa
si želimo, da bi se Zasavje še veliko bolj razvilo s

turističnega vidika, kajti tu vidimo velik potencial, še

pravi sogovornica.
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razvoj turizma pri nas velik. Vse predloge smo umestili
tudi v osnutek Regionalnega razvojnega programa
zasavske regije 20212027, pravi Medvešek. Na

turistični konferenci so sicer predstavniki iz različnih

institucij predstavili aktualne Interregove evropske
projekte, ki se nanašajo na vse štiri zasavske občine.
Andraž Malovrh, vodja projekta z Regionalne razvojne
agencije Zasavjeje predstavil projekt Pronacul, ki se

nanaša na spodbujanje naravne in kulturne dediščine

za razvoj trajnostnega turizma na zavarovanih

območjih. Martin Šikovc, vodja projekta z Regionalne
razvojne agencije Zasavje, je predstavil projekt
Ramsat, ki se nanaša na revitalizacijo odročnih in

hribovitih predelov regij s pomočjo trajnostnega
turizma. Zvezdana Lamovšek, vodja projekta z

ObčineTrbovlje, je predstavila projekt Inspiracija,
ki se nanaša na revitalizacijo mest industrijske
dediščine za preboj kulturnega turizma v Trbovljah,
Slovenski Bistrici, Labinu in na Reki. Anamarija Kamin,

namestnica direktorice z Razvojnega centra Srca

Slovenije, je predstavila projekt Mine Tour Sitarjevec,
ki se nanaša na aktivno ohranjanje in vrednotenje
naravne in kulturne dediščine rudnikov in rudarstva
za razvoj trajnostnega turizma. Rudnik Sitarjevec
sicer beleži visok obisk in veliko zanimanje že vse od

odprtja. gg

Interes za razvoj
turizma v regiji je
velik, ključno pa
bo sodelovanje
deležnikov iz vseh
štirih občin.

Poenotili bi turizem v regiji in povezali različne
deležnike
Na Regionalni razvojni agenciji (RRA) so julija letos v

Zagorju organizirali Regionalno turistično konferenco
2021. Kot pojasnjuje direktor RRA Jani Medvešek,

je bil namen konference poenotenje turizma v regiji
in povezovanje različnih deležnikov v zasavskem
turizmu. Udeleženci so se strinjali, da je za uspeh v tej
trenutno zelo negotovi panogi ključno sodelovanje
deležnikov iz vseh štirih občin. »Konferenca je bila
zelo dobro obiskana, kar dokazuje, da je interes za
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