
 

 

 

 

 

 
 

Zaključki Regionalne turistične konference 2021 

 

Regionalna razvojna agencija Zasavje je 14. julija 2021 v Kulturnem centru Delavski 

dom Zagorje ob Savi organizirala Regionalno turistično konferenco 2021. Namen 

konference je bilo poenotenje turizma v regiji in povezovanje različnih deležnikov v 

zasavskem turizmu, saj si vsi želijo Zasavje preoblikovati v turistično privlačno in 

zanimivo regijo. Udeleženci so se strinjali, da je za uspeh v tej trenutno zelo negotovi 

panogi ključno sodelovanje deležnikov iz vseh štirih občin. 

 

Interes za razvoj turizma v Zasavju nedvomno narašča, zato je RRA v prvi vrsti konferenco 

organizirala zato, da slišimo glas ljudi s terena, saj bomo le tako lahko pripravili vključujoče 

in realne razvojne dokumente.« Zato smo pozvali vse deležnike, da naj pošljejo svoje predloge 

za turistične projekte na RRA, vse pa bodo odbori in Razvojni svet zasavske regije obravnavali 

in skušali smiselno umestiti v Regionalni razvojni program zasavske regije 2021-2027.      

 

Na konferenci so predstavniki iz različnih institucij predstavili aktualne in v letu 2021 

zaključene Interregove evropske projekte, ki se nanašajo na vse štiri zasavske občine. Zasavske 

občine od Litije, Zagorja, Trbovelj do Hrastnika, se lahko v letu 2021 pohvalijo s štirimi 

aktualnimi oziroma zaključenimi evropskimi oziroma t. i. Interreg projekti: Pronacul, Ramsat, 

Inspiracija in Mine tour. Ti bodo oz. so že v regijo, ki se je že poslovila tako od premogovništva 

kot od proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv, poleg nekaj delovnih mest pripeljali 

tudi evropska sredstva. 

 

Največ zanimanja je požel projekt razvoja Medijskih toplic, kjer se bo postavil sodoben in 

edinstven turistični kompleks. Ambiciozni načrti za celovit razvoj tega dela občine Zagorje so 

navdušili udeležence konference. Športna dvorana, 13 bazenov – polovica zimskih, polovica 

letnih, slapovi, tobogani. Hotel z 200 sobami, skupno 500 ležišč, garažna hiša, itd. Za 
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kompleksom pa 17 prestižnih vil, ki bodo urejene v štirih različnih nivojih, glede na nivo 

gostov. Izvajalec za projekt gradnje luksuznega kompleksa, ki bo turizmu namenjen 365 dni 

na leto, je namreč že izbran. Investitor pričakuje, da bo sprejem prostorskega načrta zaključen 

v slabem letu. Sledi pridobivanje gradbenega dovoljenja, načrtovalci pa ocenjujejo, da bi sama 

gradnja nato trajala še dobri dve leti. Projekti so dokončani do te mere, da je jasno, kje bo 

postavljena katera ploščica in kam bo šel gost iz bazena številka 4 pod tuš in kam na stranišče. 

Izlake bodo bogatejše tudi za zdravstveni center. Vsekakor bodo namenili veliko pozornosti 

respiratornim obolenjem, za zdravljenje pa izkoristili tudi zdravilni termalni vrelec. Poleg 

zdraviliškega turizma bodo Medijske toplice v največjo kongresno dvorano lahko sprejele več 

kot 500 ljudi. 

 

Turistične aktivnosti že potekajo tudi ob trboveljskem dimniku, kjer so bili predstavljeni možni 

potenciali in ideje za prihodnji razvoj dimnika, ki bi lahko Zasavje postavil na svetovni 

turistični zemljevid.  Dimnik je sam po sebi atrakcija že od začetka gradnje. Poleg vzponov na 

črno in skakalcev iz dimnika so svetu 360 metrsko betonsko zgradbo predstavili v virtualnem 

vzponu z Dunkin Devils in Red bull vzponom z Janjo Garnbret in Domnom Škoficem. Dimnik 

so dodali tudi k turističnim ogledom Trbovelj, saj je možen tako ogled termoelektrarne kot 

notranjosti dimnika. Ideja nikakor ni nova, se pa vsake toliko znajdejo nove  na površju. Da bi 

dvigalo v notranjosti obiskovalce odpeljalo na vrh, okoli dimnika pa bi ovili tudi stopnice. Z 

dimnika bi napeli zip line. In so čez palec izračunali, da bi z dvigalom do vrha letno lahko 

odpeljali dobrih 160 tisoč obiskovalcev. Letni prihodki od obiska bi znašali 7 milijonov evrov 

in po zelo optimistični napovedi in oceni same investicije, bi v 5 letih povrnili strošek 

investicije. 

 

Regionalna razvojna agencija je bila kot vodilni partner namreč uspešna na razpisu v 1,8 

milijona evrov vrednem projektu šestih držav z jadransko-jonskega območja, namenjenem 

spodbujanju naravne in kulturne dediščine na zavarovanih območjih. Od omenjenih 1,8 

milijona evrov bo Evropa sofinancirala 1,5 milijona, Zasavje pa bo deležno dobrih 250.000 

evrov. Zasavje vidi eno od razvojnih možnosti turizma prav v sodelovanju s »tujimi« subjekti, 

ki si tako kot zasavska regija prizadevajo za nadaljnji razvoj v smislu »eko« vlaganj v trajnostni 

turizem. Tega bodo razvijali tudi s pomočjo električnega vozila, ki bo med seboj povezovalo 

turistične destinacije Zagorske doline. V državah, od koder izhaja ducat projektnih partnerjev 
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– med zasavskimi so zagorska občina, kulturni center Delavski dom in društvo Eko krog -, se 

lahko pohvalijo z znamenitostmi in zavarovanimi območji, ki bodisi sodijo pod zaščito  Unesca 

bodisi so pod varstvom posebnih varstvenih območij Natura 2000, ali pa bodo postale zaščitena 

območja v sklopu pilotnih aktivnosti projekta. Tovrstna območja v Zagorski dolini bo projekt 

PRONACUL povezal v turistično regionalno pot, ki bo certificirana s strani evropskega 

inštituta kulturnih poti, kar bo podlaga za umestitev med Kulturne poti Sveta Evrope. 

Zavarovana območja Nature 2000 se v občini Zagorje raztezajo na 25 kvadratnih kilometrih, 

na »regionalni poti« pa se bo mogoče povzpeti tudi na razgledni stolp na Čemšeniški planini, 

ki ga načrtuje zagorska občina, in se ustaviti v prenovljenem bazensko-hotelskem kompleksu 

v Medijskih toplicah. 

 

Projekt RAMSAT je namenjen revitalizaciji odročnih in hribovitih predelov regij s pomočjo 

trajnostnega turizma. Trajnostni turizem, ki temelji na naravni in kulturni dediščini, lahko v 

takšnih predelih poveča ekonomsko aktivnost, in jih tako naredi privlačnejše za bivanje in 

izvajanje poslovnih dejavnosti, hkrati pa prispeva k ohranjanju kulturne in naravne dediščine. 

V Zasavju se veliko naravne in kulturne dediščine nahaja prav v njenih odročnih in hribovitih 

predelih, in sicer v obliki zavarovanih območij Natura 2000 in planinskih ter tematskih poti. 

Že od nekdaj so ti predeli priljubljeni med lokalnimi prebivalci in planinci kot prostor za 

sprostitev in rekreacijo. Pred kratkim se je preko zasavskega hribovja speljala tudi Slovenska 

turnokolesarska pot, ki je regijo postavila na turnokolesarski zemljevid. Zelo popularno v regiji 

postaja tudi ukvarjanje s padalstvom in raftingom. Odročni in hriboviti predeli Zasavja imajo 

tako velik potencial za razvoj trajnostnega turizma, zato se ga bo poskušalo s projektom 

RAMSAT razviti do te mere, da bo Zasavje postalo regija, ki s pomočjo trajnostnega turizma 

uspešno ohranja naravno in kulturno dediščino. 

 

Glavni cilj projekta INSPIRACIJA je spodbuditi oživitev slovenskih in hrvaških mest z bogato 

industrijsko dediščino – Trbovelj, Slovenske Bistrice, Labina in Reke – prek ustvarjanja novih 

turističnih vsebin, ki bodo ponovno oživile nekoč aktivne industrijske objekte. Štiri mesta, ki 

jih povezuje industrijska zgodovina, predstavljajo v tem programu novo čezmejno turistično 

pot, ki obiskovalca vodi od pohorskih žag in mlinov prek trboveljskega in labinskega rudnika 

do reškega pristanišča. 
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Projekt MINE TOUR obravnava izziv neizkoriščenega turističnega potenciala rudarske 

dediščine na obrobnih območij PO in sicer naravnega spomenika rudnika Sitarjevec v Litiji ter 

kulturnega spomenika (Šoht) v Labinu, ki sta v slabem stanju ter primanjkuje čezmejna 

promocija, sodelovanje med  akterji na nacionalni in čezmejni ravni. Potrebno je izboljšati 

znanje turističnih deležnikov o načelih trajnostnega turizma ter boljše upravljanje dediščine. 

Cilj projekta je aktivno ohranjanje rudarske dediščine z razvojem novih trajnostnih čezmejnih 

turističnih proizvodov.  

 

Ves čas konference je potekala tudi živahna diskusija o predlogih glede nadaljnjega razvoja 

turizma v Zasavju, kjer so določeni udeleženci izpostavili pomen reke Save, pomen izgradnje 

mostov na reki Savi in nasprotovanje izgradnji hidroelektrarn srednji Savi.  

 

 

 

 
 

 


