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POVZETEK: 
 

Danes je mladim na voljo veliko možnosti, da potujejo znotraj svoje države, kot tudi v tujino. 
Velikokrat jih slednja bolj privlači, medtem ko svojo domovino jemljejo kot manj zanimivo. Cilj 
naloge je predstaviti in ponuditi produkt, ki spodbuja prihod mladih v Zasavje. V ta namen smo 
pripravili program izmenjave med dijaki slovenskih in tujih srednjih šol, ki bi v Zasavje prispeli 
z vlakom. 
  
Projektna naloga želi obiskovalcem ponuditi  tridnevno izkušnjo in možnost, da doživijo 
Zasavje v njegovi najbolj zanimivi luči. Turistični produkt je kombinacija adrenalina in zabave 
z zgodovinskim pridihom.  
  
Na začetku naloga zajema kratko predstavitev regije, sledi turistični produkt, naslovljen z 
imenom Z vlakom pustolovščini naproti.  
  

Ključne besede: Zasavje, znamenitosti, mladi, adrenalin, vlak 
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TITLE: WITH TRAIN TOWARDS THE ADVENTURE 
 
ABSTRACT 
 
Young people have many opportunities to travel within their own country as well as abroad 

nowdays. Homeland is often considered as less interesting in comparison to abroad countries. 

The aim of the thesis is to present and to offer a product that encourages young people to visit 

Zasavje region.Therefore we have prepared an exchange program between Slovenian and 

foreign students of secondary schools. They would travel to Zasavje region by train. 

 

The paper offers a three day adventure and the opportunity to experience the Zasavje region 

in its most interesting light. It is a combination of adrenaline and fun with a historic touch. 

 
First the paper deals with a short introduction of Zasavje Region. The main body presents our 
tourist product, titled With Train Towards The Adventure.  
 
 
Key Words: Zasavje region, monuments, youth, adrenaline, train 
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UVOD 
 
 

Slovenija v svoji majhnosti ponuja ogromno. Pogosto ne cenimo vseh lepot svoje 
domovine, saj so stvari, ki so nam domače, pogosto tudi samoumevne. 
 
Našo pozornost je pritegni članek, avtorice Staše Lepej Bašelj. Prispevek Mat'kurja, 
da Zagorje ob Savi ni groza govori o predsodkih do zagorske umazanije, praha in 
rudarstva, ki pogosto slepijo Slovence. A kaj kmalu avtorica članka predstavi Zagorje 
ob Savi in okolico v njuni sramežljivosti, ki kukata nekje med gorami in reko Savo. 
(MMC RTV Slo, 1995-2016) 
 
Mladi pogosto radi odkrivajo mesta, kjer se veliko dogaja in ponuja. Zato smo se 
odločili, da pripravimo program izmenjave in tako povabimo dijake iz drugih srednjih 
šol v Zasavje, kjer bi preživeli tridnevno adrenalinsko izkušnjo, polno presenečenj. Ker 
pa je Slovenija dobro povezana z železnicami po vsej državi kot tudi s tujino, smo se 
odločili, da v izmenjavo povabimo tudi dijake iz tujih držav. Nekoč smo že sodelovali s 
srednjo šolo na Poljskem in menimo, da bi tudi v ta namen lahko uporabili naš program 
izmenjave. Vsekakor pa vabimo tudi dijake drugih evropskih držav. 
 
Cilj turističnega produkta je pritegniti mlade iz drugih, morda bolj oddaljenih slovenskih 
srednjih šol in tujih srednjih šol. S tem bi mladi spoznali, s čim vse jih lahko Zasavje 
privabi, očara in navduši. S tujimi dijaki bi šli še korak dlje in ponesli vest o nepozabni 
izkušnji tudi v tujino. Hkrati medkulturni stik širi obzorja, tke prijateljstva in polni 
spomine o kraju, kjer so doživeli nepozabne trenutke. Navsezadnje beseda turistov 
veliko pomeni in je močan dejavnik promocije kraja, ki gre od ust do ust. 
 
 
V uvodu naloge smo nekaj besed namenili Zasavju, saj je turistični produkt postavljen 
v Zasavje.  V osrednjem delu je predstavljen turistični produkt. Dodano je še posebno 
poglavje z dodatno ponudbo zabave ob določenem času obiska. 
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PREDSTAVITEV REGIJE 
 

Zasavska regija je najbolj rudarska regija v Sloveniji, gospodarski razcvet je pred več 

kot dvesto petdeset leti doživela ravno na temeljih črnega zlata – premoga, ki je 

narekoval tudi razvoj ostalih industrijskih panog. Danes se v Zasavski regiji, na 

temelju bogatega tehniškega znanja iz preteklosti, nadalje razvijajo steklarska, 

elektrotehnična, kemična, livarska in strojna industrija. Energetika je v fazi 

prestrukturiranja, saj se rudarjenje končuje. Obenem se razvijajo inovativna manjša 

in srednja podjetja s področja informacijskih tehnologij in novih materialov. (RRA 

Zasavje, 2016) 

                                                                                                          

Nekatera od njih so visoko specializirana in vodilna – globalno, ne le lokalno. V regiji 

priložnost za razvoj ponujajo nekateri prazni industrijski objekti in nekdanje rudarske 

površine.  (RRA Zasavje, 2016) 

Zakaj je zanimivo obiskati Zasavje? 

Zasavska regija ponuja priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Pohodništvo 

v krajinskih parkih v zasavskem hribovju, turno kolesarske poti, spusti po reki Savi, 

rudarski muzeji in tehniška dediščina so le ene od njih. 

Zasavje sestavljajo tri občine: Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi. (RRA Zasavje, 

2016) 
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LEGA ZASAVJA 
 

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s 

številnimi vrhovi, ki jim kraljuje Zasavski triglav – 

Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in 

Zagorje ob Savi. Več kot sto petdeset let tradicije v 

Zasavski regiji ima tudi steklarska industrija. Regija 

ima priključek na avtocestno omrežje pri Trojanah, 

neposredno skozi njo pa teče železniška 

povezava. (RRA Zasavje, 2016) 

                                                                                               

 

 

Regija je oddaljena le slabo uro vožnje od prestolnice in dobre pol ure od Celja, s 

čimer ponuja odlično izhodišče tako znotraj Slovenije, kot tudi širše. (RRA Zasavje, 

2016) 

 

Trbovlje 

 

Gre za širše dolinsko območje potoka Trboveljščice z dvignjenim 

svetom ob robovih.  So občinsko središče in imajo hkrati največ 

ustanov  in funkcij središča regije, ki je sicer izrazito policentrična.  

                                                                                                                  

                Slika 2: Trbovlje, grb 

           

Trbovlje so mesto, ki leži v pravem gospodarskem  središču Slovenije, kar pomeni da 

imajo v poslovnem oz. gospodarskem pogledu odlično lego. (V 3 krasne, vodnik po 

Zasavju)    

Znano je predvsem po rudnem bogastvu- rjavem premogu.  Ležijo ob reki Savi, hkrati 

pa tudi ob železniški progi Ljubljana- Zidani Most. Več kot polovica njene površine je  

gozdnata, preostanek pa je deloma namenjen  kmetijstvu,  deloma pa industriji. 

Slika 1: Lega Zasavja 
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Trboveljska občina leži v lepi, pokrajinsko pestri dolini, ujeti med tisočmetrska 

pobočja Kuma, Mrzlice in Javorja. Zaradi naravnih geomorfoloških in hidroloških 

kvalitet je širše območje Kuma in Mrzlice predlagano za zavarovanje kot krajinski 

park. (V 3 krasne, vodnik po Zasavju) 

 

 

Zagorje ob Savi 

 Je razpotegnjeno  mesto naselje in občinsko središče v 

rečice Medije od Podkraja do njenega izliva v Savo.                                                              

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                        
Na severni strani sega tudi v dolino potoka Kotredeščica, mestni značaj imata 

deloma še naselji Selo na vzhodni strani in Dolenja vas na jugozahodni. Velik 

rekreacijski park s sprehajalnimi potmo, športnimi igrišči in letališčem, urejen na 

nekdanjem rudniškem odlagališču Ruardi na severnem robu mesta, že sodi v  

Potoško vas. ( V 3 krasne, vodnik po Zasavju) 

Staro mestno jedro je na pomolu nad sotočjem Medije in Kotredeščice, katerega 

središče je današji Cankarjev trg z župnijsko cerkvijo sv.Petra in Pavla. Do druge 

svetovne vojne je mesto raslo predvsem ob cesti, ki ga je povezovala  z železniško 

postajo, na drugo stran pa se je cesta vila v smeri proti Trojanam. 

( V 3 krasne, vodnik po Zasavju) 

Ime Hrastnik izvira iz besede hrast. Ti kraji so bili namreč nekoč bogati s hrastovimi 
gozdovi. To značilnost kraja zajema tudi hrastniški grb, kjer hrast simbolizira svetlo 
prihodnost in nadaljnji razvoj kraja, ki je zrastlo na črnih tleh (rudarstvo). Rudarstvo, 
ki je bilo nekoč gonilna sila kraja, je ustvarjalo pogoje za razvoj steklarske, kemične 
in druge industrije, nekoliko manj pa domačo obrt, ki je v tem kraju skoraj zamrla. 
Danes so se vrata rudnikov zapirajo, stoletni duh rudarstva pa ostaja. Urbani del 
kraja so zapolnili upravni, finančni, kulturni, zdravstveni in drugi objekti. V samem 
centru se nahaja tudi športni park, ki zajema več objektov in igrišč, med njimi tudi 
zaprti bazen. (O Hrastniku, 2016) 

 
Dolino obdaja čudovito hribovje, s pestrimi naravnimi danostmi in kulturno dediščino. 
Popotniki, ljubitelji narave, rekreativci, športniki ter naključni obiskovalci lahko 
preživijo svoj čas tudi v tem kraju, saj skozi občino vodijo zanimive in pestre poti, 
posamezne točke privabljajo in očarajo, prireditve pa popestrijo življenje kraja in 
pričarajo prijetno vzdušje. (O Hrastniku, 2016) 

Slika 3: Zagorje ob Savi, zemljevid 
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Z VLAKOM PUSTOLOVŠČINI NAPROTI 
 

Turistični produkt je sestavljen iz treh dni. Gre za živahno postojanko v Zasavju, ki je 

hkrati tudi odlična ideja za premor med potovanjem iz večjih mest. A ker mladim ni 

nikoli dolgčas, skok iz vlaka v Trbovljah ponuja prisrčno, pestro, adrenalinsko in 

izkušnjo polno presenečenj. 

                        

Opis turističnega produkta bo obsegal pot ene skupine. Maksimalno število 

obiskovalcev je  24, kolikor je tudi ležišč v izbrani nastanitvi. 

 

PRVI DAN 

Ko bi skupina mladih prispela z vlakom v Trbovlje, se z avtobusam pripeljejo do 

centra Trbovelj in se nastanijo v mladinskem hostlu Mladinskega centra Trbovlje. To 

vrsto nastanitve smo izbrali predvsem zaradi sproščene in ugodne narave, ki pritegne 

mlade skupine.  Hkrati nastanitev nudi brezplačno uporabo interneta in bližino 

pomembnih lokalnih prevoznih sredstev. 

Mladinski hostel Trbovlje nudi 24 postelj, 4 sobe, 2 apartmaja, skupno 

kuhinjo, kavarno, večnamenski prostor, bližino centra mesta, veliko streho s klopmi 

za druženje. (Mladinski center in hotel Trbovlje, 2012) 

Leta 2002 je Mladinski center Trbovlje (v nadaljevanju MCT) pridobil prostore v stavbi 

Rudar. Leta 2009 pa so po odličnem projektu DELUJMO LOKALNO, pridobili dve 

dodatni pisarni v stavbi Partizana ter klubski prostor, ki so ga mladi ljubkovalno 

poimenovali Sonček. 17. junija 2011 pa so se preselili v novo stavbo, ki stoji na trgu 

med zavodom za kulturo, Delavski dom, prostori Društva upokojencev in Zasavskega 

muzeja Trbovlje. Tam delujejo tudi Kavarna MCT, mladinski hotel in Turistično 

informacijski center Zasavje. (Mladinski center in hotel Trbovlje, 2012)  

Po nastanitvi bi se peš odpravili proti našemu najbolj adrenalinskem maratonu v 

Zasavju in sicer Jamatlonu.  
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Slika 4: Jamatlon 

Mladi, stari med 14 in 16 let lahko sodelujejo na Jamatlonu le s pisnim soglasjem 

staršev ali skrbnikov. Štartna pozicija je na Ajnzerju v Trbovljah rudar, kjer 

spremljevalec pregleda opremo udeležencev. Jamatlon je izjemno zanimiva izkušnja, 

posebaj za mlade, ki so fizično dobro pripravljeni. Trasa je speljana po talnem rovi, kjer 

udeleženci tudi premagujejo različne ovire, na primer jamski voziček. Mladi ob 

raziskovanju rovov vidijo tudi, kje in kako so se prevažali stari knapi.  (Jamatlon, 2016) 

Jamska avantura nudi edinstveno doživetje polno adrenalina s pridihom starih zgodb. 

Na koncu Jamatlona bi prišli ven v Hrastniku, zato bi po okrepčitivi in počitku 

nadaljevali zgodbo v Hrastniškem muzeju. Na ogled so zbirke nekdanje nemške šole. 

Zasavski značaj imata zbirki o narodnoosvobodilnem boju in osnovnem šolstvu, 

lokalnega pa različne zbirke iz zgodovine Hrastnika: predstavitev arheološkega 

najdišča Podkraj, hrastniška gospoda, steklarna in kemična tovarna, rudarstvo, 

kmetijstvo in obrt ter društveno in kulturno življenje. (V 3 krasne, 2012)  

Ko bi si ogledali muzej, pa bi počasi krenili nazaj, peš čez hrib proti Trbovljam. Na 

vrhu hriba bi se ustavili in si ogledali novo narejena ribnika, kjer si lahko ogledajo tudi 

veliko zanimivih živali. Zraven teh ribnikov pa bi si lahko še ogledali strelišče.  

Večer bi zaključili v športnem duhu in sicer v restavraciji K5, kjer imajo odlične jedi in 

božanske sladice. A posebnost restravracije je pogled na športni park Rudar, kjer 

poteka tako imenovan ''Zasavski derbi''. Ta derbi je najbolj popularni nogometni turnir 

v Zasavju. Vsako mesto ima svoje zveste navijače: Trbovlje ima navijače z imenom 

Kamnita, kjer so vsi obarvani zeleno; Zagorje pa ima svoje zveste navijače pod 

http://www.zasavc.net/wp-content/uploads/2016/09/jamatlon-zimski-2016-prva-novica.jpg
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imenom Crazy boys, kjer pa so vsi oblečeni v značilne črne jope z njihovim 

logotipom, čeprav je Zagorska barva rdeča. Po odlični večerji in prijetnem ogledu 

tekme pa bi se odpravili nazaj v Mladinski center za kakšen čaj ali druženje z drugimi 

vrstniki in si po napornem dnevu privoščili prijeten spanec. 

DRUGI DAN 

Drugi dan, bi po zajtrku dan nadaljevali v zgodovinskem slogu in si ogledali Zasavski 

muzej, ki se nahaja nasproti Mladinskega centra Trbovlje.  

Stavbo je leta 1874 zgradil podjetnik Viljem Frič na zgornji strani ceste. Hiša je bila že 

v začetku enonadstropna. Leta 1886 jo je kupil restavrator Oskar Urban, leta 1890 pa 

TDP. Leta 1956 je bil v njej odprt Muzej NOV, 1974 obnovljen in preimenovan v 

Revirski muzej ljudske revolucije, od leta 1984 Revirski muzej Trbovlje in danes 

Zasavski muzej Trbovlje. Ob hiši je bilo manjše poslopje, sprva hlev, pozneje 

predelan v  stanovanjsko hišo, v kateri so stanovali Mestniki, ki so leta 1991 hišo 

prodali cerkvi. Ta jo je leta 1998 podrla in pričela gradili nov pastoralni objekt. 

(Ivančič Lebar, 1999) 

Deluje kot splošni muzej novejše zgodovine za občine Trbovlje, Hrastnik in Zagorje. 

Kljub raznolikosti zbirk imajo skoraj vse skupno ozadje -rudarstvo.  (Museums, 2007-

2017) 

Po ogledu Zasavskega muzeja bi se sprehodili v smeri parka in prispeli do 

Sallauminesa. Ime tega dela Trbovelj je dano leta 1965 po pobratenju s francoskim 

mestom Sallaumines. Prva hiša (štirioglata) je bila zgrajena 1960, okrogla hiša pa 

1962. (Ivančič Lebar, 1999) 

Nato bi prispeli do parka.  

Park, katerega bi obiskali, je včasih bilo pokopališče. Prvo je bilo okrog župne cerkve, 

a je kmalu postalo premajhno in so ga prestavili pod nekoliko oddaljeni hrib Golovec. 

Tudi to ni zadostovalo, zato so leta 1891 kupili obširno Parašuhovo njivo ob 

Trboveljščici in jo ogradili za prvo pokopališče. Leta 1893 so poleg pokopališča 

zgradili kapelico. Z dotokom prebivalstva so morali pokopališče še dvakrat podaljšati. 

Leta 1972 so pokopališče prestavili v Gabersko, 1992 pa ga preuredili v park. 

(Ivančič Lebar, 1999) 

Pot bi nadaljevali še malo naprej in bi prišli do Arzenškove hiše. To je najstarejša 

hiša v Trbovljah, omenja se kot ''grofovska lovska hiša''' v urbarju leta 1582, na hiši je 

datum 1695. V njej je bil poseben gospoščinski urad. V drugi polovici 18. stoletja je 

bil urad odpuščen, grof Maks Jožef Wildenstein je hišo prodal državni pristojbinski 

upravi, ki je dala zanjo 400 goldinarjevi n je v njej  namestila svoj urad. Leta 1983  so 

jo pričeli obnavljati. Leta 1898 je požar uničil streho. Obnova se je vseeno 
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nadaljevala, tako da je hiša danes obnovljena v starem stilu, vendar z modernim 

steklenim prizidkom. Danes je last občine Trbovlje in je spomeniško zaščitena kot 

kulturni spomenik. (Ivančič Lebar, 1999) 

 

Po zaključenem ogledu bi se vrnili v Mladinski center Trbovlje, se osvežili, spočili in 

okrepčali. Večer bi zaključili v športnem duhu in se odpravili na Mrzlico.  

Pohod na Mrzlico je srečanje Zasavčanov in Savinjčanov na Mrzlici. To pripravita 

občini Trbovlje in Prebold. Ima že zelo dolgo tradicijo, je pa izgubilo nekdanjo 

obarvanost in se spremenilo v družabno prireditev, ki privabi številne obiskovalce iz 

vseh bližnjih občin. Nekaj krajšo tradicijo ima prav tako uveljavljeni nočni pohod z 

baklami, ki ga pripravlja Planinsko društvo Trbovlje. Med zelo obiskane sodi tudi 

prvomajski pohod iz Trbovelj. (Hribi.net, 2007-2017) 

Oprema in opis poti: 

Planinski čevlji ali čevlji z narebranim podplatom, oblačila primerna trenutnim 

razmeram in za primer dežja (pelerina, dežnik) ter naglavna lučka. 

Gre za lahko označeno pot, ki traja skupaj približno 3-4 ure. Pot na Mrzlico je 

nezahtevna in njen vrh je četrta najvišja gora zasavskega hribovja. (Hribi.net, 2007-

2017) 

Po nočni dogodivščini se vsekakor prileže počitek, da si naberemo moči še za zadnji 

dan druženja. 
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TRETJI DAN 

Zadnji dan, bi po odličnem zajtrku in toplemu čaju pospravili vse stvari, ter jih vzeli s 

seboj in se pred odhodom v Zagorje ob Savi ustavili še pri najvišjem dimniku v 

Evropi. 

 

Slika 5: Trboveljski dimnik 

 

630 meterski betonski gigant je bil leta 1976 zgrajen z namenom izboljšanja okoljskih 

razmer. (Večer, 2016) 

A brez dobre psihofizične kondicije ne bo šlo. Z višino pa tudi narašča tudi strah. Zato 
je ta del programa po želji. Tisti, ki pa raje ostanejo na trdnih tleh, pa bi samo 
občudovali veličino dimnika. (24ur, 2016) 

Spretni se povzpnejo na vrh v eni uri. Oprema zajema čelado, dobro obutev in 
rokavice, saj roke najbolj trpijo pri vzpenjanju. Za dodatno varnost je potrebno 
poskrbet tudi s samovarovalnim kompletom. Do vrha vodi lestev, ki je prekinjena s 13 
podesti in nudi kratek počitek. Vzpon je poplačan s čudovitim razgledom, ki se 
razteza vse do Kamniško-Savinjskih Alp. (24ur, 2016) 

Nato bi se v Zagorje ob Savi odpravili z avtobusom. Po kratki vožnji bi izstopili pri 

Evroparku, kjer nudijo številne možnosti za različne športne aktivnosti.  

 

Odprt je bil ob vstopu Slovenije v Evropsko Unijo, zato tudi nosi takšno ime. Celotno 

območje meri 36 ha. Tukaj je veliko atrakcij, kot sta dva ribnika z obvodnimi 

file:///C:/Users/vstop/Desktop/projektna%20naloga,%2013.1.docx%23_Toc471984855
http://www.24ur.com/novice/slovenija/foto-in-video-vas-je-dovolj-v-hlacah-da-se-povzpnete-na-vrh-trboveljskega-raufnka.html
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ureditvami in parkiriščem, lokostrelsko vadbišče, vzletno – pristajalna steza s 

pripadajočimi  objekti, otroško igrišče, pomožno nogometno igrišče, kolesarska steza 

ob potoku, sprehajalne poti z razgledišči. Nad Evroparkom se dviguje vzletišče 

Ruardi, s 450 metrov dolgo vzletno stezo, namenjeno manjšim športnim in turističnim 

letalom. Vzletišče je nastalo na mestu nekdanjega plazu. Člani Aerokluba Zagorje 

pravijo, da je zato vsak meter steze na Ruardiju spoštovan in negovan, vzletišče pa 

velja za eno najzahtevnejših v Sloveniji. Ob jasnih dnevih je na nebu nad Zagorjem 

kar gost promet. V parku pa imajo tudi tudi vrt tete Johance, ki je dobil ime po prvi 

zeliščarki v Zagorju ob Savi. Služi kot učni poligon in za druženje tako mladih kot tudi 

starejših in ljudi s posebnimi potrebami. Na tem vrtu se zmeraj nekaj dogaja npr. 

sadijo različna zelišča ter ustvarjajo izdelke kot so kreme, mila in čajne mešanice. 

(RTV Slo MMC, 2016) 

Po ogledu Evroparka, bi odšli peš v center Zagorja. Tam bi se lahko po naporni hoji 

spočili kar na ploščadi, kjer so narejeni vodometi in uživali v razgledu. Zraven 

ploščadi stoji lepo obnovljena znamenita Weinbergerjeva hiša, zgrajena konec 19. 

stoletja. V njej domuje galerija Medija, znana po dolgoletni 50-letni tradiciji 

organiziranja slikarske kolonije Izlake – Zagorje, najstarejše slikarske kolonije v 

srednji Evropi. V hiši sta del muzejske zbirke iz NOB-ja in spominska soba opernega 

pevca Ladka Korošca, seveda po rodu tudi Zagorjana. 

Kasneje bi odšli še v mestni park. Sredi mestnega parka pa je še ena znamenitost – 

obeležje, ki oznanja, da je Zagorje pripeto na 15. poldnevnik vzhodne geografske 

dolžine. Tam pa bi se lahko ustavili v restavraciji Next, ki je na novo prenovljena in 

velika atrakcija za mlade. V restavraciji imajo tudi bowling, tako da bi se mladi lahko 

tudi malo pozabavali. Po dobrem kosilu bi odšli peš do železniške postaje, kjer pa bi 

počakali na vlak. 

DODATNI PROGRAM  
 

V različnih letnih časi imajo mladi veliko priložnosti za zabavo. V poletnem času, 

okrog avgusta pripravljajo vse tri občine največje zabave. Vsaka občina ima 

dvodnevne festivale. Najprej pripravlja zabave Zagorje, imenovane Noč pred nočjo in 

Zagorska noč. Tam velikokrat poje. Naslednje dva dni ima zabavo Trbovlje. Njihova 

zabava se imenuje Kumfest. Imanovana je po radiju Aktual Kum, najbolj znanem 

radiju v Zasavju. Prirejajo razne zabave za otroke in mlade. Na Kumfestu nastopajo 

razni zasavske skupine. Nazadnje pa ima 2 dni zabave Hrastnik. Hrastnik ima festival 

imenovan Štuor. Na ta festival pa prihaja veliko ljudi, saj gostujejo številne 

glasbenike. 
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ZAKLJUČEK 
 

Zasavje ponuja veliko adrenalinskih dogodivščin, ki postajajo vse bolj zaželjeno med 

mladimi obiskovalci. Turistična naloga tako promovira tudi zdravo obliko preživljanja 

prostega časa v naravi. Hkrati se povezuje z različnimi ogledi, ki ponudijo obiskovalcu 

vpogled v zgodbe preteklosti. 

Tridnevno pustolovščino bi dijaki v večini vodili sami in tudi s pomočjo turističnih 

delavcev. Program ni namenjen samo obliki izmenjave s šolami, lahko se promovira 

tudi kot samostojen program za športne navdušence. 

Menimo, da bi udeleženci našega programa odšli domov polni vtisov, novih prijateljev 

in lepega spomina na druženje v našem Zasavju. 
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VIRI IN INTERNETNI VIRI 
 

IVANČIČ LEBAR, I. Naše Trbovlje. Trbovlje:Grafex Izlake,1999 

Mladinski center in hotel Trbovlje: http://www.poi.si/sl/destinacije2/item/mladinski-center-

trbovlje (pridobljeno, 13.12.2016). 

 

MMC RTV Slo: https://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/mat-kurja-da-zagorje-ob-

savi-ni-groza/344614#(pridobljeno, 13.12.2016). 

RRA Zasavje,  http://www.rra-zasavje.si/si/zasavje/ , (pridobljeno, 13.12.2016). 

O Hrastniku: http://hrastnik.si/o_hrastniku/  (pridobljeno, 10.12.2016). 

Jamatlon: http://www.jamatlon.si/ , (pridobljeno, 5.12.2016). 

V 3 krasne. (Muze v Hrastniku): http://www.v3krasne.si/muzej-v-hrastniku-81 (pridobljeno, 

10.12.2016). 

Museums. (Zasavski muzej Trbovlje): http://museums.si/sl/museum/details/64/zasavski-
muzej-trbovlje (pridobljeno, 10.12.2016). 

Hribi.net: http://www.hribi.net/izlet/podmeja_mrzlica_/25/678/1202 (pridobljeno, 10.12.2016). 

Večer. (Pogum ali norost Pogled iz najvišjega dimnika v Evropi): http://www.vecer.com/video-

pogum-ali-norost-pogled-z-najvisjega-dimnika-v-evropi-6211059 (pridobljeno, 10.12.2016). 

24ur.com. (Vas je dovolj v hlačah, da se povzpnete na vrh Trbovljskega »raufenka«): 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/foto-in-video-vas-je-dovolj-v-hlacah-da-se-povzpnete-

na-vrh-trboveljskega-raufnka.html (pridobljeno, 5.1.2017). 

 

 

 
 

 

 

https://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/mat-kurja-da-zagorje-ob-savi-ni-groza/344614
https://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/mat-kurja-da-zagorje-ob-savi-ni-groza/344614
http://www.rra-zasavje.si/si/zasavje/
http://hrastnik.si/o_hrastniku/
http://www.jamatlon.si/
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VIRI SLIK 
 

Slika 1:Zasavje. https://sl.wikipedia.org/wiki/Zasavje#/media/File:Regija_Zasavje.png 

(pridobljeno 3.1.2016).  

Slika 2: Trbovlje. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Trbovlje.png  
(pridobljeno 3.1.2016). 
 
Slika 3: Zagorje ob Savi. https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Zagorje_ob_Savi 
(pridobljeno 3.1.2016). 
 
Slika 4: Jamatlon, Branko Klančar. http://www.zasavc.net/zasavje-novice/jamatlon-kot-ga-
se-niste-videli/ (pridobljeno 3.1.2016). 
 
Slika 5: Trboveljski dimnik, 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trboveljski_dimnik#/media/File:Termoelektrarna_Trbovlje_in_Sav
a_IMG_2581.jpg (pridobljeno 4.1.2016) 
 
 
Naslovni mozaik sestavljen iz: 

V 3 krasne (pridobljeno 10.1.2016) 

http://www.v3krasne.si/assets/img/upload/image-original-

p17sueqe9bvimnmh5q7c29nk1.jpg?1424282130 

 

http://www.v3krasne.si/assets/img/upload/image-original-

p17ud4h7r41bkj1kfnh7h1q4npju1.jpg?1424282143 

http://www.v3krasne.si/assets/img/upload/image-original-

p17bq3pelh1sgo16e2sb0102p92k1.jpg?1424281047 

 

http://www.v3krasne.si/assets/img/upload/image-original-

p17bq41fbd1841dql60h1h721m236.JPG?1424281160 

 

http://www.v3krasne.si/assets/img/upload/image-original-

p178el8vtr1et2lasngj1cph1p821.jpg?1424282470 

 

http://www.v3krasne.si/assets/img/upload/image-original-

p1782a3j4k192u1g42usbj0rgjl1.jpg?1424283058 

 

http://www.v3krasne.si/assets/img/upload/image-original-

p1782a2h261hme1hvkcav5p61ee41.jpg?1424283056 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Zagorje_ob_Savi
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Opomba: 

Promocijski video je avtorsko delo dijakov, ki so se podali na teren in posneli razne izseke. 
 
Spremljevalna pesem: Orleki - Na Kum (pridobljeno dovoljenje za uporabo spremljevalne 
pesmi v promocijskem posnetku) 
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PRILOGA 1 
 

Načrt predstavitve na turistični tržnici:  

 

 
Zasavje ponuja veliko aktivnosti, ki pritegnejo mlade. Hkrati ponuja raznovrstne festivale, ki 

poskrbijo za zabavo mladih.  S kombinacijo obojega želimo navdušiti sovrstnike in ponesti glas 

o Zasavju polnem presenečenj tudi v tujino. S predstavitvijo bomo poskrbele, da obiskovalci 

naše stojnice ne odidejo ravnodušni. Sodelovanje na turistični tržnici bomo izkoristile za 

promocijo naše regije in seveda tudi šole.   

Turistični produkt je naslovljen enako kot projektna naloga in predstavlja tridnevno 
dogodivščino po Zasavju. Stojnico bomo  popestrile s plakati in drugimi izdelki. Dodale bomo 
še prigrizke in presenetile  Predstavitev bo potekala tako, da bo vsaka od avtoric zadolžena 
za svoj del. Če katera ne bi bila prisotna ves čas, bodo ostale poskrbele za privlačno 
predstavitev. Pri predstavitvi bomo sodelovale avtorice dela, torej 5 deklet.  
 

 

 

 

 


