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POVZETEK:
V naše zasavske kraje želimo povabiti sovrstnike iz različnih koncev Slovenije. Cilj
naloge je predstaviti produkt, ki spodbuja spoznavanje naših krajev in pokazati, da
niso samo večja mesta tista, kjer bi se lahko zabavali. Naš produkt obsega moderne
virtualne izkušnje, adrenalinska doživetja, preizkušnje risarskih sposobnosti,
razvajanja brbončic, navezovanje novih prijateljstev in spoznavanja naših
krajev na prav poseben, pustolovski način.
Projektna naloga ponuja obiskovalcem dvodnevno izkušnjo in možnost, da doživijo
Zasavje v njegovi najbolj zanimivi luči. V projektni nalogi promoviramo tudi
pohodništvo, na katerem se naše dijakinje zdravstvene nege izkažejo tudi z
meritvami pritiska in srčnega utripa, saturacije in sladkorja v krvi.
Na začetku naloga zajema kratko predstavitev regije, sledi turistični produkt, z
naslovom Mladi raziskovalci Zasavja.
Ključne besede: mladi, adrenalin, kulinarika, virtualnost, pohodništvo, taborjenje,
zdravje.
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TITLE: THE YOUNG EXPLOYERS OF THE ZASAVJE REGION
ABSTRACT
We would like to invite peers from different parts of Slovenia to our Zasavje region.
The goal of the thesis is to present a product that promotes learning about our
region. The aim is also to show that not only big cities offer fun.
Our product goes from modern virtual experience to adrenaline experience,
experimenting drawing skills, culinary delights, new friendships and getting to
know our places in a very special adventurous way.
The thesis offers visitors a two-day programme and the opportunity to experience
Zasavje in its most interesting way. Our thesis also promotes hiking while our health
care students measure blood preassure, heart beat, saturation and blood sugar.
First the paper deals with a short introduction of Zasavje region. The main body
presents our tourist product, titled The Young Exployers of The Zasavje Region.

Key Words: youth, adrenaline, culinary, virtuality, hiking, camping, health
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UVOD
Projektno nalogo sestavlja dvodnevno doživetje, ki med mladimi združuje poučno z
zabavnim. Odločili smo se, da naš turistični produkt ponudimo srednješolcem ostalih
regij v sklopu dodatnih izbirnih vsebin v šolah.
Menimo, da naši sovrstniki ne poznajo dobro Zasavja in okolice ter možnosti, ki jih
ponuja. V ta namen bi uporabili anketni vprašalnik (v prilogi), ki bi nam prinesel
podrobnejši vpogled o poznavanju naše regije. Projektna naloga želi prikazati način,
kako lahko srednješolci predstavijo svoje okolje ostalim srednješolcem, jih ob tem
nekaj naučijo, se zabavajo in spoznavajo.
Šole, ki bi ponudile naš turistični produkt svojim dijakom v okviru dodatnih izbirnih
vsebin, bi same oblikovale skupine približno dvajsetih dijakov. Dvodnevno izkušnjo bi
zato ponavljali večkrat v ugodnih vremenskih razmerah.
V uvodu naloge smo nekaj besed namenili Zasavju, saj je turistični produkt postavljen
v Zasavje. V osrednjem delu je podrobneje predstavljen turistični produkt.
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PREDSTAVITEV REGIJE
Zasavska regija je najbolj rudarska regija v Sloveniji, gospodarski razcvet je pred več
kot dvesto petdesetimi 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 krajinskem parku po zasavskem hribovju, turne kolesarske poti, spusti po reki Savi,
rudarski muzeji in tehniška dediščina so le nekatere 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)

MLADI RAZISKOVALCI ZASAVJA
Turistični produkt je dvodnevno doživetje, opis obsega pot ene skupine z dvajsetimi
udeleženci.
Prvi dan je namenjen adrenalinski izkušnji in večernemu taborjenju, zato dobijo dijaki
predčasna navodila o športni opremi. Če je možno, s seboj prinesejo tudi spalne
vreče.
PRVI DAN
1. Virtualni muzej DRITL
Skupina dijakov se z organiziranim prevozom (avtobus) pripelje v Trbovlje. Kraj
srečanja je Delavski dom Trbovlje, kjer si skupina ogleda virtualni muzej rudarstva
DRITL.
Virtualni muzej rudarstva dediščino rudarstva predstavlja na nov, vizualno atraktiven
način, s pomočjo posebnih očal. Obiskovalci se lahko podajo čez pravi rudniški rov,
opremljen z rudniškimi eksponati, s svetlobnimi in zvočnimi učinki, hologrami in
projekcijami. S pomočjo najsodobnejše opreme za navidezno in razširjeno resničnost
bodo lahko dijaki vstopili v svet rudarjev, kakršen je bil pred stotimi leti. (4. Dritl,
2018)
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Slika 1: DRITL

Menimo, da je takšna predstavitev s sodobno tehnologijo zanimiv način, kako
pritegniti pozornost in zanimanje za črni svet rudarjev.
2. Kosilo v kulturnem spomeniku
Po ogledu sledi pot do Pizzerije Dimnik, kjer se okrepčamo. Picerija je kulturni
spomenik, ki stoji in obratuje že od leta 1875. Ime je dobila po Ani Dimnik, ki je bila
slovenska mati, saj se je edina v Zasavju v času okupacije Nemcev javno borila za
slovenski jezik. V gostilni je spodbujala govorjenje slovenskega jezika ter ponujala v
branje slovenske časopise, in sicer Slovenski narod, Domovina, Zarja, Ljubljanski
zvon, Popotnik in celo prvo žensko revijo Slovenka. (Pizzerija Dimnik, 2016)
Po okrepčilu se z avtobusom odpeljemo proti Vačam, kjer se nahaja geometrično
središče Slovenije (GEOSS).
3. Središče Slovenije
Vače so kraj v občini Litija. Znane so predvsem kot najdišče »vaške situle«. V bližini
kraja je vas Slivna (pod istoimenskim hribom), kjer je geometrično središče Slovenije
(GEOSS) in velja za eno najbolj priljubljenih izletniških točk v tem delu Slovenije.
(Vače, 2017)
Tukaj se ustavimo in si privoščimo sproščen ogled okolice Zasavja.
V lokalnem muzeju so predstavljene najpomembnejše arheološke najdbe, v njem pa
je na ogled tudi slovenska geološka zbirka. Arheološka najdišča v Vačah obsegajo
naselbino (izkopanih je bilo 19 hiš) in 6 grobišč, kjer je bilo izkopanih več kot 2000
grobov. Med najpomembnejše najdbe štejemo 4 situle, od katerih je najbolj okrašena
dobila ime situla z Vač (tudi Vaška situla) in je shranjena v Narodnem muzeju
Slovenije. V okolici Vač je bilo izkopanih čez 2.000 grobov iz železne dobe, kar Vače
uvršča med največja grobišča tega obdobja v srednji Evropi. Za pokopališčem na
4
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Vačah se nahajajo ostanki fosilne morske obale. Jurski apnenec je nastal pred 110
milijoni let, morje pa jo je prekrivalo še v miocenu, pred 13 milijoni let. Ohranjene so
fosilne školjčne lupine ostrig, velike do 10 centimetrov ter zobje morskih psov.
Fosilna morska obala je zavarovana z odlokom o razglasitvi geološke znamenitosti
na Vačah za naravni spomenik. (Visit Ljubljana, 2018)
4. Adrenalinski park
Pot nadaljujemo v pustolovski park v vasi Slivna, ki ponuja šest plezalnih poti na
drevesih. Na različnih višinah (od 1 do 25 m od tal) je razporejenih 91 plezalnih
elementov, katere dopolnjuje tudi spust, dolg kar 915 metrov. Vse skupaj je mogoče
prehoditi in preplezati v dveh do treh urah. (Visit Ljubljana, 2018)

Slika 2: Adrenalinski park 1

Preden se dijaki spustijo v lov na adrenalin in preizkušanje fizične zmogljivosti, dobijo
od inštruktorjev navodila o varnosti. Ko inštruktorji ocenijo, da dijaki navodila dobro
razumejo, lahko pričnejo s plezalnimi aktivnostmi.

Slika 3: Adrenalinski park 2
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Ob koncu plezalnih aktivnostih se lahko pogumni spustijo v srce Slovenije po
orjaškem zip-line, imenovan Flying Fox, ki v celoti meri kar 915 m. Ob spustu jih
razvaja prekrasen razgled po okolici.

5. Taborjenje in spanje na drevesih
Adrenalinski park, ki je največji v Sloveniji, v lepem in toplem vremenu ponuja tudi
spanje v visečih posteljah, postavljenih prav v krošnjah dreves. Zato smo si zamislili
prenočitev malo drugače. Za tiste, ki pa raje spijo na trdnih tleh pa postavimo tudi
šotore.
Zvečer sledi druženje ob ognju ter samostojna priprava večerje in taborjenje.
Verjamemo, da zgodb, prigod, zanimivih iger, novih prijateljstev ob ognju ne bi
manjkalo.
V primeru slabšega vremena naši gostje prespijo pri dijakih doma. To pomeni, da
vključimo več dijakov naše šole in glede na razpoložljivost porazdelimo dijake. Ker pa
je taborjenje bolj vznemirljivo, izvajamo turistični produkt ob lepih napovedih vremena
in od meseca maja naprej.

DRUGI DAN
1. Pohod na Zasavsko Sveto goro
Ker nas jutro v naravi hitreje prebudi, se po zajtrku v parku odpravimo peš na pot do
Zasavske Svete gore, ki traja približno dve uri. Zaželene so pohodniške palice in
obvezna športna oprema ter voda.
Zasavska Sveta gora ali s starejšim imenom Sveta gora nad Litijo je 852 m visok
hrib, ki se nahaja na levi strani reke Save. Tukaj stoji znana romarska cerkev
posvečena Materi božji, od koder se razprostira razgled po celi Sloveniji, od Triglava
do Pohorja pa vse tja do Snežnika. (Zasavska Sveta gora, 2016)
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Slika 4: Zasavska Sveta gora

2. Meritve pritiska, srčnega utripa, sladkorja v krvi in saturacije
Ko prispemo na cilj, si dijakinje zdravstvene nege razkužimo roke, pripravimo suhe in
alkoholne zložence, si nataknemo rokavice in vstavimo listek v aparat, razkužimo prst
ter z iglico zbodemo prostovoljce. Prvo kapljico odstranimo, drugo pa vzamemo in
odčitamo sladkor v krvi. Po dvourni hoji opravljamo tudi meritve saturacije, pritiska in
srčnega utripa. Dekleta izvedemo aktivnost kot zanimivost, kateri se naši gostje
pridružijo po želji.

3. Romarska cerkev in risarska delavnica
Sledi ogled romarske cerkve, ki je posvečena Materi božji. Romarska cerkev ima zelo
dolgo ter zapleteno stavbno zgodovino. Glede na izkopanine sega poseljenost te
vzpetine daleč nazaj. Tu naj bi še pred prvo krščansko cerkvijo stalo pogansko
svetišče. Cerkev se prvič pisno omenja že leta 1250. Prva cerkev je bila romanska,
druga pa gotska. Gotsko stavbo so leta 1704 po novem okusu »barokizirali«. Cerkev
je bila večkrat tarča strelnih udarov, zato je skozi leta doživela več obnov in z njimi
zagotovo tudi stilne spremembe. (Zasavska Sveta gora, 2016)
Posebnost te cerkve je, da jo obdaja mogočno obzidje, katero je nekoč služilo za
obrambo pred turškimi vpadi. Ko je turška nevarnost minila, so ga deloma znižali. Na
severni strani so ga kasneje podrli, ker so potrebovali prostor za dozidavo stranske
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kapeli. Za obzidjem stoji zvonik, kateri je v času turških vpadov služil kot obrambni
stolp. Na njem so še danes ohranjene strelne line. (Zasavska Sveta gora, 2016)

Slika 5: Zasavska Sveta gora

Zanimivost cerkve je, da je poslikana z raznimi slikami. Tukaj se dijaki preizkusijo v
risarskih sposobnostih, navdihnila pa naj bi jih prelepa zasavska pokrajina, ki se
razprostira iz vrha Svete gore. Dijaki bi lahko slike uporabili na šolskih razstavah in
tako ponesli spomin na lepo druženje tudi na šolske hodnike.
Že malenkost utrujeni nadaljujemo pot z avtobusom do Medijskega gradu.

4. Medijski grad
Medijski grad ali grad Medija (nemško Gallenegg) je stal v naselju Podlipovica
(Občina Zagorje ob Savi), zahodno od Izlak. Obnovljena je grajska kapelica, v kateri
redno potekajo kulturne prireditve, koncerti ter v zadnjih letih tudi poroke. Sam grad
in konjušnico so partizani porušili. Zraven gradu naj bi bil tudi rov, ki je povezoval
grad z vrelcem (Medijske toplice), ki pa so ga zasuli.
Fevdalni viri navajajo prve naseljence na območju
Izlak konec srednjega veka, prvi pa jih je, natančneje
Medijski grad (Galleneck), opisal Janez Vajkard
Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske. Sam je na gradu,
Slika 6: Medijski grad
ki je bil last rodbine Valvasor, preživel otroštvo. Grad
so med drugo svetovno vojno, jeseni 1944, razstrelili
partizani, da bi preprečili vselitev Nemcev. Leta 1990
je bila obnovljena grajska kapela. V njej se nahaja
grobnica družine Valvasor, med drugimi naj bi bili v
njej shranjeni tudi posmrtnimi ostanki Janeza Vajkarda
Valvasorja. (Izlake, 2017)
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Slika 7: Medijski grad

5. Gastronomski skok v 17. stoletje
Po ogledu in kratki zgodovinski predstavitvi dijaki programa gastronomija pripravijo
zdrave prigrizke iz suhega sadja, ki dijake popelje v čas Valvasorja, v 17. stoletje.
Valvasor je omenjal, da so v 17. stoletju na Kranjskem pred zimo sušili veliko sadja.
Jabolka in hruške so sušili v posebnih sušilnicah, samostojnih objektih v bližini svojih
domačij. (Delo, 2016)
Naši »gastronomi« nas pogosto radi presenetijo, zato smo prepričani, da bi z
veseljem pripravili še kakšno dobroto iz starih kuharskih bukev.
Z željo po dobrem kosilu se z avtobusom odpeljemo do naše zadnje točke, na
Podkum, v znano hišo domačih okusov Pr Čop.

6. Razvajanje brbončic Pr Čop
Priimek Čop ima bogato zgodovino, saj izhaja že iz leta 1748, ko sta grofica in grof
Čop kupila dvorec, ki je danes v lasti našega gostitelja Lojzeta Čopa. O dvorcu je
pisal tudi sam Janez Vajkard Valvasor v knjigi Slava vojvodine Kranjske.
Z enkratno kulinarično izkušnjo v toplem in sproščenem vzdušju nas bo navdušil prvi
najmlajši kuharski mojster v Sloveniji, Lojze Čop, ki domače dobrote spreminja v
9
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vrhunske mojstrovine. Kuhanje osmišlja njegovo življenje, zato gostje doživijo
nostalgijo okusov, kot so jih bili vajeni v otroštvu pri svojih babicah. (Pr Čop, 2015)
V idili okusov slovenske tradicionalne kulinarike, čudovitega pogleda po okoliških
hribih in pristnega gostoljubja sledi slovo od dijakov, ki se odpravijo domov z lepimi
spomini in novim znanjem.

Slika 8: Gostilna Pr Čop
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ZAKLJUČEK
V uvodnem delu smo omenili, da smo pri oblikovanju turističnega produkta izhajali iz
dejstva, da naši sovrstniki ne poznajo dobro naših krajev in okolice. Zato smo
razmišljali predvsem, kako jih privabiti v sklopu turističnega izobraževanja, a hkrati
ponuditi program, ki bo zanimiv in bo pritegnil. Razmišljali smo, kaj bi nas kot
srednješolce privabilo v druge kraje Slovenije. Pogosto nas zanimajo nova
poznanstva in zabava. Veseli smo, kadar nam naša šola v sklopu projektnih dni
ponudi izobraževanje na drug način in zato smo si domislili, da bi tudi mi ponudili
ostalim šolam dodatno izbirno vsebino na prav poseben način.
Združili smo virtualno izkušnjo, ob kateri se naučimo nekaj o zgodovini rudarstva.
Vključili smo adrenalinsko športno aktivnost in sočasno pokazali središče
Slovenije in njegove geološke značilnosti. Nismo pozabili na pristno druženje ob
ognju, spanje na drevesih ali v šotorih v upanju, da spodbudimo aktivnosti v
naravi in za kratek čas pozabimo na moderno tehnologijo.
Dijaki poklicne šole se radi pokažemo tudi s pridobljenimi strokovnimi znanji in
zdravju koristno popestrimo dan.
Pomemben dejavnik turističnega produkta je tudi kulinarika. Tokrat smo poskrbeli,
da se ob dobri hrani naučimo tudi nekaj o zgodovini in kulturi Zasavja.
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(pridobljeno, 15.12.2017).
Izlake: https://sl.wikipedia.org/wiki/Izlake (pridobljeno, 20.12.2017).
Delo: http://www.delo.si/prosti-cas/zanimivosti/krhlji-se-pocasi-vracajo-v-prehranoslovencev.html (pridobljeno, 8.1.2018).
Gostilna Pr Čop: http://www.gostilnacop.si/ (pridobljeno, 5.1.2018).
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VIRI SLIK
Slika 1:DRITL.
https://www.google.si/search?q=dritl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj
cky12tDYAhURmbQKHfTkAywQ_AUICigB&biw=1242&bih=565#imgrc=nU9GT5no5h
Ol-M:&spf=1515701225774 (pridobljeno 18.12.2017).
Naslovna slika in slike 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 projektne naloge so iz avtorskega arhiva
sodelujočih dijakinj.
Opomba:
Promocijski video je avtorsko delo dijakov, ki so se podali na teren in posneli razne
izseke, razen slike virtualnega muzeja DRITL.
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PRILOGA 1
Seznam sodelujočih
Naziv šole

Ime in priimek
dijaka študenta

Razred/ Kraj stalnega bivališča
letnik

Letnica rojstva

Srednja
šola
Zagorje

Sara
Marković

4.a

Opekarna 4 b, Trbovlje

13.08.1999

Srednja
šola
Zagorje

Laura
Viktorija
Kurnik

4.a

Trg Revolucije 26, Trbovlje

26.12.1999

Srednja
šola
Zagorje

Albina Ljatifi

4.a

Savinjska cesta 18, Trbovlje

10.12.1999

Srednja
šola
Zagorje

Laura Bučar

4.a

Tirna 30, Sava

25.12.1999

Anja Hamer

mentorica Cesta v Rošpoh 26 a, 2351 Kamnica
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PRILOGA 2
Načrt predstavitve na turistični tržnici

S predstavitvijo turističnega produkta 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 dvodnevno
dogodivščino po Zasavju. Stojnico bomo popestrile s plakati in drugimi izdelki.
Dodale bomo še zdrave prigrizke naših gastronomov.
Nudile bomo tudi meritve pritiska, pulza, krvnega sladkorja in saturacije. Obiskovalci
bodo prejeli listične z normanimi vrednostmi za primerjavo. 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 4 dekleta.
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PRILOGA 3
VPRAŠALNIK
Drage dijakinje/dijaki,
pred vami so vprašanja o nekaterih značilnosti naših krajev. Zanima nas, na
koliko vprašanj poznate odgovor.
1. KAKŠEN JE BIL RUDARSKI POZDRAV PRED VSTOPOM V RUDNIK?
a) Gluckauf
b) Perkmandelc
c) Laufar
2. ANA DIMNIK JE SLOVENSKA MATI, KER
a) je posvojila veliko otrok.
b) je podpirala slovenski jezik.
b) je pisala poezijo.
3. ALI VEŠ, DA JE V OKOLICI VAČ IZKOPANIH ČEZ 2.000 GROBOV IZ
ŽELEZNE DOBE, KAR UVRŠČA VAČE MED NAJVEČJA GROBIŠČA TEGA
OBDOBJA V SREDNJI EVROPI?
a) da
b) ne
4. KJE DANES HRANIJO VAŠKO SITULO?
Odgovor:________________________
5. KJE JE NAJVEČJI ADRENALINSKI PARK V SLOVENIJI?
a) Vače
b) Trbovlje
c) Izlake
6. ALI SE ZASAVSKA SVETA GORA NAHAJA MED TROJANAMI IN IZLAKAMI?
a) da
16
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b) ne
c) ne vem
7. KJE JE JANEZ VAJKARD VALVASOR PREŽIVEL OTROŠTVO?
a) Ljubljanski grad
b) Grad Snežnik
c) Medijski grad
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