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MOJA DOLINA

Med hribe zavita je moja dolina,
Ozko je njeno naročje, lepše od vseh.
Jelše ob Radomlji šumijo v nočeh,
A cesta vodi v svet tvoj, domovina.
Dom naš ponosno se dviga nad njo,
Okrog so gozdovi in njive, vasice …
Ljubim dolino, kjer biva naš rod!
Iskat šel po svetu sem sreče od tod,
Nazaj se rad vračam v krog Blagovice.
Ah, saj doma tako je vedno lepo!
Črni graben znano je ime doline,
Rojstna vas na bregu svoj svet ima,
Nad njo Golčaj in Gora Limbarska.
Iz daljav nas pozdravljajo planine.
Gledam našo dolino pod seboj.
Res lepa se od sonca ožarjena blešči,
A spomin mi v čas nazaj se vrača:
Bila je vojna in dolina ta domača,
Eh, takrat živela je res težke dni!
Novo zdaj življenje čuti človek moj.
(Hudomal F.; Korpe, 4. 10. 1952)
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RAZVOJNE PRILOŽNOSTI TURIZMA V OBČINI LUKOVICA
Izvleček
Občina Lukovica je svoj razvoj po nastanku l. 1995 usmerila predvsem v izboljšanje
infrastrukturne opremljenosti ter v razvoj malega podjetništva. Razvoj turizma ni bil med
prioritetnimi usmeritvami, čeprav je prvo turistično društvo nastalo že l. 1960. Danes na
območju občine delujejo štiri turistična društva, ki so bila ustanovljena predvsem z
namenom izboljšati videz in infrastrukturno opremljenost vasi. Programi izletov, ki jih je
občinska uprava izdelala l. 2009, se ne izvajajo, ne tržijo. Diplomsko delo v prvem delu
predstavlja značilnosti izbranega območja kot temelje za razvoj turizma. V nadaljevanju
analizira trenutno stanje turizma v občini s pregledom naravne in kulturne dediščine,
turistične ponudbe in programov, turističnega povpraševanja ter z analizo turistične
promocije. V drugem delu izpostavljamo SWOT-analizo s poudarki na priložnostih razvoja
turizma v občini Lukovica l. 2016. Najprej bo treba jasno opredeliti odnos občanov in
občine do razvoja turizma. Oblikovanje konkretnih ciljev ter skupni, konstantni in
inovativni nastop na turističnem trgu je drugi najnujnejši ukrep. Vidnejšega uspeha ni
pričakovati brez finančnih vlaganj, strokovno izobraženega in usposobljenega kadra.
Ključne besede: občina Lukovica, turistična geografija, razvoj turizma

DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF TOURISM IN THE MUNICIPALITY OF
LUKOVICA
Abstract
After its establishment in the year 1995, the Municipality of Lukovica oriented its
development mainly in to improving the municipal infrastructure and the development of
small entrepreneurship. Although the first tourism society was founded in the year 1960,
the development of tourism was not among the priorities. There are four tourist societies
currently operating in the municipality, all of which were founded mainly with the intent
of improving the appearance and the infrastructure of the village. The programmes for the
excursions, prepared by the municipal administration in the year 2009, are not implemented
nor promoted. In the first part of the thesis, the characteristics of the chosen region as the
foundation for the development of tourism are presented, and what follows is the analysis
of the current situation of the tourism in the municipality. The analysis includes natural and
cultural heritage, tourist offers and programmes, tourist demands and the analysis of the
promotion of tourism. In the second part of the thesis, SWOT analysis is presented, with
the emphasis on the opportunities for the development of tourism in the Municipality of
Lukovica in the year 2016. Firstly, the attitude of the residents and the municipality towards
the development of tourism has to be defined. The second most urgent measure is forming
specific goals and joint, constant and innovative presence on the tourist market. No visible
success can be expected without financial investments and without professionally educated
and trained personnel.
Key words: the Municipality of Lukovica, geography of tourism, the development of
tourism
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1 UVOD
Občina Lukovica leži v dolini reke Radomlje, za katero se je med domačini in tudi širše
ohranilo poimenovanje Črni graben. Ta je imel že v prazgodovini pomembno prometno
lego in tako je še danes, ko je vzporedno s staro magistralno cesto Ljubljana–Maribor od
leta 2005 speljan odsek državne avtoceste A1. V povezavi z ugodno prometno lego so se v
preteklosti razvijale gospodarske dejavnosti (furmanstvo oz. prevozništvo, obrt). Bogata
kulturna dediščina podeželja, različne možnosti rekreacije (npr. Gradiško jezero,
pohodništvo, kolesarstvo, ribarjenje), bližina avtoceste ter gostoljubnost domačinov – vse
to so odlična izhodišča za aktivnejši razvoj turizma v občini. Trenutno o večjem pomenu
tega v primerjavi z ostalimi gospodarskimi panogami ne moremo govoriti. Kljub delu in
energiji, ki ju posamezniki in različna društva vlagajo v turistično prepoznavnost občine,
ni enotnega, povezanega delovanja; ni razvojne strategije občine s področja turizma.
Občina ima kar nekaj turistično privlačnih in zanimivih kotičkov, krajev, a po mojem
mnenju manjka sistematičen načrt razvoja novih ali nadgradnje že obstoječih turističnih
proizvodov/storitev. Prav tako ni izdelanega načrta za ustrezno trženje in promocijo
turističnih potencialov (ponudbe, storitev, proizvodov) občine. Menim, da bi občina v
povezavi s sosednjimi občinami lahko razvila konkurenčno turistično ponudbo, ki bi
temeljila predvsem na dnevnih obiskovalcih, izletnikih in tranzitnih potnikih ter bogati
(predvsem kulturni) dediščini, ki jo premorejo kraji oz. podeželje Črnega grabna.

1.1 NAMENI IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Glavni namen diplomskega dela je predstaviti trenutno stanje razvoja turizma v Občini
Lukovica ter (na podlagi SWOT-analize) opredeliti glavne priložnosti za razvoj te
gospodarske panoge v prihodnje.
Cilji, ki smo si jih (za dosego namena) zadali, so naslednji:
 predstaviti naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti izbranega
območja;
 predstaviti dosedanji razvoj na področju turizma (na podlagi Razvojnega programa
Občine Lukovica iz l. 2002 ter Strategije razvoja in trženja turizma Srca Slovenije
kot turistične destinacije 2011–2018);
 predstaviti trenutno turistično ponudbo (nosilci dejavnosti, prireditve, obstoječi
turistični programi);
 predstaviti naravno in kulturno dediščino območja in jo ovrednotiti kot del
turistične ponudbe;
 analizirati turistično povpraševanje;
 analizirati promocijsko in trženjsko aktivnost na področju razvoja turizma
preučevanega območja;
 opisati in predstaviti različne deležnike na področju trenutnega stanja in razvoja
turizma občine Lukovica v prihodnje;
 na podlagi terenske raziskave (intervjujev) izdelati SWOT-analizo turizma Občine
Lukovica v l. 2016;
9
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 predlagati razvojne usmeritve turizma v občini v prihodnje (vrste turizma in ciljne
skupine turistov, predlogi novih turističnih proizvodov in storitev, predlogi
promocijskih aktivnosti in trženja).

1.2 POTEK IN METODE DELA, UPORABLJENI VIRI IN LITERATURA
Priprava in pisanje diplomskega dela je potekalo v več fazah in korakih. V prvi fazi smo s
pomočjo zbranih virov ter preučene literature opisali naravnogeografske in
družbenogeografske značilnosti občine Lukovica. Pri tem smo uporabili kabinetno metodo
dela (študija gradiva).
Nekaj časa smo bili (posredno) tudi sami vpeti v turistično dogajanje preučevanega
območja. V vsem tem času smo (ob raznovrstnih prilikah, na različnih krajih) zbirali
zgibanke, promocijsko gradivo, ki se je tako ali drugače navezovalo na turizem (naravno,
kulturno dediščino) domačega okolja. Slednjega smo uporabili pri predstavitvi turistične
ponudbe ter pri analizi turistične promocije.
Nekatere kmetijske in gospodarske kazalce ter podatke o turističnem povpraševanju smo
predstavili s pomočjo statističnih podatkov; nekatere smo pridobili osebno, večino pa na
spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS). Podatki so
večinoma predstavljeni tabelarno; vključili smo nekaj grafikonov. Tudi v tem delu smo
uporabili kabinetno metodo dela (analiza in primerjava statističnih podatkov).
Druga faza (empirični del diplomskega dela) je potekala v dveh korakih. Najprej smo
pripravili izhodiščna vprašanja ter seznam potencialih sogovornikov, nato smo se odpravili
na teren, kjer smo opravili intervjuje. Pridobljene podatke in informacije smo v
nadaljevanju predstavili s pomočjo deskriptivne metode. Sledila je analiza, primerjava
pridobljenih podatkov in informacij ter priprava SWOT-analize. V času terenskega dela
smo posneli nekaj fotografij, ki smo jih smiselno umestili v delo.
Vsi viri in literatura so navedeni v končnem seznamu. Izpostavili pa bi radi naslednje. Pri
opisu naravnih in družbenogeografskih značilnosti smo se v največji meri opirali na
prispevke, objavljene v Zborniku Občine Lukovica I (2004) in Zborniku Občine Lukovica
II (2014), ter na Stražarjevo monografijo Črni graben iz l. 1985. Pri predstavitvi turistične
ponudbe smo izhajali iz lastnih vedenj in opazovanj, ki smo jih podkrepili z navedbami,
objavljenimi na spletni strani občine (društev), člankov in prispevkov občinskega glasila
Rokovnjač, portala MojaObčina.si ter na podlagi že omenjenega promocijskega gradiva,
ki smo ga zbirali več let. Pomembna vira za analizo razvoja turizma sta: Razvojni program
občine Lukovica (iz l. 2002) ter Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot
turistične destinacije (iz l. 2011; v nadaljevanju Strategija). Glavni vir drugega
(empiričnega dela) diplomskega dela so osebni viri (intervjuji, razgovori).
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1.3 OPREDELITEV GLAVNIH POJMOV
V nadaljevanju so na kratko definirani nekateri najpogosteje uporabljeni izrazi v tem
diplomskem delu.
Turizem »je dejavnost oseb, ki potujejo v kraje zunaj svojega običajnega okolja in tam tudi
ostanejo, vendar manj kot eno leto brez prekinitve, zaradi preživljanja prostega časa,
sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov« (Letni pregled turizma 2002, str. 8).
Turist »je oseba, ki v kraju zunaj svojega običajnega okolja prenoči vsaj eno noč (vendar
manj kot eno leto) v gostinskem ali drugem nastanitvenem objektu zaradi preživljanja
prostega časa, sprostitve, poslov ali drugih razlogov, ki niso opravljanje dejavnosti, za
katero prejme plačilo v obiskanem kraju« (Letni pregled turizma 2002, str. 8).
Beseda obiskovalec »označuje vsako osebo, ki se napoti v (kraj) državo, kjer nima stalnega
bivališča, in sicer zaradi vsakega drugega razloga, razen da bi v tisti državi (kraju)
opravljala plačan poklic. Ta definicija obsega:
 turiste, to je obiskovalce, ki se zadržujejo v novi državi (kraju) najmanj 24 ur in
njihove nagibe lahko razporedimo v:
a) prosti čas, zabavo, počitnice, zdravljenje, študij, vero in šport,
posle, družino, poslanstvo, sestanek;
 izletnike, to je začasne obiskovalce, ki se zadržujejo v obiskani državi (kraju) manj
kot 24 ur (vključujejo tudi potnike na križarjenjih)« (Planina, 1997, str. 12).
Obiskovalec je v Turističnem terminološkem slovarju (dostopen na spletu v e-obliki)
opredeljen kot nekdo, »ki opravlja kako pot, se udeleži nekega dogodka, v turizmu
največkrat zaradi oddiha, razvedrila» (Termania. Obiskovalec, 2016).
Z besedo izletnik poimenujemo »obiskovalca, ki v kraju, v katerega pride, ne prenoči niti
ene noči v skupinskih ali zasebnih nastanitvenih obratih« (Termania. Izletnik, 2016).

1.4 OMEJITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Diplomsko delo se v prvem delu, kjer so opisane naravne in družbene značilnosti ter stanje
turizma v občini Lukovica, omejuje izključno ne meje občine. V drugem delu, kjer so
opisani predlogi za razvoj, pa s svojimi predlogi in idejami segamo tudi preko teh meja.
Naj na tem mestu izpostavimo, da je v nalogi večkrat omenjeno tudi območje, imenovano
Črni graben, zato sledi kratka obrazložitev.
Gre za pojem, ki je v območju doline reke Radomlje lokalno znan oziroma se je zanj
uporabljal v preteklosti.
O izvoru imena obstajata dve teoriji. Po prvi naj bi beseda »črn« izhajala iz barve tal in
temnih permijskih skrilavcev; beseda »graben« pa naj bi se nanašala na dolino, ki jo je
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izoblikovala Radomlja. Druga teorija navaja, da so dolino Radomlje poimenovali »Črni
graben« zaradi krvavih bojev (med rokovnjači in francoskimi vojaki) v času Ilirskih
provinc (Stražar, 1985, str. 12). Kot navaja Hieng, poimenovanje ne zajema celotnega
območja občine, saj se Črni graben začne šele v Lukovici (pri Stari pošti) in se nadaljuje
po dolini navzgor do Trojan (Hieng, 2013, str. 6).
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2 NARAVNOGEOGRAFSKE
DRUŽBENOGEOGRAFSKE
LUKOVICA

ZNAČILNOSTI

IN
OBČINE

2.1 LEGA IN POLOŽAJ OBČINE LUKOVICA
Občina Lukovica je del osrednjeslovenske statistične regije na njenem skrajnem
severovzhodnem delu. Na severu meji na občino Kamnik, na zahodu na občino Domžale,
na jugu na občino Moravče in na Občino Zagorje ob Savi na vzhodu.

Karta 1: Lega in položaj občine Lukovica

Vir: Spletna stran Marjana Bizilja, 2015.

Geografsko zajema območje Črnega grabna (od Prevoj pri Šentvidu do Trojan), ki ga na
severu obdaja Tuhinjska, na jugu pa Moravška dolina. Na izoblikovanje doline je močno
vplivala reka Radomlja (s svojimi pritoki), ki izvira pod Učakom pri Trojanah in je svojo
strugo vrezala v južno pobočje trojanske antiklinale. Teče v glavnem po temnih permijskih
skrilavcih; od tod tudi ime doline – Črni graben (Občina Lukovica. Predstavitev občine,
2015).
Občina se razprostira na slabih 75 km2 (0,37 % površja Slovenije) pretežno hribovitega
ozemlja. Velika večina je poraščena z gozdovi. Le na nekaterih mestih se dolina toliko
razširi, da je omogočila razvoj večjih naselij (Prevoje pri Šentvidu, Lukovica pri Domžalah,
Krašnja, Blagovica, Trojane). Občinsko središče, Lukovica, leži ob magistralni cesti
Ljubljana–Maribor, kakih 22 km severovzhodno od Ljubljane. Občino je v zadnjem
desetletju močno zaznamovala izgradnja avtoceste Ljubljana–Celje, ki je ozko dolino
razdelila na dvoje in razvrednotila kmetijske površine (Občina Lukovica. Predstavitev
občine, 2015).
Na območju občine je sredi leta 2013 v 66 naseljih živelo 5.766 prebivalcev (Občina
Lukovica. Statistika, 2015).
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Do leta 1995 je območje spadalo v okvir občine Domžale. Z Zakonom o lokalni
samoupravi (Ur. list RS 72/93) pa je leta 1995 Lukovica postala samostojna občina (Občina
Lukovica. Predstavitev občine, 2015).

2.2 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
»Prostor, ki ga zavzema Občina Lukovica, je največkrat zajet kar v pojmu Črni graben,
čeprav v resnici ni povsem tako. Črni graben se začenja šele pri Stari pošti, na koncu
Lukovice, in se nadaljuje vse do Trojan« (Hieng, 2013, str. 6).
Občina Lukovica, na drugi strani, s svojimi upravnimi mejami sega (če se orientiramo
glede na dolino reke Radomlje) na vzhodu do Zajasovnika in na zahodu do Želodnika (pod
Krtinskim hribom). Razdalja med obema krajema je dobrih 20 km.
Na severu jo od kamniške občine oz. Tuhinjske doline ločijo naslednji vrhovi: Špičji vrh
(522 m), Rohat (640 m), meja med občinama se nadaljuje južno od Velinka (809 m),
Lipnika (702 m) in Golega vrha (703 m), južno od vasi Gabrovnica in naprej preko vasi
Mali Rakitovec proti Špilku (957 m), ki je najvišji vrh občine. Meja nato poteka preko
naslednjih vrhov: Na Kočni (873 m), Reznarca (913 m), Vrhe (899 m) do že omenjenega
Zajasovnika na vzhodu. Mimo vasi V Zideh in Zavrh pri Trojanah, preko vrha Reber (878
m) ter mimo vasi Borje pri Mlinšah poteka meja z občino Zagorje ob Savi. Nato na območju
Planjave in Velikega hriba (763 m) meji že na občino Moravče. Tu se meja nadaljuje mimo
vznožja Limbarske gore in vasi Negastrn ter Vinje pri Moravčah proti vasi Gradišče in
Gradiškemu jezeru. Od tu meja poteka južno od vasi: Preserje pri Lukovici, Spodnje
Koseze in Prevalje, mimo čistilne naprave do Želodnika ob vznožju Krtinskega hriba (366
m) (Karta Občine Lukovica, 2015).
Karta 2: Meje občine Lukovica

merilo 1:86 472

Vir: PISO, 2015.

Drago Kladnik v svojem članku z naslovom Naravnogeografske členitve Slovenije
obravnava različne naravnogeografske členitve slovenskega ozemlja, ki so jih skozi čas
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pripravili priznani geografi: Melik, Ilešič, Gams ter leta 1995 dve skupini združenih
avtorjev.
V nadaljevanju bomo predstavili, kam (po členitvi zgoraj omenjenih avtorjev) spada
območje občine Lukovica.
Prvo naravnogeografsko členitev je Anton Melik predstavil leta 1935, kjer naše
obravnavano območje predstavlja kot del t. i. »Hribovij« oz. »glavnega predalpskega
hribovja«. V svojih nadaljnjih delnih regionalizacijah (1954–1960) je Melik poleg naravnih
upošteval tudi družbena in gospodarska merila. Tukaj območje občine Lukovice najdemo
znotraj »Posavskega hribovja« oz. kot del »Trojanskih dolin«. Svetozar Ilešič je leta 1958
izdal prvo celovito naravnogeografsko regionalizacijo (leta 1974 jo je preimenoval v
pokrajinskoekološko). Po slednji bi območje občine Lukovica umestili v »Predalpske
pokrajine«; in sicer kot del »Visokega posavskega hribovja«. Naslednji se je z
naravnogeografsko členitvijo Slovenije ukvarjal Ivan Gams. Tudi po njegovi členitvi bi
območje Lukovice umestili znotraj »Predalpskega sveta« oz. »Posavskega hribovja«. Leta
1995 sta bili izdani dve skupinski regionalizaciji. Po prvi (I. Gams, D. Kladnik, M. Orožen
Adamič) je naše obravnavano območje občine Lukovica del »Posavskega hribovja« oz.
»Vzhodnega Posavskega hribovja«. Druga skupina v sestavi: M. Gabrovec, D. Kladnik,
M. Orožen Adamič, M. Pavšek, D. Perko in M. Topole (ki je pripravila poenostavljeno
različico členitve prve skupine) občino Lukovica prav tako umešča na območje
»Posavskega hribovja« (Kladnik, 1996).

2.2.1 Geološke in geomorfološke značilnosti
Geološke značilnosti obravnavanega območja je raziskal in opisal dr. Anton Ramovš.
Prispevek z naslovom: Geološke razmere v Črnem grabnu je bil objavljen v Stražarjevi
monografiji z naslovom: Črni graben: od Prevoj do Trojan, ki je izšla leta 1985. Opis v
nadaljevanju je povzet po zgoraj omenjeni razpravi (Stražar, 1985, str. 16–27).
Na tem ozemlju so najstarejše modro sive in črnkaste kamnine, ki jih uvrščamo v spodnji
permij, dr. Ramovš pa v celoti ne izključuje možnosti, da ni spodnji del te kamnite
skladovnice že zgornjekarbonske starosti. Omenjene kamnine sestavljajo: glineni skrilavci
(sljudni, ki se dobro koljejo), glinovci (lomijo se v nepravilne plošče), kremenovi
peščenjaki (drobno in debelozrnati) in kremenovi konglomerati. Skrilavce (črne barve)
najdemo ob cesti pred Trojanami ter severno in južno od tod in severno ter južno od
Blagovice. Na površju te temne kamnine hitro postanejo sive, nato rjavkasto rumene in
kasneje rumenkasto rdeče ali celo opekasto rdeče. Med Stražo, Zlatim poljem, Češnjicami,
Gabrjem in dolino Radomlje najdemo golice kremenovega peščenjaka; nekje tudi
kremenovega konglomerata. Na ozemlju občine Lukovica je torej največ zgoraj naštetih
spodnjepermijskih plasti.
Na drugem mestu (po obsegu) so na obravnavanem območju srednje in zgornjetriasni
dolomiti. Ti se nepretrgoma vlečejo od Žič preko Vrhovelj in Rafolč ter od vzhodnega
konca Lukovice, Podpeči in Trnjave skoraj do Krašnje. Na južnem robu segajo od Kosez
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čez Pogled, Sv. Valentin in Veliki hrib naprej proti vzhodu na Reber južno od Šentožbolta.
Dolomit je svetlo do temno sive barve (deloma skladnat); najhitreje pa ga prepoznamo po
pogostih kamnolomih ob cesti med Lukovico in Krašnjo (najlepše v Žoharjevem
kamnolomu).
Dr. Ramovš ocenjuje črn skladnat in ploščat apnenec kot najimenitnejšo kamnino
obravnavanega območja. Najdemo ga v Imovici, v Spodnjih Kosezah, na južni strani
Trnjave. Iz omenjenega kamna so včasih klesali portale, oknike in nagrobne spomenike.
Najmlajše plasti holocenske starosti (gline; peščene in prodne naplavine) najdemo ob
Radomlji in po dolinicah njenih pritokov (Stražar, 1985).
Karta 3: Geološka karta Občine Lukovica

Vir: Geološki zavod Slovenije, 2015.
Legenda:
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Najbolj izrazite geomorfološke (reliefne) značilnosti v nadaljevanju smo povzeli po Meliku
(1959, str. 142–150).Melik dolino Črnega grabna skupaj s Tuhinjsko in Moravško dolino
uvršča v zahodni del Posavskega hribovja. Omenjene doline so se vrezale globoko in dovolj
na široko; s pleistocenskim prodnim zasipavanjem spodnjega dela se jim je zajezil odtok.
Posledično so spodnji deli dolin široki, a precej vlažni, nekje tudi močvirnati.
Trojane imajo pomembno hidrografsko raztočno lego. Tu se v karbonski osnovi stikata
povirji Boljske in Radomlje; razvodje leži v dolini pri Učaku (609 m visoko).
Tuhinj se je razvil v območju tuhinjske sinklinale, Moravška dolina v trboveljsko-laški
sinklinali; vmes je Radomlja v malo odporni pas karbonskih, permskih in werfenskih
škriljavcev in peščenjakov vrezala svojo strugo in oblikovala dolino, imenovano Črni
graben. Podolja so v večini nesimetrična; južna pobočja so bolj strma, manj razčlenjena;
severna se dvigujejo polagoma in so razčlenjena v obilico teras. Opisana značilnost je
najizrazitejša prav v dolini Črnega grabna. Najvišji hrbet je tu prislonjen povsem k
Tuhinjski dolini; razčlenjen je v niz ohranjenih planot manjšega obsega.
Slika 1: Pogled v dolino Radomlje z Limbarske gore1

Vir: Limbarska gora, 2008.
Lepo so vidna južna – strma in z gozdom poraščena pobočja in na drugi strani severna pobočja, ki so razčlenjena s
terasami, pomoli in zaradi tega tudi bolje poseljena. V ozadju kamnolom Kompolje in kamnolom Lukovica.
1
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Podobno kot Melik (1959) je tudi Pelc (2004) v novejšem naravnogeografskem opisu
občine izpostavi naslednje reliefne značilnosti obravnavanega območja.
Radomlja je vrezala svojo dolino v južni del trojanske antiklinale. Ime dolina Črnega
grabna najverjetneje izvira od temnih permokarbonskih skrilavcev, ki jih je razkrila
Radomlja in kateri za krednimi dolomiti in apnenci v največji meri sestavljalo površinsko
kamninsko plast doline. Precej razgibano površje sega od nadmorske višine 310 m na
zahodu (tu se Posavsko hribovje stika z robom Ljubljanske kotline) do 957 m (najvišji vrh
občine, imenovan Špilk). Radomlja je s svojim vrezovanjem razkrila manj odporne
kamnine in izdolbla precej široko dolino. Zares ozka je dolina od Podpeči (pri stari pošti)
do Kompolj (Pelc, 2004, str. 11–12).

2.2.2 Podnebje in vode
Ogrin (1996) podnebje obravnavanega območja uvršča med zmernocelinsko podnebje
osrednje Slovenije. Glavne značilnosti slednjega so:
 povprečne oktobrske temperature so višje od aprilskih,
 submediteranski padavinski režim in
 povprečna letna količina padavin med 1000 in 1300 mm.
Na vpliv submediteranskega podnebja kaže sekundarni višek padavin jeseni; drugače pa je
največ padavin v poletnih mesecih in najmanj pozimi (Ogrin, 1996).
V Zgornjih Lokah je edina meteorološka postaja v občini, ki deluje od leta 1900. Gre za
padavinsko merilno postajo (merjenje količine padavin, višine skupne in nove snežne
odeje), temperature so na tej postaji merili samo do leta 1947. Letno povprečje padavin v
Zgornjih Lokah (za obdobje 1961–1990) znaša 1194 mm; največ padavin pade poleti, in
sicer meseca junija (142 mm); najmanj februarja (60 mm) (Nadbath, 2012).
Za klimogram, ki je prikazan v nadaljevanju (grafikon 1), smo uporabili podatke občini
Lukovica najbližje meteorološke postaje Volčji Potok, ki leži dobrih 6 km zračne razdalje
severozahodno od občinskega središča Lukovice.
Povprečna letna temperatura v Volčjem Potoku je 8,6 °C, povprečna letna količina padavin
pa 1397 mm.
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Tabela 1: Povprečne mesečne temperature in padavine Volčji Potok (1961–1990)

Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

Padavine (mm)
77
76
92
108
121
162
142
142
137
112
135
93

Temperatura (°C)
–2,3
0,1
3,9
8,6
13,3
16,7
18,6
18
14,5
9,3
3,5
–1,0

Vir: Klimatografija …, 1995a; Klimatografija …, 1995b

Grafikon 1: Klimogram meteorološke postaje Volčji Potok (1961–1990)
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Vir: Klimatografija …, 1995a; Klimatografija …, 1995b

19

temperature (°C)

15

140

Razvojne priložnosti turizma v občini Lukovica
Mojca Avbelj Korošec

Glavni vodni vir doline je že večkrat omenjena Radomlja, ki se pri Dobu izliva v Račo (ta
priteče iz Moravške doline); slednja pa čez dober kilometer v Kamniško Bistrico.
Na skrajnem vzhodu občine, pri Trojanah, poteka razvodje. Bolska odteka v Savinjo,
Orehovica pa v Medijo. Radomlja ima izrazito več desnih kot levih pritokov; večina teh
ima hudourniški značaj (Stražar, 1985).
Od vzhoda proti zahodu si desni pritoki sledijo: Žabica, Koprivnica, Javorščica, Prileški
potok, Zlatenščica, Mikalvčev in Vrbankov graben v Krašnji, Korenščica, Čepljica in
Vrševnik, ki se v Radomljo izliva v bližini Vrbe. Med levimi pritoki izpostavljamo:
Korparjev potok, Drtijščico in Zaloko (Karta Občine Lukovica, 2015).
Karta 4: Vode v občini Lukovica

Vir: PISO (Lukovica, hidrografija), 2015.

Na tem mestu velja omeniti tudi t. i. Gradiško jezero oz. mokri zadrževalnik Drtijščica. Gre
za umetno akumulacijsko jezero, ki ga je v spodnjem toku istoimenskega potoka Drtijščica
leta 2002 zgradil DARS (TD Gradišče. Nastajanje jezera, 2015).
Glavni namen zadrževalnika je preprečevanje poplav ob večjem deževju ob avtocesti v
dolini Radomlje. V ta namen je bil zgrajen tudi rov (Krašnja–Vinje pri Moravčah), po
katerem odteka odvečna voda Radomlje v Drtijščico in naprej v zadrževalnik. Zajezitvena
pregrada zadrževalnika je visoka 18 m, običajna ojezeritev meri 23,4 ha, ob najvišjem
vodostaju pa doseže 67,7 ha (Topole, 2003).
Carjeva, na drugi strani, v svojem diplomskem delu navaja, da je (v normalnih razmerah)
pod vodo 29 ha zemljišč; ob stoletnih vodah se površina poplavljenih zemljišč dvigne na
71 ha (gladina vode pa se dvigne do maksimalne višine na koti 354,60 m) (Car, 2013).
Okoli jezera je speljana približno 4,2 km dolga makadamska pot, namenjena lastnikom
okoliških gozdov ter obenem odlična sprehajalna oz. rekreativna trasa (TD Gradišče.
Nastajanje jezera, 2015).
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Kot opisani zadrževalnik so tudi ostale stoječe vode v občini izključno antropogenega
nastanka. Nekdanji glinokopi so danes v funkciji ribnikov, a jih ne gre zanemariti z
naravovarstvenega vidika (Rogelj, 2004, str. 203).
Severno od naselja Prevoje najdemo pet pretočnih ribnikov, ki jih domačini in okoličani
poznajo pod skupnim imenom Prevojski bajerji. Del grajske posesti na Brdu pri Lukovici
je Grajski oz. Kersnikov ribnik, ki je prav tako umetnega nastanka. Južno od vasi Trnjava
leži Kroharjev bajer (Turistični krožek OŠ Janko Kersnik Brdo, 2009).
Slika 2: Gradiško jezero2

Vir: Pogled na Gradiško jezero, 2012.

2

V ospredju slike je cerkev sv. Marjete v vasi Gradišče; zadaj je lepo vidna pregrada zadrževalnika Drtijščica.
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Karta 5: Bajerji in ribniki v okolici občinskega središča

Kersnikov
ribnik

Prevojski
bajerji

Kroharjev
bajer

Gradiško
jezero

Avtor: Mojca Avbelj Korošec, 2015.
Vir podlage: Google Maps Lukovica, 2015.

2.2.3 Prsti, rastlinstvo in živalstvo
V zahodnem, ravninskem, delu občine najdemo distrična rjava tla (na pliocenskih in
kvartarnih glinah in ilovicah), psevdoglej, hipoglej, evtrično rjava tla ter evtrično obrečna
tla. V vzhodnem delu je na apnencu in dolomitu največ pokarbonatnih tal in distričnih
rjavih tal na skrilavcih in peščenjakih. Ob potokih in močvirjih najdemo oglajena evtrično
obrečna tla (Kocjančič, 2008).
Vezano na podnebne, geološke, hidrološke in reliefne značilnosti v občini prevladujejo
bukova rastišča na karbomatni in silikatni podlagi. Glede na reakcijo tal je največ gozdnih
rastišč s kislimi tlemi; med njimi prevladujejo kisli bukovi gozdovi. Sledijo kisli borovi
gozdovi in kisli jelovo-smrekovi gozdovi. V vlažnih dolinah (na kislih tleh) prevladujejo
jelovja; na zaobljenih vrhovih in grebenih borova rastišča (Žagar, 2014).
Gozd porašča dobrih 60 % (oz. 4536 ha) celotne površine občine3. V drevesni sestavi
prevladujejo: smreka, bukev, rdeči bor in graden. Gozdovi na območju občine Lukovice
nudijo zavetje srnam, divjim prašičem, mnogim vrstam ptic, malim zverem in občasno tudi
medvedom. Kot zanimivost naj omenimo, da je eno največjih rastišč tise na pobočju nad
vasjo Podmilj (Žagar, 2014).

3

Na ravni države je poraščenost z gozdom 58,4-odstotna (Zavod za gozdove Slovenije, 2015).
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2.3 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.3.1 Kratek zgodovinski pregled obravnavanega območja
»Od prazgodovine je bil razvoj povezan s prometom. Arheologi so našli predmete iz
halštatskega in latenskega obdobja, najpomembnejša pa so odkritja ostankov antične
kulture. V rimskem času je tod potekala glavna cesta Aquileia–Emona–Atrans–Celeia z
utrjenima postojankama v okolici Lukovice (Ad Publicanos) in na Trojanah (Atrans). Po
Črnem grabnu je od leta 1573 nekaj stoletij potoval tudi poštni promet med Ljubljano in
Gradcem. Prvo redno peš pošto na Kranjskem je uvedel nadvojvoda Karel, regent Notranje
Avstrije. Leta 1720 je izšel pomemben cesarski odlok o obnovi cestne povezave Trst–Dunaj
preko Črnega grabna, kajti promet je vedno dajal utrip tej dolini – v mirnem obdobju je
domačinom prinašal blagostanje, ob vojnah pa toliko večje gorje in dajatve. V drugi
polovici 19. stol. je Črni graben ponovno izgubil nekdanjo veljavo, saj je bila zgrajena
železnica Dunaj–Zidani Most–Ljubljana, promet pa se je ponovno povečal leta 1958 z
izgradnjo današnje magistralne ceste Ljubljana–Celje. Vse te prometne in poštne povezave
so narekovale graditev furmanskih domov, poštnih postaj, gostišč in prenočišč« (Občina
Lukovica. Zgodovina, 2015).

2.3.2 Prebivalstvo in poselitev
Tabela 2: Občina Lukovica v številkah

Občina

Slovenija

75

20.273

Število prebivalcev

5.574

2,059.114

Število moških

2.817

1,019.658

Število žensk

2.757

1,039.456

Naravni prirast

42

1.777

Skupni prirast

84

2.264

Število vrtcev

2

960

Število otrok v vrtcih

277

83.700

Število učencev v osnovnih šolah

532

163.229

Število dijakov (po prebivališču)

259

76.714

Število študentov (po prebivališču)

241

90.622

2.398

793.597

946

698.724

Podatki za leto 2013
Površina km2

Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
Število zaposlenih oseb
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Občina

Slovenija

Število samozaposlenih oseb

344

94.873

Število registriranih brezposelnih oseb

181

119.827

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo
(EUR)

1.627,06

1523,18

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo
(EUR)

1.019,49

997,01

397

182.089

360.318

90,625.516

Število stanovanj, stanovanjski sklad

1.863

857.007

Število osebnih avtomobilov

3.079

1,063.795

Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)

1.731

659.848

Podatki za leto 2013

Število podjetij
Prihodek podjetij (1.000 EUR)

Vir: SURS. Občine v številkah 2013.

Dr. Stanko Pelc (2014) med značilnostmi prebivalstva občine v 21. stoletju najprej
izpostavi, da je v obdobju od popisa prebivalstva leta 2002 do sredine leta 2013
prebivalstvo občine Lukovica naraslo za približno 12 %. Število prebivalcev naselij nižjega
in višjega hribovitega sveta na zahodu občine je raslo najhitreje, prav tako število
prebivalcev naselij v hribih na vzhodu; nasprotno se je v obcestnih naseljih na trojanskem
koncu število prebivalcev zmanjšalo.
Občina Lukovica je bila v obdobju 2008–2013 v skupini občin z največjo rastjo števila
prebivalcev, podobno velja za številne druge občine v bližini Ljubljane. Prebivalstvo se je
na tem območju povečalo predvsem zaradi priseljevanja. S povprečno 14,2 živorojenih na
1000 prebivalcev je bila občina Lukovica glede stopnje rodnosti v obdobju 2008–2012 na
4. mestu med 210 občinami v državi. Tako visoko stopnjo rodnosti in nadpovprečno število
bolj številčnih družin Pelc (v določeni meri) pripisuje »podeželskemu tradicionalizmu«.
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Grafikon 2: Starostna piramida občine Lukovica (v primerjavi s prebivalstvom Slovenije)

Vir: SURS. Občine v številkah 2013.

Pelc ugotavlja, da je tradicionalizem močno prisoten tudi pri porokah. Občina Lukovica je
bila namreč po številu porok na 1000 prebivalcev na 3. mestu med 210 slovenskimi
občinami; delež družin s tremi otroki pa je bil kar dvakrat večji od slovenskega povprečja.
Precej pod državnim povprečjem je bila v obdobju 2008–2012 smrtnost v občini. Pri
ženskah je znašala 6,11, pri moških 6,66 na 1000 prebivalcev (Slovenija 9,13 in 9,15) (Pelc,
2014). Prebivalci občine Lukovica so bili, v obravnavanem obdobju, po izobraženosti (ki
izhaja iz stopnje izobrazbe) pod državnim povprečjem. Pri najvišjih stopnjah izobrazbe
število žensk močno presega število moških.
Po podatkih za leto 2011 je imela občina nadpovprečni delež aktivnega prebivalstva;
brezposelnih je bilo manj od državnega povprečja. Iz občine je na delo odhajalo 2,6-krat
več oseb, kot jih je v občino prihajalo na delo. Na račun logističnega centra družbe Hofer
se je (od leta 2007) naprej to razmerje popravilo (Pelc, 2014).
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Slika 3: Logistični center Hofer na Prevojah pri Šentvidu4

Vir: Fotografija iz ptičje perspektive. Logistični center Hofer, 2015.

V Zborniku občine Lukovica (2004) je prav tako dr. Pelc objavil prispevek o poselitvenih
značilnostih občine Lukovica. V nadaljevanju so povzete njegove glavne ugotovitve.
Lukovica je središčno naselje doline oz. občine. Središčno funkcijo si deli z Brdom pri
Lukovici, kjer je sedež osnovne šole, župnijskega urada in Čebelarske zveze Slovenije.
Brdo je imelo v preteklosti pomembnejšo vlogo od Lukovice, saj je bil tu sedež sodnega
okraja, dokler je bil naseljen grad, pa je imelo Brdo tudi več prebivalcev od Lukovice.
V Lukovici je danes poleg trgovin in gostiln tudi sedež občine, poštni urad, bankomat in
zdravstvena postaja. Krašnja, Blagovica in Trojane so središča nižjih stopenj. V Blagovici
in Krašnji sta sedeža podružnične šole ter župnijska urada. Blagovica ima še pošto; prav
tako Trojane, kjer ni župnijskega urada – je pa kraj pomemben v zaposlitvenem pogledu
(Gostinsko podjetje Trojane).
Dr. Pelc ugotavlja, da se naselja v občini med seboj po podobi in sestavi razlikujejo. Glede
na naravne značilnosti (predvsem nadmorsko višino in lego naselij) ter dostopnost do
večjih središč (Domžale, Ljubljana, Zagorje) jih je v grobem deli na tri območja, ta pa dalje
(podrobneje) še na skupaj osem območij, tako kot prikazuje spodnja karta (Pelc, 2004, str.
15–16).

Logistični center se razprostira na približno 16 ha, zaradi česar je bil posekan sicer sklenjen, del Prevojskih
gmajn (Slovenska tiskovna agencija, 2007).
4
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Karta 6: (Poselitvena) Območja občine Lukovica

Vir: Pelc, 2004, str. 16.

Naselja ob glavni cesti oz. v njeni bližini (v dolini in ravnini) je razdelil na tri območja;
naselja na pobočju hribov z manjšo nadmorsko višino in boljšo dostopnostjo je razdelil na
dve, naselja najvišje v hribih pa na tri območja (Pelc, 2004, str. 17)
Pelc ob tem izpostavi, da so tako naselja v dolini kot tista višje v hribih v zadnjih desetletjih
spremenila svojo podobo. Novozgrajene hiše so podobne drugim po Sloveniji in nimajo
več nikakršnih krajevnih posebnosti. V dolini je bilo dovolj primernega sveta za pozidavo,
zato so se hiše tako namnožile, da se je podoba naselij popolnoma spremenila. Ob glavni
cesti, ki se vije skozi dolino, so včasih prevladovale dolge obcestne vasi. Velike
»furmanske« domačije so stale bolj vsaksebi in neenakomerno; danes so ti prostori vmes
zapolnjeni z novogradnjami, stare domačije pa le s težavo kljubujejo zobu časa.
Lukovica je edino naselje ob cesti, ki ima tržno zasnovano jedro, v katerem za novogradnje
skoraj ni bilo prostora. Tudi tukaj pa se pojavlja vprašanje, kako starim stavbam vdihniti
novo življenje in jim dodeliti novo, sodobnim časom primerno vlogo. Manj sprememb so
doživela naselja v hribih. Kljub novim stavbam (stanovanjskim in gospodarskim) ter
počitniškim hišicam je prvotna zasnova teh naselij izrazitejša kot v dolini. Tukaj, v hribih,
je tudi bolj očitna kmetijska vloga naselij (Pelc, 2004, str. 16).
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2.3.3 Gospodarstvo
V preteklosti je bilo na območju Občine Lukovica razvitih veliko domačih obrti in
dejavnosti: gostinstvo, pečarstvo, trgovina, tkalstvo, usnjarstvo, furmanstvo, mlinarstvo,
pivovarstvo, opekarstvo, mesarstvo, čevljarstvo, kovaštvo, mizarstvo, slamnikarstvo in
kamnoseštvo. Mnoge so propadle ali pa se je tovrstno znanje ohranilo le še pri
posameznikih. Na drugi strani so nekateri podjetniki znanja prednikov ohranili, nadgradili,
modernizirali in prilagodili sodobnemu trgu (npr. gostinstvo, pečarstvo, trgovina,
mizarstvo, žagarstvo) (Bergant, 2014).
Na spletni strani Občine Lukovica so o usmeritvi gospodarskega razvoja zapisali takole:
»V (novi) Občini Lukovica vidimo svoj obstoj v razvoju obrti in podjetništva. Občina
Lukovica hoče postati zanimiva za obrtnike z razvojem manjših novih obrtnih con ob trasi
avtoceste. Želimo, da se bo del ljudi, ki bo potoval skozi Črni graben, ustavil pri nas zaradi
zanimive ponudbe obrtnikov ali podjetnikov. Cone bomo morali seveda opremiti z
infrastrukturo, ki jo želimo prenoviti in dograditi. Zavzemamo se za ekološko čisto in
krajem primerno obrt, ki bo skladna z načrtovanim razvojem gostinstva in turizma«
(Občina Lukovica. Predstavitev občine, 2016).
Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo februarja 2016 na območju Občine
Lukovica registriranih 452 aktivnih poslovnih subjektov, največ (skoraj 50 %) samostojnih
podjetnikov; podjetij z omejeno odgovornostjo je bilo približno 20 %. V spodnji tabeli so
naštete še nekatere (po številčnosti subjektov) večje pravnoorganizacijske oblike.
Tabela 3: Pravnoorganizacijske oblike in število subjektov v občini Lukovica, 2016

Število subjektov

Pravnoorganizacijska oblika

(na dan 16. 2. 2016)

Društva, zveza društev

69

Družba z neomejeno odgovornostjo d.n.o.

4

Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

89

Krajevna skupnost, druge ožje lokalne skupnosti

8

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

33

Samostojni podjetnik posameznik s. p.

227

Verska skupnost in podobne verske organizacije

7

Druge (ostale pravnoorganizacijske oblike)

15

Skupaj

452

Vir: AJPES. Poslovni register Slovenije, 2016.
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Preučili smo tudi statistične podatke, ki so (za omenjeno področje) na razpolago v
podatkovni bazi Statističnega urada RS.
V tabeli 4 je prikazano število podjetij ter število oseb, ki so delale v občini leta 2000 in
2007. Za primerjavo smo povzeli tudi podatke na ravni države (za Slovenijo). Poudariti je
treba, da so podatki zbrani še na podlagi stare metodologije oz. stare SKD (Standardne
klasifikacije dejavnosti), ki je veljala pred letom 2008.
V tabeli 5 pa so (za leto 2014) prikazani podatki o številu podjetij in številu oseb, ki so tam
delale. Pripravljeni so na podlagi nove SKD, ki je v veljavo stopila leta 2008. Tudi tukaj
smo primerjali podatke občine Lukovica s Slovenijo.
Ugotovimo lahko, da se je število podjetij od leta 2000 do 2014 več kot podvojilo; skoraj
potrojilo pa se je število oseb, ki so delali v teh podjetjih. Na ravni države je bila situacija
(v istem obdobju), vezana na število podjetij, podobna: število podjetij se je podvojilo.
Število oseb (ki so delale v teh podjetjih) pa se na ravni Slovenije (v obdobju 2000–2014)
ni povečalo v takšni meri kot na ravni občine (le za slabih 1,4-krat). Občina Lukovica je
imela tudi največje število oseb, ki so delale (na podjetje v občini). V sosednjih občinah je
bilo to število manjše: Domžale (3,0), Kamnik (2,9), Moravče (2,4) in Zagorje ob Savi
(4,1) (SURS. Ekonomsko področje. Število podjetij, 2016).
Tabela 4: Podjetja po občinah, 2000 in 2007

Število podjetij
2000
2007
Slovenija

Lukovica

Število oseb, ki delajo
2000
2007

90832

105272

604402

649744

172

207

710

1042

Vir: SURS. Ekonomsko področje. Število podjetij – stara metodologija, 2016.

Tabela 5: Podjetja po občinah, 2014

Slovenija

Lukovica

Število
podjetij

Število oseb,
ki delajo

Število oseb, ki delajo na
podjetje v občini/državi

186433

827400

4,4

409

2097

5,1

Vir: SURS. Ekonomsko področje. Število podjetij, 2016.

Med večjimi podjetji v občini je potrebno omeniti: Logistični center Hofer (Prevoje pri
Šentvidu), M&P Burja (Krašnja), Pučko – cementni izdelki (Vrba), Pečarstvo Avbelj
(Lukovica) in GP Trojane (Trojane). Ostale pomembnejše dejavnosti, s katerimi se
ukvarjajo podjetja na obravnavanem območju, so še: gostinstvo, trgovina, prevozništvo,
avtoprevozništvo, gradbeništvo, mizarstvo oz. lesnopredelovalna dejavnost in žagarstvo.
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Slika 4: Logistični center Hofer na Prevojah pri Šentvidu5

Vir: Hieng, 2013, str. 39.

Slika 5: Gostinsko podjetje Trojane na Trojanah6

Vir: GP Trojane, 2016.
5
6

V ospredju slike so lepo vidni t. i. Prevojski bajerji.
V ospredju slike je magistralna cesta Ljubljana–Celje.
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2.3.4 Raba tal, kmetijstvo
Čeprav niti naravni niti družbeni pogoji niso preveč ugodni, ima kmetijstvo v občini
pomembno vlogo.
Relief (relativno malo nižinskega dela) ne dovoljuje velikih obdelovalnih kompleksov.
Večina večjih zaokroženih celot v ravninskem delu pa je bila zaradi gradnje avtoceste
razbita na manjše dele oz. uničena (Razvojni program občine Lukovica, 2002, str. 108).
Izgubo kmetijskih zemljišč na račun gradnje avtoceste skozi dolino je v svojem
diplomskem delu preučeval Aleš Kocjančič (2008), ki izpostavlja naslednje ugotovitve in
rezultate.
Na območju avtoceste so naslednje katastrske kulture: travniki, pašniki, njive, ekstenzivni
sadovnjaki in gozd. Ob gradnji avtoceste je bilo izgubljenih približno 117 ha kmetijskih in
približno 31 ha gozdnih zemljišč. Največja je bila izguba travnikov (slabih 89 ha oz. skoraj
76 % vseh kmetijskih zemljišč); sledijo gozdovi (slabih 31 ha; največ na območju, kjer se
avtocesta dviguje nad dolino in so narejeni useki v hribovje), njive (dobrih 21 ha, predvsem
nižjega kakovostnega razreda), pašniki (slabih 6 ha) in ekstenzivni sadovnjaki (slab
hektar). Kmetijska oz. gozdna zemljišča so bila (v k. o. Prevoje in Lukovica) izgubljena
tudi zaradi melioracij, ki so bile potrebne ob gradnji avtoceste (Kocjančič, 2008).
Slika 6: Avtocesta A1 pred počivališčem Lukovica7

Vir: Kocjančič, 2008 (str. 15).

Pogled proti počivališču Lukovica v smeri proti Mariboru; v ozadju kamnolom Lukovica – morebitna
asfaltna baza.
7
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Bistvene značilnosti kmetijstva v občini Lukovica so prikazane s pomočjo statističnih
kazalcev Popisa kmetijstva iz leta 2010, ki smo jih zaradi lažje orientacije primerjali s
sosednjimi občinami oz. slovenskim povprečjem.
Leta 2010 je bilo v občini Lukovica 378 kmetijskih gospodarstev, ki so (skupno) imela v
uporabi 2078 ha kmetijskih zemljišč (oz. povprečno 5,5 ha na kmetijsko gospodarstvo),
kar predstavlja dobro četrtino vse površine občine (27,7 %). V sosednji občini Domžale je
bilo število kmetijskih gospodarstev sicer manjše, a je bil odstotek teh (glede na površino
občine) bistveno večji, saj predstavlja kar 50 % površine občine. Slednje gre pripisovati
predvsem ugodnejšim naravnim pogojem (večje ravninske površine). Kazalci za občino
Moravče pa so bili precej podobni lukoviškim: 363 kmetijskih gospodarstev, katerih delež
kmetijskih površin v uporabi je predstavljal dobro tretjino celotne površine občine.
Tabela 6: Kmetijska gospodarstva – splošni pregled po občinah, 2010

Slovenija
Domžale
Kamnik
Lukovica
Moravče
Zagorje ob
Savi

Število
kmetijskih
gospodarstev

Kmetijska
zemljišča v
uporabi (ha)

Število
glav
velike
živine
(GVŽ)

74646
282
770
378
363
656

474432
3645
4414
2078
2108
3720

421553
7262
4873
2726
2352
3676

Pretežni
namen
kmetijske
pridelave
družinskih
kmetij: za
lastno porabo
44426
128
465
223
230
372

Pretežni
namen
kmetijske
pridelave
družinskih
kmetij: za
prodajo
29999
151
304
154
133
284

Vir: SURS. Kmetijstvo. Splošni pregled – občine, 2016.

V 59 % kmetijskih gospodarstev v občini Lukovici je bil pretežni namen pridelave lastna
poraba. Skoraj enako je bilo tudi državno povprečje (59,5 %) in povprečje v sosednjih
občinah (+/–3 %); samo v Domžalah je bilo več kmetijskih gospodarstev usmerjenih v
pridelavo za prodajo (skoraj 55 %).
V tabeli 7 je prikazano število kmetijskih gospodarstev po glavnih tipih kmetovanja8. V
občini Lukovica je bilo leta 2010 daleč največ specializiranih rejcev pašne živine, kar je
glede na naravne danosti smiselno. Enako je bilo (od izpostavljenih tipov kmetovanja) tudi
v vseh sosednjih občinah.

Zaradi majhnega števila ali pa odsotnosti pojava smo iz prikaza izpustili: specializirane vrtnarje,
specializirane gojitelje trajnih nasadov, specializirane prašičerejce in perutninarje ter mešano rastlinsko
pridelavo.
8
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Tabela 7: Kmetijska gospodarstva po glavnih tipih kmetovanja po občinah, 2010

Slovenija
Domžale
Kamnik
Lukovica
Moravče
Zagorje ob Savi

1
Specializirani
pridelovalec
poljščin
12778
41
61
37
26
52

4
Specializirani
rejec pašne
živine
29885
192
596
279
288
479

7
Mešana
živinoreja
4929
12
14
21
12
19

8
Mešano rastlinska
pridelava –
živinoreja
11416
19
70
27
33
78

Vir: SURS. Kmetijstvo. Tipologija – občine, 2016.

Kot je razvidno iz tabele 8 oz. z grafikona 3, je v letu 2010 v občini Lukovica na družinskih
kmetijah (v nadaljevanju DK) skupno živelo 1468 oseb. Največji je bil delež mlajših od 25
let; na drugem mestu po številčnosti so bili v Lukovici starejši od 65 let. Precej enakovredni
sta bili starostni skupini od 35 do 45 oz. od 45 do 55 let. Zelo podobna je razporeditev po
starostnih skupinah tudi v sosednji občini Moravče, kjer je na družinskih kmetijah v letu
2010 živelo skupno 1400 ljudi.
Tabela 8: Družinski člani na DK po starostnih skupinah po občinah, 2010

Pod 25
let

Slovenija
Domžale
Kamnik
Lukovica
Moravče
Zagorje ob
Savi

54169
241
891
369
330
594

Od 25 do Od 35 do
pod 35
pod 45
let
let

34029
118
454
183
201
364

število
37729
181
480
236
233
387

Od 45 do
pod 55
let

Od 55
do pod
65 let

65 let
in več

Skupaj

oseb
41842
149
430
229
189
439

37848
123
410
167
186
357

53458
199
631
284
261
466

259075
1011
3296
1468
1400
2607

Vir: SURS. Kmetijstvo. Delovna sila – občine, 2016.

Grafikon 4 v zvezi z družinskimi člani na kmetijah v občini Lukovica prikazuje razliko
med leti 2000 in 2010. Ugotovimo lahko, da se razmerje med posameznimi starostnimi
skupinami ni bistveno spremenilo. Največjo spremembo opazimo v prvi skupini (mlajši od
25 let), kjer je število članov (glede na leto 2000) najbolj upadlo.
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Grafikon 3: Družinski člani na DK po starostnih skupinah po občinah l. 2010

Družinski člani na DK po starostnih skupinah
3500
3000
2500

65 let in več
2000

od 55 do pod 65 let

1500

od 45 do pod 55 let

1000

od 35 do pod 45 let
od 25 do pod 35 let

500

pod 25 let

0

Vir podatkov: SURS. Kmetijstvo. Delovna sila – občine, 2016.
Avtor: Mojca Avbelj Korošec, 2016.

Grafikon 4: Število članov na DK po starostnih skupinah, Lukovica, l. 2000 in l. 2010

Število članov na DK po starostnih skupinah,
Lukovica l. 2000 in l. 2010
Število oseb 2010

Število oseb 2000

Lukovica

Starost 65 let in več

284
297

Starost od 55 do pod 65 let

167
183

Starost od 45 do pod 55 let

170

229

236
207
183
255

Starost od 35 do pod 45 let
Starost od 25 do pod 35 let

369

Starost pod 25 let
Vir podatkov: SURS. Kmetijstvo. Delovna sila – občine, 2016.
Avtor: Mojca Avbelj Korošec, 2016.
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Tabela 9: Število živine po vrstah in kategorijah živali po občinah, 2010

Govedo

Slovenija
Domžale
Kamnik
Lukovica
Moravče
Zagorje ob Savi

36119
193
624
286
310
512

Prašiči

Perutnina

Konji

št.

kmetijskih

gospodarstev

36240
121
324
189
157
307

5948
48
96
47
35
36

26441
46
84
87
61
161

Drobnica

Čebelje
družine

9395
23
139
72
34
122

2392
8
23
13
12
25

Vir: SURS. Kmetijstvo. Živinoreja – občine, 2016.

V občini Lukovica je največ kmetijskih gospodarstev gojilo govedo, kar 41 %. Na drugem
mestu po deležu je bila perutnina, sledili so prašiči. V sosednjih občinah je bil vrstni red
enak; tudi pri deležu posamezne kategorije živali ni bilo večjih razlik.
Tabela 10: Število živine po vrstah in kategorijah živali, Lukovica l. 2000 in l. 2010

Govedo
Prašiči
Perutnina
Konji
Drobnica
Čebelje
družine

Število
živali
2988
554
28838
108
600
106

2000
Število kmetijskih
gospodarstev
354
146
249
45
43
13

Število
živali
2935
389
22821
144
1328
347

2010
Število kmetijskih
gospodarstev
286
87
189
47
72
13

Vir: SURS. Kmetijstvo. Živinoreja – občine, 2016.

V zadnjem tabelarnem prikazu (tabela 10) tega poglavja so podatki za občino Lukovica
(med l. 2000 in l. 2010) vezani na kategorijo živali na kmetijskih gospodarstvih oz.
padec/rast njihovega števila v obdobju 10 let. V tem času se samo število glav goveda ni
občutno zmanjšalo; opazneje se je zmanjšalo število kmetijskih gospodarstev, ki so gojila
govedo. Padec števila živali in kmetijskih gospodarstev opazimo še v kategoriji prašičev
in perutnine. Pri konjih se je nekoliko povečalo samo število živali; število kmetijskih
gospodarstev je ostalo (skoraj) enako. Prav nič se ni (v 10 letih) spremenilo število
kmetijskih gospodarstev, ki so redila čebelje družine; se je pa za več kot 3-krat povečalo
njihovo število (s 106 družin l. 2000 na 347 družin leta 2010). Več kot podvojilo se je tudi
število drobnice; prav tako skoraj podvojilo število kmetijskih gospodarstev, ki jo je gojilo.
Slednje bi lahko pripisali opuščanju intenzivne košnje na strmih in težje dostopnih
travnikih/pašnikih (predvsem višje v hribih).
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2.3.5 Prometna dostopnost, cestno in komunalno omrežje
Dolina Črnega grabna s prelazom Trojane je imela že v antičnih časih izjemno pomembno
tranzitno (prometno) vlogo. V srednjem veku je sicer izgubila pomen, a le do 14. stoletja.
Takrat je (zaradi ugodnega »prehoda« preko prelaza Učak pri Trojanah) dolina ponovno
prometna oživela. Furmanski domovi in gostišča so oskrbovali potnike in poštne kočije,
katerih pot je z Dunaja v Trst (oz. obratno) navadno trajala 10 dni. Z izgradnjo »Južne
železnice« je Črni graben izgubil večji del prometa. Konec 19. stoletja je baron Codelli na
Kranjsko (v kraje obravnavanega območja) pripotoval z avtomobilom; sledili so mu drugi
in tako se je na območju občine Lukovica začela doba motorizacije in sodobnega
avtomobilskega prometa (Pelc, 2004, str. 12–13).
Zaradi velike prometne obremenitve magistralne ceste Ljubljana–Celje so že v 70. letih
prejšnjega stoletja nastali načrti za gradnjo avtoceste, a je dno doline postalo zaščiteni
rezervat (prepoved gradnje), kar je za 30 let ustavilo načrte (Hieng, 2013, str. 31).
Skozi dolino Radomlje je danes speljana avtocesta A1 (Šentilj–Srmin), imenovana tudi
»Slovenika«. V skupni dolžini 245 km povezuje vzhodni in zahodni del Slovenije oz. večja
mesta; Maribor, Celje, Ljubljano, Vrhniko, Postojno in Luko Koper. Avtocesta A1 je del
t. i. »V. panevropskega prometnega koridorja« (Lyon–Kijev) (Slovensko avtocestno
omrežje. Wikipedija, 2016).
Gradnja avtoceste na obravnavanem območju (Trojane–Krtina) je potekala po odsekih in
je bila po teh (v različnih časovnih obdobjih) tudi odprta za promet.
Avtocestni odsek Vransko–Blagovica (skupna dolžina 16,8 km) so gradili v obdobju 1997–
2002/2005. Odsek Vransko–Trojane dolžine 8,6 km je bil dokončan in predan prometu
junija 2002; 8,2 km dolg odsek Trojane–Blagovica je bil dokončan in predan prometu
avgusta 2005. Avtocesta poteka na geološko in geomehansko ter prostorsko zelo
zahtevnem terenu (plazovit teren, hudourniki, prečne grape), zaradi česar je v bilo sklopu
trase zgrajenih večje število objektov:




4 dvocevni predori (Ločica, Jasovnik, Trojane in Podmilj),
1 enocevni predor (v Zideh) in
13 viaduktov (Ločica, Jasovnik, Baba, Zlokarje, Jelševica, Črni mlinar, Šentožbolt,
Log, Javorje, Petelinjek, Vranke, Blagovica in v Zideh) (DARS. O avtocestah.
Vransko–Blagovica, 2016).

Gradnja odseka Blagovica–Šentjakob (v skupni dolžini 20,2 km) je potekala v letih 1998–
2003, in sicer po treh pododsekih. Prvi, Šentjakob–Krtina dolžine 8 km je bil predan
prometu avgusta 2001; drugi, Krtina–Lukovica (Kompolje) dolžine 6,2 km je bil dokončan
in predan prometu junija 2002; tretji pododsek, Kompolje (Lukovica)–Blagovica (dolžine
6 km), je bil prometu predan leto pozneje, junija 2003. Vzporedno z gradnjo avtoceste je
bil zgrajen tudi t. i. vodni zadrževalnik Drtijščica, katerega glavni namen je preprečevati
razlivanje poplavnih voda reke Radomlje ob avtocesti (DARS. O avtocestah. Blagovica–
Šentjakob, 2016).
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Slika 7: Viadukt na avtocesti A1 med Blagovico in Podmiljem

Vir: DARS. Medijsko središče. Novice, 2015.

Poleg gradnje zadrževalnika je bilo nekje treba tudi prestaviti strugo Radomlje. Zaključimo
lahko, da je gradnja avtoceste močno spremenila podobo doline Črnega grabna. Mnogi
domačini so izgubili zemljo (predvsem kmetijske površine), nekaterim so podrli domačije
in jim (drugje) zgradili nove domove. Skupno je bilo v občini podrtih 27 domačij, kar
tretjina vseh v vasi Zgornje Loke (Hieng, 2013, str. 35).
Pelc (2004) pravi, da je občina en sam infrastrukturni koridor, skoznjo namreč poleg
glavne magistralne ceste tečeta tudi daljnovod in plinovod (Pelc, 2004, str. 13).
Stražar (1985) navaja, da so plinovod na Trojanah (iz Štajerske smeri) začeli graditi poleti
leta 1977 in z deli (v dolini Črnega grabna) končali januarja 1979. Trasa (bolj ali manj)
teče vzporedno z zvezno cesto (Stražar, 1985, str. 658).
V letih 2013 in 2014 je družba Plinovodi d.o.o. v dolini izvajala dela v zvezi z gradnjo
dvestokilometrskega prenosnega plinovoda od avstrijske meje (Ceršak) do Vodic. (Delo.
Nov plinovod skozi Slovenijo v sedmih letih, 2013; Plinovodi d.o.o. Zgodovina družbe,
2016).
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Slika 8: Polaganje cevi za prenosni plinovod (Ceršak–Vodice) pri Krašnji aprila 20149

Avtorica: Mojca Avbelj Korošec, 2014.

Za vodovod, kanalizacijo in odvoz odpadkov skrbi JKP Prodnik iz Domžal. Ob gradnji
avtoceste je bila v Vrbi zgrajena tudi čistilna naprava (Pelc, 2004, str. 15).
Po podatkih JKP Prodnik so »… v Občini Lukovica na javno kanalizacijo, zaključeno s ČN,
priključena naselja Vrba, Prevoje, Šentvid, Lukovica, Krašnja in Rafolče ter nekaj objektov
v Vrhovljah, Blagovici in Spodnjih Lokah. Gradi se kanalizacija v Trnjavi in pripravljen je
del projektne dokumentacije za Spodnje Prapreče. Po izgradnji celotnega predvidenega
kanalizacijskega omrežja bo na CČN v Vrbi priključenih približno 70 % občanov, za
preostalih 30 % pa se, glede na geografske razmere, pripravljajo lokalne rešitve odvoda
in čiščenja odpadnih vod, male čistilne naprave za posamezna naselja oziroma za
posamezne objekte in manjše skupine objektov« (JKP Prodnik, 2016).
V tabeli 11 je prikazano ravnanje z odpadki v Občini Lukovica (v primerjavi z občinami
Domžale, Kamnik, Mengeš, Moravče in Trzin), in sicer količina nastalih komunalnih
odpadkov in količina komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom za leto 2014. V
Trzinu proizvedejo največ komunalnih odpadkov na prebivalca, a jih (na prebivalca) tudi
največ zberejo s komunalnim odvozom. Z ostalimi občinami je Lukovica precej bolj
primerljiva. V letu 2014 je občan proizvedel 485 kg odpadkov (v Domžalah 495 kg in v
Moravčah skoraj 100 kg manj); na občana je bilo (v Lukovici) z javnim odvozom zbranih
377 kg komunalnih odpadkov (v Domžalah 386 kg/občana in v Moravčah 280 kg/občana).

Na desni je magistralna cesta Ljubljana–Celje; skrajno levo je vidna vzdrževalna pot avtoceste A1, ki teče
vzporedno z reko Radomlja (pogled na avtocesto in Radomljo zakriva rastje).
9
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Tabela 11: Nastali komunalni odpadki in komunalni odpadki zbrani z odvozom, občine 2014

Št.
prebivalcev

Komunalni
Nastali
Nastali
Komunalni
odpadki, zbrani
komunalni komunalni odpadki, zbrani
z javnim
odpadki
odpadki
z javnim
odvozom
(tone)
(kg/preb.) odvozom (tone)
(kg/preb.)

Lukovica

5650

2740

485

2129

377

Domžale
Kamnik
Mengeš
Moravče
Trzin

34949
29422
7555
5191
3844

17283
14339
3047
2019
2455

495
487
403
389
639

13482
11127
2216
1454
2029

386
378
293
280
528

Vir: SURS. Okolje in naravni viri. Komunalni odpadki – občine, 2016; SURS. Demografsko in socialno
področje. Število prebivalcev – občine, 2016.

Tabela 12: Komunalna infrastruktura v Lukovici, 2013

Dolžina
Št.
občinskih
prebivalcev
cest

Dolžina
občinskih
cest na
prebivalca

Dolžina
javnega
vodovoda

Dolžina
Dolžina
Skupno
javnega
Skupna
javne
št.
vodovoda
dolžina
kanalizacije
javnih
na
kanalizacije
na
luči
prebivalca
prebivalca

Št. javnih
luči na
prebivalca

(l. 2009)

(m)

(m/preb.)

(m)

(m/preb.)

(m)

(m/preb.)

Lukovica

5414

151133

27,92

70282

12,98

35267

6,51

1006

0,19

Domžale

33447

100424

3

197519

5,91

171439

5,13

3760

0,11

Kamnik

28859

361259

12,52

158590

5,5

93911

3,25

2303

0,08

Mengeš

7333

53137

7,25

44472

6,06

32931

4,49

725

0,1

Moravče

4866

135124

27,77

83743

17,21

6741

1,39

302

0,06

Trzin

3731

19704

5,28

21082

5,65

26394

7,07

704

0,19

Vir: Kotnik, M., 2013.

Tabela 12 je bila marca 2013 objavljena v občinskem glasilu občine Lukovica,
Rokovnjaču, in prikazuje statistiko komunalne infrastrukture občine v primerjavi z
občinami, ki so (vse razen Kamnika) izšle iz nekdanje Občine Domžale. Pri pripravi
poročila so upoštevali število prebivalcev iz leta 2009 in podatke o komunalni opremi iz
leta 2012.
Občina Lukovica ima (med primerjanimi občinami) največ občinskih cest na prebivalca
(skoraj 28 m/prebivalca). Po dolžini javnega vodovoda na prebivalca je s slabimi 13 metri
na drugem mestu (za občino Moravče z dobrimi 17 m/prebivalca). Na drugem mestu (takoj
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za občino Trzin) je tudi v kategoriji dolžine javne kanalizacije na prebivalca (6,51 m) in v
št. javnih luči na prebivalca (0,19 luči).
Iz prikazanih podatkov lahko zaključimo, da je komunalna opremljenost občine dobra, a
kot v poročilu izpostavi župan Matej Kotnik, tudi draga (z vidika vzdrževanja oz.
sofinanciranja).
Pelc (2004, str. 15) navaja, da je bilo telefonsko omrežje, ki pokriva celotno občino,
zgrajeno s sovlaganji in prispevki krajanov.
Danes je (v občini z vidika komunalne opremljenosti) v ospredju vprašanje dostopa do
optičnega omrežja. Izgradnja slednjega ni v pristojnosti občine, saj ne spada med obvezne
javno-gospodarske službe, kot navaja Primož Dežman (na občini Lukovica odgovoren za
javno-gospodarske službe). Vseeno pa so določeni kraji (Rafolče, Zlato Polje, delno
Šentvid pri Lukovici, Imovica) že opremljeni z ustrezno infrastrukturo za vzpostavitev
optičnega omrežja. Kabelska kanalizacija je delno pripravljena tudi že v naseljih Prevoje,
Kompolje, Krašnja in Spodnje Loke. Občina se z izvajalcem dogovarja, da dela potekajo
vzporedno z gradnjo (obnovo) kanalizacijskega oz. vodovodnega omrežja (Dostop do
optičnega omrežja ni v pristojnosti občine, 2015).
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3 TURIZEM V OBČINI LUKOVICA
Turistično olepševalno društvo Brdo - Lukovica je bilo ustanovljeno l. 1960. Po besedah
dolgoletnega predsednika, Vinka Nakrsta, je bil prvotni namen ustanovitve društva
predvsem izboljšanje infrastrukture in videza obeh naselij (Nakrst, 2015).
Črni graben je (bil) znan po Rokovnjačih (o katerih sta Josip Jurčič in Janko Kersnik
napisala istoimenski roman), zato so se v društvu odločili, da organizirajo Rokovnjaški
tabor s prikazom rokovnjaškega napada na Francoze. Prvega so organizirali junija leta 1960
v soorganizaciji Turistično olepševalnega društva Brdo - Lukovica (v nadaljevanju TOD
Brdo - Lukovica) in Avtomoto društva iz Lukovice v t. i. »Rokovnjaškem gozdičku« nad
Lukovico. Dvodnevna prireditev je več kot uspela, saj se je je udeležilo več tisoč ljudi.
Organizatorji so se zato odločili, da bo prireditev tradicionalna, in obenem začeli
razmišljati tudi o dodatni in drugačni turistični ponudbi (Črni graben – turistični vodnik
Občine Lukovica, 2001, str. 2–4).
Delovanje in aktivnosti TOD Brdo - Lukovica v začetku 70. let prejšnjega stoletja lahko
tako označimo kot začetek razvoja turizma na območju Črnega grabna oz. današnje Občine
Lukovica.

3.1 TURISTIČNA PONUDBA OBČINE LUKOVICA
3.1.1 Naravna dediščina
Geografski terminološki slovar naravno dediščino opredeljuje kot »naravne vrednote,
območja ali deli narave s posebnim varstvenim režimom, ki imajo za državo ali ožje
območje posebno estetsko, zgodovinsko, kulturno, znanstveno, izobraževalno vrednost«
(Geografski terminološki slovar. Naravna dediščina, 2016).
V tabeli 13 je seznam naravnih vrednot na območju občine Lukovica. V večini gre za
naravne vrednote lokalnega pomena, nahajališče fosilov v Obršah ter Barja v Češeniških
in Prevojskih gmajnah pa sta vrednoti državnega pomena (Rogelj, 2004, str. 204).
Barja so poleg hidrološke in habitatne vrednosti pomembna še z vidika flore. Stražar (str.
40) namreč navaja, da so na barjih v letih 1990–1991 našli t. i. barjevko, ki je od l. 1882
veljala za izumrlo vrsto slovenske flore (Stražar, 1996).
S turističnega vidika so zanimive prav vse naravne vrednote; pri vključevanju v turistično
ponudbo pa moramo (bi morali) biti pozorni predvsem na njihovo ustrezno varovanje in
ohranjanje. Razmisliti bi morali tudi o načinu vključitve (ogledi, delavnice itd.) ter
zanimivega in inovativnega trženja in promocije omenjene naravne danosti.
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Tabela 13: Seznam naravnih vrednot v občini Lukovica

Evidenčna
številka

IME

ZVRST

KRATKA
OZNAKA

Pomen

5150

Brezno pri Spodnjih
Kosezah

geomorfološka
podzemeljska

Manjše brezno južno
od Spodnjih Kosez.

lokalni

4975

Prevoje – lipi

drevesna

Lipi ob kamnitem
vodnjaku na Prevojah.

lokalni

4953

Šentožbolt – lipa ob
cerkvi

drevesna

Lipa ob cerkvi v
Šentožboltu v Črnem
grabnu.

lokalni

4951

Brdo pri Lukovici –
lipovec

drevesna

Lipovec sredi
sadovnjaka na Brdu
pri Lukovici.

lokalni

4949

Log pri Blagovici –
lipa

drevesna

Večja lipa v Logu pri
Blagovici.

lokalni

4938

Prilesje – kostanj

drevesna

Pravi kostanj ob poti
severno od vasi
Prilesje pri Blagovici.

lokalni

1901

Brdo pri Lukovici –
grajski park

oblikovana

Nekdanja parkovno
urejena okolica gradu
Brdo z gabrovim
drevoredom.

lokalni

geološka

Nahajališče fosilov
severno od Obrš
državni
pod Malolašensko
planoto.

lokalni

lokalni

5056

Obrše – nahajališče
fosilov

5398

Drtijščica s pritoki

hidrološka

Ohranjen vodotok
Drtijščica, levi pritok
Radomlje, z
mokrotnimi travniki.
Vodotok so
osiromašili posegi
zaradi zadrževalnika
Drtijščica.

5251

Zgornje Loke –
trstišče

ekosistemska

Trstišče v naselju
Zgornje Loke v Črnem
grabnu.
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5259

Prevoje – ribniki

ekosistemska

Trije ribniki s trstičjem
in jelševjem severno
od Prevoj.

lokalni

4566

Barja v Češeniških
in Prevojskih
gmajnah

hidrološka,
botanična,
ekosistemska

Barja z redko
barjansko floro
vzhodno od
Radomelj.

državni

hidrološka

Radomlja, levi pritok
kamniške Bistrice s
pritoki. Vodotok je bil
prizadet zaradi gradnje
AC.

lokalni

5270

Radomlja s pritoki od
izvira do Lukovice

Vir: Rogelj, 2004, str. 204.

3.1.2 Kulturna dediščina
Kulturno dediščino Geografski terminološki slovar opredeljuje kot »po človeku ustvarjene
objekte, dele kulturne pokrajine, ki imajo za državo ali ožje območje posebno estetsko,
zgodovinsko, kulturno, znanstveno, izobraževalno vrednost« (Geografski terminološki
slovar. Kulturna dediščina, 2016).
Na območju občine Lukovica je (po navedbah na uradni spletni strani občine) 7 enot
kulturne dediščine državnega pomena, in sicer: grad Brdo (Brdo pri Lukovici), cerkev sv.
Neže (Golčaj nad Blagovico), cerkev sv. Marjete (Gradišče pri Lukovici), kmečki dvorec
Imovica 8 (Imovica), cerkev sv. Luka (Spodnje Prapreče), arheološko najdišče Trojane
(Trojane) ter cerkev sv. Mohorja in Fortunata (V Zideh) (Občina Lukovica, Kulturna
dediščina, 2016). V Registru nepremične kulturne dediščine pod iskalno enoto »občina
Lukovica« najdemo skupno 209 enot (Register nepremične kulturne dediščine, 2016).
Poleg tega velja omeniti, da je KUD Fran Maselj Podlimbarski vpisano kot eden od
nosilcev enote žive kulturne dediščine »Slamnikarstvo na Domžalskem«. V Register žive
kulturne dediščine je bilo sicer februarja 2016 vpisanih 46 enot žive oz. nesnovne kulturne
dediščine in 138 nosilcev (Ministrstvo za kulturo, 2014; Register žive kulturne dediščine,
2016).
Prav vse enote kulturne dediščine državnega ter tudi nekatere lokalnega pomena (npr.
ostale cerkve s pokopališči in memorialnimi spomeniki, rojstne hiše znanih lukoviških
osebnosti, etnološki spomeniki – kozolci itd.) so že vključeni v turistično ponudbo in
najbolj reprezentativni tudi v turistično promocijo.
V prihodnje bi morali razmišljati o tem, kako tudi ostale enote kulturne dediščine
(lokalnega pomena) vključiti v turistično ponudbo, jih povezati z že obstoječo ponudbo in
jim (s pomočjo inovativnosti, zgodb) pripisati dodano vrednost turistične ponudbe
območja.
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Slika 9: Ohranjanje žive kulturne dediščine v Pavletovi hiši v Krašnji10

Vir: Beguš, 2015.

V hiši je urejen muzej (etnološka zbirka, izdelki iz pšeničnih kit in ličkanja ter spominske sobe literarnih
in strokovnih ustvarjalcev iz Krašnje).
10
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3.1.3 Nosilci in izvajalci turistične ponudbe
Kot je razvidno z organigrama 1, pod okriljem Turistične zveze občine Lukovica (v
nadaljevanju TZOL) delujejo 4 turistična društva, poleg teh pa še Društvo podeželskih žena
Lukovica (v nadaljevanju DPŽ Lukovica).
Turistična društva, njihovo delovanje, prireditve, vizije razvoja in turistična ponudba so
podrobneje opisani v poglavju 4.
Slika 10: Logotip TZ občine Lukovica

Vir: Turistična zveza občine Lukovica, 2016.

Na logotipu TZOL so upodobljene 3 glavne in najbolj razpoznavne značilnosti Občine
Lukovica. V ozadju je nakazana dolina Črnega Grabna z reko Radomljo, v ospredju grad
Brdo (domovanje pisatelja Janka Kersnika) in rokovnjač – eden najbolj reprezentativnih
zgodovinskih likov tega območja.
Organigram 1: Člani TZ občine Lukovica

TZOL
TOD Brdo Lukovica

TD Gradišče
pri Lukovici

TD Preserje
pri Lukovici

Vir: Turistična zveza občine Lukovica, 2016.
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Na območju občine delujejo tudi druga društva, ki so posredno prav tako vključena v
turistično ponudbo oz. skrbijo za prepoznavnost in promocijo občine:


kulturna društva (KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje, Društvo za ohranjanje
in oživljanje kulturne dediščine – Skrinjica iz Šentvida pri Lukovici, Godba
Lukovica, Folklorno kulturno društvo Lukovica ter več različnih pevskih zborov),



športna društva (Športno konjeniško društvo Bregar, Športno društvo Krašnja,
Športno kulturno društvo Čelešnk, Športno turistično društvo Rafolče) ter



ostala društva (Društvo Podeželskih žena Blagovica - Trojane, Čebelarsko društvo
Lukovica, Podeželsko društvo Blagovica, Konjerejsko društvo Lukovica, Ekološko
združenje Črni graben) (Občina Lukovica. Društva, 2016).

Predstavnike nekaterih smo vključili v intervjuje in so skupaj s svojim delom podrobneje
predstavljeni v poglavju 4.
Zanemariti ne smemo niti vloge (zgodnje vzgoje za turizem) turističnega krožka OŠ Janka
Kersnika Brdo ter vloge Čebelarske zveze Slovenije, ki jo ima pri razvoju in uveljavljanju
t. i. »čebelarskega turizma«. Oba podrobneje predstavljamo v poglavju 4.
Pomembni in nepogrešljiv člen turistične ponudbe so ponudniki prenočitvenih namestitev
in gostinci, ki so predstavljeni v naslednjih dveh poglavjih.
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3.1.4 Sekundarna turistična ponudba
Dobrine sekundarne turistične ponudbe so plod človekovega dela. Omogočajo turistično
vrednotenje, še pomembnejši pa je njihov prispevek k uporabi primarnih dobrin, saj
zagotavljajo dostop do njih ter prehranjevanje in bivanje na tovrstnem območju (Zorko,
1999, str. 85).
Most med primarno in sekundarno turistično ponudbo predstavljajo splošni infrastrukturni
objekti (npr. osnovna prometna mreža in splošne komunalne naprave – vodovod,
kanalizacijsko, plinsko in električno omrežje, pločniki, parkirni prostor, ulična razsvetljava
ipd.); turisti jih uporabljajo, niso pa predmet neposrednega turističnega povpraševanja.
Poleg splošnih med prvine sekundarne turistične ponudbe sodijo še turistični
infrastrukturni objekti, naprave, proizvodi in storitve (Zorko, 1999, str. 85).
Avtorica še navaja, da teoretiki sestavine sekundarne turistične ponudbe najpogosteje
razvrščajo v tri skupine:
 prometne zmogljivosti,
 prenočitvene in prehrambne zmogljivosti ter
 zmogljivosti vseh drugih dejavnosti (Zorko, 1999, str. 85).
V nadaljevanju na kratko predstavljamo glavne (večje) ponudnike gostinskih in
prenočitvenih storitev obravnavanega območja.
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Organigram 2: Gostinski ponudniki na območju občine Lukovica

Gostilna pri Bevcu
Stara furmanska gostilna z več
stoletno tradicijo. Znana je
predvsem po domačih jedeh; v
zimskem času po kolinah, ki jih
pripravljajo sami. Lastnik je v
mali muzej uredil čevljarsko
delavnico svojega očeta.
Obiskovalce (poleti) postrežejo
pod domačim kozolcem; na
voljo jim je tudi balinišče.

Gostilna in pizzeria
Furman
Ime gostilne izhaja iz časov, ko
je bilo furmanstvo eno glavnih
dopolnilnih dejavnosti v dolini
Črnega grabna. Danes v gostilni
nudijo jedi po naročilu, pice in
od l. 2005 tudi domače varjeno
pivo, imenovano Rokovnjač.

Vir: Turistična zveza občine Lukovica. Turistični ponudniki; GP Trojane, 2016.

GP Trojane
Je največje in najbolj
prepoznavno gostišče na tem
območju, katerega začetki segajo
v sredino 19. stoletja. Med
bogato gostinsko ponudbo
izstopa znameniti trojanski krof.
Skupno je (v starem in novem
delu) na voljo okrog 800
sedežev. V okviru podjetja
poslujeta tudi minimarket in
polnilnica za električna vozila.

Organigram 3: Gostinski ponudniki in ponudniki prenočišč na območju občine Lukovica

Gostišče pri čebelici

RCU Lukovica

Hotel Trojane

Deluje v Čebelarskem centru
Slovenije na Brdu pri Lukovici.
Gostišče lahko sprejme skupno do
180 gostov (od tega 60 na letnem
vrtu); na voljo imajo tudi 4 sobe s
skupno 9 ležišči. Nudijo slovenske
domače jedi, specialitete iz medu
ter različne medene napitke. V
ponudbi imajo najem multimedijske
dvorane (do 130 oseb) in izposojo
koles. V centru je tudi trgovina
Čebelarna.

Rekreacijski center
Urbanija iz Lukovice
poleg uporbe
športnorekreacijskih
objektov in storitev nudi
svojim obiskovalcem
tudi gostinske usluge
(pice, jedi po naročilu);
v notranjosti objekta ali
na letnem vrtu.

Edini hotel na obravnavanem
območju je do l. 1992 deloval v
okviru GP Trojane kot Garni
hotel Trojane. Grajen v
domačem alpskem slogu ima v
23 sobah na voljo 68 ležišč. V
hotelski restavraciji gostom
nudijo samopostrežni zajtrk; v
dodatni ponudbi hotela pa so
tudi zdravstvene storitve in
velnes (masaže, homeopatija in
akupunktura).

Viri: Gostišče pri čebelici; RCU Lukovica; Hotel Trojane; Gasior; Nastanitvene zmogljivosti Hotela Trojane; Srce Slovenije. Turizem. Ponudniki; Tripadvisor.
Hotel Trojane, 2016.
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Drugi (manjši) ponudniki gostinskih storitev na območju Občine Lukovica so še:
 Domačija Rus (Prevoje pri Šentvidu; gostinska ponudba po dogovoru za vnaprej
najavljene skupine),
 Gostilna Škarja (Prevoje pri Šentvidu),
 restavracija Marché Lukovica (AC-počivališče proti Mariboru),
 Okrepčevalnica Autogrill Lukovica (v sklopu OMV na AC-počivališču proti
Ljubljani),
 hitra hrana in okrepčevalnica Fast Food Šime (neposredno ob stari magistralni cesti
Ljubljana–Maribor oz. ob uvozu/izvozu na AC v Lukovici),
 Kavarna Mia (Lukovica ob uvozu/izvozu na AC),
 Panda bar (Lukovica),
 Kava bar Lenček (Prevoje),
 Gostilna pri Gašperju (Prevoje),
 Bar pod Lipo (Krašnja) in
 Gostilna Potrbin (V Zideh).
O komunalni opremljenosti in prometni dostopnosti smo nekaj bistvenih značilnosti
omenili že v poglavju o komunalni opremljenosti občine. Na tem mestu naštevamo še nekaj
objektov in naprav, ki jih sicer neposredno ne moremo šteti med turistično infrastrukturo,
a so za turiste vseeno pomembne.
 Bencinske črpalke: Lukovica (AC, na obeh počivališčih), Blagovica (ob stari
magistralni cesti).
 Trgovine: Prevoje pri Šentvidu, Lukovica, Krašnja, Trojane.
 Avtoservisi: Prevoje pri Šentvidu (servis koles, vulkanizerstvo), Lukovica, Zgornje
Loke.
 Zdravstveni dom (Lukovica).
 Športnorekreacijski objekti: Rekreacijski center Urbanija Lukovica (v nadaljevanju
RCU Lukovica) (večnamenska pokrita dvorana za mali nogomet – futsal, inline
hokej, kotalkanje; teniško igrišče, travnato igrišče za veliki nogomet, savna);
športni park Čelešnk (nogometno igrišče, igrišče za odbojko, proga za spust z
gorskimi kolesi, otroško igrišče).
 Označene planinske in pešpoti: Rokovnjaška planinska pot (RCU Lukovica; ŠKD
Čelešnk, 2016).
V zvezi s turistično infrastrukturo moramo omeniti, da na območju občine ni turističnoinformacijskega centra (v nadaljevanju TIC) oz. nobene turistično-informacijske točke, kar
je z vidika turizma velika slabost oz. pomanjkljivost. Več o tem sledi v poglavju z analizo
SWOT.
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3.1.5 Sejmi, športnorekreacijski dogodki in ostale prireditve
V tem poglavju so na kratko predstavljeni sejmi, športnorekreacijski dogodki in ostale
prireditve, ki so (oz. bi lahko bili) potencialno zanimivi za širše občinstvo, obiskovalce,
izletnike, turiste.
Slika 11: Vabilo na sejem v Lukovici (ob izvozu z AC v Lukovici)

Avtorica: Mojca Avbelj Korošec, 2015.

Sejmi v Lukovici imajo večstoletno tradicijo. Obstajala naj bi listina, s katero je
Lukovčanom že cesarica Marija Terezija potrdila pravico do prirejanja sejmov (l. 1865 so
imeli 4). Po odloku iz leta 1936 so bili v Lukovici naslednji kramarski in živinski sejmi: 3.
februarja, 26. marca, 27. aprila, 9. septembra in 18. oktobra. Pozneje zaradi rednih odkupov
živine in vedno bolje založenih trgovin niso bili več tako potrebni. Ponovno je bila
sejemska dejavnost obujena l. 1996 pod okriljem TOD Brdo - Lukovica (Črni graben –
turistični vodnik Občine Lukovica, 2001, str. 6–7; Kotnik, 2007, str. 21–22).
Danes sta v Lukovici dva sejma letno, in sicer Peregrinov (27. aprila) in Lukov (18. oktobru
najbližja sobota) – oba organizira TOD Brdo - Lukovica. Prioriteta organizatorjev je, da bi
se na osrednjem trgu v Lukovici predstavljali predvsem domačini (obrtniki, kmetijski
pridelovalci, čebelarji, mladi ustvarjalci itd.), a mnoge (žal) odvrne plačilo stojnice. Opaziti
pa je tudi vedno več ponudnikov t. i. »kitajske robe« (Nakrst, 2015).
Leta 2015 je TD Sv. Vid organiziralo 5. t. i. Vidov sejem (Šentvid pri Lukovici). Sejem je
odprla Godba Lukovica. »Obiskovalci so izbirali med bogato ponudbo domačih ekoloških
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pridelkov in izdelkov: od sadja in zelenjave okoliških in bolj oddaljenih kmetij, mlečnih
izdelkov, suhih mesnin, različnih olj, pekovskih izdelkov, testenin, slaščic, domačih čajev
in zeliščnih izdelkov. Na stojnicah so se predstavljali tudi ponudniki keramičnih in glinenih
izdelkov, steklenih in lesenih izdelkov, unikatnih oblačil, naravnih kozmetičnih preparatov,
različnih sadik ... Poseben čar so sejmu so tudi letos vdahnili mojstri, ki so predstavljali
domače obrti: od rezbarstva, kovaštva, izdelave košar in košev do klekljanja« (TD Sv. Vid,
2015).
Slika 12: Peregrinov sejem v Lukovici11

Avtorica: Mojca Avbelj Korošec, 2015.

Med športnorekreacijskimi dogodki izpostavljamo naslednje.
Tek okoli Gradiškega jezera poteka pod okriljem in v organizaciji TD Gradišče pri
Lukovici. Leta 2015 je sodelovalo malo manj kot 300 tekačev iz vse Slovenije. Dogodek
je oglaševan tudi širše (ne samo na lokalni ravni) – na različnih tekaških spletnih straneh,
forumih. Želja organizatorjev je, da bi uspešno privabili in organizirali dogodek s 500
tekači (Starman, 2015).

Med ponudniki so vedno tudi domači obrtniki, kmetovalci in čebelarji. Na fotografiji ekološka kmetija Pr'
Vazarju – uporabnica kolektivne blagovne znamke Zakladi ČRNI GRABEN.
11
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Šraufov spominski pohod tradicionalno priredijo v ŠD Krašnja. Maja 2016 je bil tako
organiziran že 20. pohod v spomin na slovenskega alpinista Staneta Belaka – Šraufa. Tudi
ta dogodek je širše oglaševan in pohodniki (ki jih je bilo leta 2013 približno 170) prihajajo
iz vse Slovenije (Smrkolj, 2013).
Tek za krof, pohod za krof in krofkov tek prav tako organizirajo v ŠD Krašnja. Najdaljšo
tradicijo ima tek za krof, ki bo v letu 2016 organiziran že enaintridesetič (23. po vrsti bo
pohod za krof in 5. po vrsti krofkov tek). Prireditve se je v letu 2015 udeležilo približno
120 ljudi (Športna unija Slovenije, 2015).
Pohod po nagelj na Limbarsko goro je množična športnorekreacijska prireditev, katere
začetki segajo v l. 1987. Pobudnik dogodka je bil predsednik ŠD Krašnja, Marjan Štrukelj.
Osnova ideja prireditve je bila, da bi vse žene in dekleta ob prazniku dnevu žena ob prihodu
na vrh Limbarske gore prejele nagelj. Pohodniška pot (iz Krašnje) je bila ustrezno
označena, na vrhu pa poskrbljeno za okrepčilo in kulturni program. Prireditev je z leti rasla
in k organizaciji so pristopila tudi različna društva iz sosednje občine Moravče. Danes
prireditev organizira Društvo Krajanov Limbarska gora. Letošnji pohod (ki je sedaj že
vseslovensko prepoznaven) je 28. po vrsti; najbolj pogosta izhodišča za osvojitev vrha pa
so: Krašnja, Moravče, Blagovica, Trojane in Izlake. Leta 2002 so zabeležili rekordni obisk,
ko je goro osvojilo več kot 15.000 obiskovalcev (DK Limbarska gora, 2016).
Slika 13: Vrh Limbarske gore, poln obiskovalcev

Vir: Spletni album Picasa. Galerija uporabnika Limbarska gora, 2015.

Med ostalimi prireditvami pa omenimo še naslednje.
Prireditev s 13-letno tradicijo z naslovom »Na vasi je lepo, ko na kanalu pod lipo zapojo«.
Gre za srečanje pevcev ljudskih pesmi s prikazom ročnih del ter izdelkov domače obrti, ki
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ga organizira KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje. Tradicionalnega srečanja (vsako
leto na prvo soboto v septembru) se udeležijo pevci ljudskih pesmi iz različnih koncev in
krajev Slovenije. Predstavljajo se s pesmimi v svojem narečju in v nošah svoje
pokrajine/območja. Na prireditvi vedno sodelujejo tudi ljudski pevci iz domače občine
(Krašnja, Blagovica), izdelovalci ročnih del ter izdelkov domače obrti iz domače in
sosednjih občin (Beguš, 2015).
Slika 14: Nastop tamburašev iz Adlešičev na prireditvi v Krašnji

Vir: LTG News, 2015.

V prilogi 2 je seznam prireditev in dogodkov (različnih društev), ki se v občini Lukovica
odvijajo v letu 2016. Zbrani so le podatki o prireditvah, ki so jih občinski upravi
posredovali organizatorji; zato ne moremo trditi, da gre za vse prireditve tega območja in
omenjenega leta.
Nekatere prireditve oz. dogodki so skoraj izključno lokalnega (vaškega pomena), drugi
imajo (bi ob ustrezni promociji lahko imeli) tudi širši (turistični) pomen.

54

Razvojne priložnosti turizma v občini Lukovica
Mojca Avbelj Korošec

3.2 NOČITVENE ZMOGLJIVOSTI IN TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE
Na območju Občine Lukovica sta bila v začetku marca 2016 le dva ponudnika s
prenočitvenimi zmogljivostmi, in sicer Gostišče pri čebelici (na Brdu pri Lukovici) in Hotel
Trojane (na Trojanah).
Na Brdu imajo v 4 sobah na voljo skupno 9 ležišč; na Trojanah v 23 sobah skupno 68 ležišč
(Nočitvene zmogljivosti Gostišča pri čebelici; Nočitvene zmogljivosti Hotela Trojane,
2016).
V letih 1978–2010 je bilo možno prenočiti tudi v zasebnih sobah Kveder na Prevojah, kjer
so v zadnjem obdobju oddajanja kapacitet imeli na voljo 3 sobe s 6 ležišči (plus 1 pomožno)
(Kveder, 2016).
Slika 15: Čebelarski center Brdo pri Lukovici z Gostiščem pri čebelici

Vir: Brdo pri Lukovici. Čebelarski center, 2016.

V nadaljevanju je na podlagi statističnih podatkov (iz različnih obdobij) predstavljena
dinamika nočitvenih zmogljivosti, prihodov in nočitev turistov na obravnavanem območju.
Tabela 14 prikazuje prenočitvene zmogljivosti občine po vrstah objektov. Za primerjavo
smo vzeli l. 1997 (2 leti po nastanku samostojne občine Lukovica), l. 2000 (obdobje, ko so
že potekala dela v zvezi z gradnjo avtoceste) in leto 2005 (ko so bili odprti že vsi pododseki
avtoceste, ki teče skozi dolino).
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Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da se nastanitvene zmogljivosti (v
omenjenih letih) niso bistveno spremenile. Glede na l. 1997 in 2000 (ko so podatki
popolnoma identični) so se zmogljivosti v obeh vrstah objektov (hotelih, zasebnih sobah)
na ravni občine zmanjšale za približno ¼ (število sob) oz. 4 % (skupno število ležišč).
Zadnji dostopni podatki SURS so za l. 2014 (tabela 17) in ne izkazujejo omembe vredne
spremembe stanja (glede na l. 2005).
Skoraj identično stanje izkazujejo tudi neuradno pridobljeni podatki za l. 2016 (skupno 27
sob in 77 ležišč) (Nočitvene zmogljivosti Gostišča pri čebelici; Nočitvene zmogljivosti
Hotela Trojane, 2016).
V tabelah 15 in 16 so prikazani podatki o prihodih in prenočitvah turistov za že omenjena
leta (1997, 2000 in 2005).
Največ skupnih prihodov je bilo zabeleženih l. 2000 (3368), od tega 426 tujih in 2942
domačih turistov, največ nočitev pa l. 2005, in sicer 4650 (od tega so dobrih 85 % nočitev
opravili tuji turisti).
Kazalec prihodov smo želeli primerjati tudi z zadnjimi dostopnimi podatki SURS, a je
pojav tako majhen, da je statistično zaupne narave. Smo pa uspeli na občinski upravi
pridobiti omenjene podatke za l. 2015 (tabela 18). Občina je tega leta (v obeh že omenjenih
nastanitvenih objektih) zabeležila 312 prihodov domačih turistov in 2104 prihode tujih,
skupaj torej 2416, kar je dobrih 28 % manj kot leta 2000.
Primerjava števila nočitev v letih 1997, 2000 in 2005 kaže rast. Leta 1997 je domači turist
povprečno opravil 1,17 nočitve, tuji 1,02 nočitve; v poprečju (skupaj) 1,04 nočitve.
Povprečno skoraj 2 nočitvi (oz. točno 1,9) je leta 2005 opravil domači turist; tuji pa
povprečno 1,62 nočitve. Skupno so torej domači in tuji turisti v povprečju leta 2005
opravili 1,65 nočitve.
V omenjenih letih je število prihodov torej bolj nihalo kot število nočitev (ki je le
naraščalo). Za leto 2014 (ponovno zaradi statistične zaupnosti) nimamo dostopnih
podatkov. Podatki (občinske uprave) za l. 2015 (tabela 18) pa kažejo, da so turisti skupno
v povprečju opravili 1,3 nočitve (domači turist 1,24 ; tuji pa 1,3 nočitve).
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Tabela 14: Prenočitvene zmogljivosti po vrstah nastanitvenih objektov, Lukovica, l. 1997, 2000 in
2005 (stara metodologija)
1997

2000

2005

Zmogljivost

Zmogljivost

Zmogljivost

Sobe

Ležišča
Ležišča
Ležišča
Sobe
Sobe
Skupaj Stalna
Skupaj Stalna
Skupaj Stalna
78
77
33
78
77
25
74
64

Lukovica

33

Osnovne
nastanitvene
zmogljivosti

26

63

63

26

63

63

22

67

58

Hoteli

26

63

63

26

63

63

22

67

58

Dopolnilne
nastanitvene
zmogljivosti

7

15

14

7

15

14

3

7

6

Zasebne sobe

7

15

14

7

15

14

3

7

6

Vir: Letni pregled turizma 1997; Letni pregled turizma 2000; SURS. Ekonomsko področje. Turizem.
Nastanitvena statistika – stara metodologija, občine, 2016.

Tabela 15: Prihodi turistov po državah in vrstah nastanitvenih objektov, Lukovica, l. 1997, 2000
in 2005 (stara metodologija)
1997

Lukovica

2000

2005

Turisti
Turisti
Turisti
Skupaj Domači Tuji Skupaj Domači Tuji Skupaj Domači Tuji
2269
304
1965 3368
426
2942 2815
360
2455

Osnovne
nastanitvene
zmogljivosti

1907

243

1664

2970

333

2637

2690

310

2380

Hoteli

1907

243

1664

2970

333

2637

2690

310

2380

Dopolnilne
nastanitvene
zmogljivosti

362

61

301

398

93

305

125

50

75

Zasebne sobe

362

61

301

398

93

305

125

50

75

Vir: Letni pregled turizma 1997; Letni pregled turizma 2000; SURS. Ekonomsko področje. Turizem.
Nastanitvena statistika – stara metodologija, občine, 2016.
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Tabela 16: Prenočitve turistov po državah in vrstah nastanitvenih objektov, Lukovica, l. 1997, 2000
in 2005 (stara metodologija)

Skupaj

1997

2000

2005

Prenočitve

Prenočitve

Prenočitve

Domačih Tujih
Domačih Tujih
Domačih Tujih
Skupaj
Skupaj
turistov turistov
turistov turistov
turistov turistov

Lukovica

2366

355

2011

3857

587

3270

4650

684

3966

Osnovne
nastanitvene
zmogljivosti

1907

243

1664

3175

339

2836

4251

541

3710

Hoteli

1907

243

1664

3175

339

2836

4251

541

3710

Dopolnilne
nastanitvene
zmogljivosti

459

112

347

682

248

434

399

143

256

Zasebne sobe

459

112

347

682

248

434

399

143

256

Vir: Letni pregled turizma 1997; Letni pregled turizma 2000; SURS. Ekonomsko področje. Turizem.
Nastanitvena statistika – stara metodologija, občine, 2016.

Tabela 17: Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov po skupinah nastanitvenih
objektov in po državah, Lukovica, l. 2014 (nova metodologija)
2014
Zmogljivost
Sobe

Ležišča
Turisti
Skupaj Stalna Skupaj Domači
z12
z
76
68

Tuji
z

Prenočitve
Skupaj Domači Tuji
z
z
z

Lukovica

26

Hoteli in
podobni
nastanitveni
objekti

26

76

68

z

z

z

z

z

z

Kampi

/13

/

/

/

/

/

/

/

/

Ostali
nastanitveni
objekti

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Vir: SURS. Ekonomsko področje. Turizem. Nastanitvena statistika. Letni podatki – vsi objekti, občine, 2016

12
13

Ni pojava.
Statistično zaupno.
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Tabela 18: Prihodi in prenočitve turistov po državah, mesečno, Lukovica, 2015

Prihodi – Prihodi – Prihodi – Nočitve – Nočitve – Nočitve
domači
tuji
tuji
SKUPAJ domači
SKUPAJ
Januar

18

151

169

18

222

240

Februar

18

73

91

31

150

181

Marec

38

58

96

40

111

151

April

22

91

113

22

103

125

Maj

26

169

195

26

306

332

Junij

35

186

221

35

209

244

Julij

17

331

348

17

347

364

Avgust

31

480

511

55

525

580

September

20

260

280

20

293

313

Oktober

37

131

168

38

153

191

November

16

138

154

17

234

251

December

34

36

70

69

90

159

312

2104

2416

388

2743

3131

Skupaj za
l. 2015

Vir: Bohinc, 2016.

3.3 DEJAVNOSTI NA PODROČJU RAZVOJA TURIZMA (Razvojni
program Občine Lukovica in Strategija razvoja in trženja turizma Srca
Slovenije kot turistične destinacije 2011–2018)
O turizmu so prebivalci na območju današnje občine Lukovica razmišljali že v času pred
ustanovitvijo samostojne občine, saj so bila npr. nekatera društva ustanovljena že pred l.
1995 (npr. TOD Brdo - Lukovica l. 1960, TD Gradišče pri Lukovici l. 1992, TD Preserje
pri Lukovici l. 1993). Leta 1995 je bila hkrati s samostojno občino ustanovljena tudi TZ
Lukovica. Društva so delovala vsako zase v skladu s svojimi programskimi usmeritvami
(nekaj je bilo tudi skupnih projektov); glavna naloga turistične zveze je bila črpanje
sredstev iz občinskega proračuna in razdelitev slednjih med društva (Nakrst; Starman;
Čokl; Cerar, 2015).
V Razvojem programu Občine Lukovica iz l. 2002 je bilo v obravnavo vključeno tudi
področje turizma. V poglavju o razvojnih dilemah so snovalci v zvezi s konceptom razvoja
turizma izpostavili naslednje prednosti in slabosti.
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Tabela 19: Prednosti in pomanjkljivosti koncepta razvoja turizma v občini Lukovica

PREDNOSTI

POMANJKLJIVOSTI

Okolju prijazen turizem z
lastnimi vlaganji
 Zagotavlja
trajnostni
razvoj,
 prispeva k nadgradnji
lastne identitete,
 prispeva k razvijanju in
trženju proizvodov in
naravnih potencialov, ki
so specifični za to
območje,
 ohranja
neokrnjenost
prostora,
 prispeva k celovitejšemu
trženju območja,
 spodbudi
kmetije
k
dopolnilnim dejavnostim
(turistične kmetije),
 omogoči trženje domačih
športnih,
kulturnih
prireditev,
 omogoči preživetje oz.
delovna
mesta
domačinom,
 omogoča
kvalitetno
ponudbo.

Velikopotezni razvoj
turizma
 Potencialni
obisk
večjega števila turistov,
 konkurenca bližnjim
večjim mestom,
 investicije od zunaj bi
zagotovile
nova
delovna mesta,
 hitra
izgradnja
turistične
infrastrukture,
 široka
ponudba
različnih aktivnosti v
različnih objektih.











Zanimanje
manjšega
specifičnega
kroga
turistov,
nezadosten
razvoj
turistično
zanimivih
produktov,
počasen razvoj,
premajhna vlaganja,
premalo
znanja
in
inovativnosti na tem
področju.






Vir: Razvojni program Občine Lukovica, 2002, str. 91.
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Grobi posegi v okolje,
izgubljanje
lastne
identitete
potreba po velikih
sredstvih za investicije
v razvoj turizma,
dobiček pri investicijah
od zunaj bi odšel iz
občine,
ni
strokovno
usposobljenega kadra
na področju turizma,
večja
onesnaženost
okolja.
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Ob tem konceptu je bilo omenjeno še, da bi se severni (hriboviti) in jugozahodni del lahko
namenil predvsem kmetijski in rekreacijsko-turistični dejavnosti. Pri tem so izpostavili
predvsem vlogo domačinov pri vlaganju v razvoj dobre gostinske ponudbe in dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah (kmečki turizem, čebelarstvo, domača obrt) ter potrebo po
vzpostavitvi najrazličnejših tematskih poti (kolesarske, pešpoti, jahalne, gozdne itd.).
Prenočitvene kapacitete bi umestili v t. i. družinske penzione.
Tako kot pri ostalih dejavnostih so tudi na področju turizma predvideli zmeren razvoj, kjer
bi glavno turistično cono predstavljalo območje akumulacijskega zadrževalnika Drtijščica.
V neposredno bližino počivališča Lukovica so umestili (delno pokrit) športni center ter pri
tem izpostavili tudi (vezano na dolgoletno tradicijo in uspešnost konjeništva v občini)
potrebo po izgraditvi kasaške steze.
Zavedali so se pomena povezovanja z institucijami in organi na državni ravni ter predvsem
pomena dopolnjevanja in povezovanja turistične ponudbe s sosednjimi občinami.
Obstoječim (turističnim) društvom so priznali pomembno vlogo pri razvoju turizma
(kulture in športa), a poudarili, da prihodnji razvoj turizma kot gospodarske panoge ne bo
mogoč zgolj na ljubiteljski ravni (Razvojni program Občine Lukovica, 2002, str. 91–92).
V 8. poglavju Razvojnega programa so pripravljavci predstavili minimalni in maksimalni
možen scenarij razvoja turizma, ki je prikazan v tabeli 20.
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Tabela 20: Minimalni in maksimalni scenarij14 razvoja turizma v Občini Lukovica


















MINIMALNI scenarij
Ureditev kolesarskih, sprehajalnih in
jahalnih poti v manjšem obsegu
vključno z oznakami, tablami in
lociranjem na zemljevidu.
Označitev
naravne,
kulturne
dediščine in posameznih zanimivosti
občine (table, smerokazi, zloženke z
zemljevidom).
Turistična ponudba v zaledju
akumulacije (usklajenost s tradicijo
občine).
Obnova in ureditev starih stavb.
Dokončanje čebelarskega doma.
Oživitev tradicionalne obrti.
Uvajanje turističnih kmetij.
Ureditev avtokampa.

Ureditev dvoriščnega dela gradu
Brdo.
















Ureditev spominske
Kersnika.
Zagotovitev
zmogljivosti.

sobe

Janka


prenočitvenih






MAKSIMALNI scenarij
Ureditev kolesarskih in sprehajalnih
poti v večjem obsegu vključno z
oznakami, tablami in lociranjem na
zemljevidu.
Označitev naravne, kulturne dediščine
in posameznih zanimivosti občine
(table,
smerokazi,
zloženke
z
zemljevidom).
Turistična
ponudba
v
zaledju
akumulacije (usklajenost s tradicijo
občine).
Obnova in ureditev starih stavb.
Dokončanje čebelarskega doma.
Oživitev tradicionalne obrti.
Uvajanje turističnih kmetij.
Ureditev avtokampa.
Pridobitev
statusa
turističnega
območja in vzpostavitev lokalne
turistične organizacije v sodelovanju s
sosednjimi občinami.
Ureditev dvoriščnega dela gradu Brdo
in priprava prostora za letno
gledališče.
Ureditev spominske sobe Janka
Kersnika.
Vzpostavitev turistične pisarne in
infotočk.
Zagotovitev
prenočitvenih
zmogljivosti.
Oblikovanje skupne blagovne znamke
v sodelovanju s sosednjimi občinami.
Adaptacija Stare pošte in ureditev
poštnega muzeja.
Ureditev kulturno-zgodovinske poti
po Lukovici in okolici: občinsko
središče, Stara pošta, najstarejši
zdravstveni dom, grad Brdo, Marijin
spomenik, spominska soba pisatelja
Janka Kersnika, cerkev Marijinega
vnebovzetja.

Vir: Razvojni program Občine Lukovica, 2002, str. 103–104.
14

Krepko in ležeče označeni projekti le v primeru maksimalnega scenarija.
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Glede na to, da je bilo območje zadrževalnika Drtijščica (oz. Gradiškega jezera) v
programu predvideno kot glavna turistična cona, spodaj povzemamo še minimalni in
maksimalni scenarij razvoja za to območje (kot je bil predviden v Razvojnem programu l.
2002).
Tabela 21: Minimalni in maksimalni scenarij15 možnega razvoja območja Drtijščice










MINIMALNI scenarij
Ureditveni načrt Drtijščica.
Idejni projekt za območje Drtijščice.
Variantne zasnove.
Ureditev akumulacije.
Ureditev oz. označitev kolesarskih in
pešpoti v okolici akumulacije.
Ureditev prostora za otroški park z
igrali, kampiranje, piknike, odbojko.
Vzpostavitev izposojevalnice čolnov
in koles.
Navezava turistične ponudbe v bližini
akumulacije Drtijščica na ostalo
turistično ponudbo v občini.













MAKSIMALNI scenarij
Ureditveni načrt Drtijščica.
Idejni projekt za območje Drtijščice.
Variantne zasnove.
Ureditev akumulacije.
Ureditev oz. označitev kolesarskih in
pešpoti v okolici akumulacije.
Ureditev prostora za otroški park z
igrali, kampiranje, piknike, odbojko.
Vzpostavitev izposojevalnice čolnov
in koles.
Navezava turistične ponudbe v bližini
akumulacije Drtijščica na ostalo
turistično ponudbo v občini.
Ureditev kopališča.
Vzpostavitev turističnih kmetij in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v
naseljih v bližini akumulacije.
Izgradnja gostinskih objektov in
prenočitvenih zmogljivosti v bližini
obstoječih naselij.

Vir: Razvojni program Občine Lukovica, 2002, str. 105.

Snovalci programa iz l. 2002 so turizem opredelili kot eno najbolj perspektivnih dejavnosti
občine Lukovica. V zaključku so izpostavili, da so uresničljivi prav vsi projekti in
aktivnosti akcijskega načrta; hitrost doseganja ciljev pa so pogojevali z razpoložljivimi
finančnimi sredstvi. Kot veliko prednost so izpostavili izgradnjo avtoceste ter s tem
možnost razširitve turistične ponudbe z rekreacijsko-izletniškimi proizvodi in storitvami
(v zaledju Ljubljanske urbane regije). Pri gradnji turističnih objektov so opozorili na
usklajenost s tradicijo občine in zgledovanje po že obstoječih (zanimivih) starih stavbah
(Razvojni program Občine Lukovica, 2002, str. 108–109)
Občina Lukovica (še) nima svoje samostojne strategije za razvoj in trženje turizma, kot
partnerica Razvojnega partnerstva Središča Slovenije pa je bila vključena v pripravo
Strategije razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije za obdobje
2011–2018.

15

Krepko in ležeče označeni projekti le v primeru maksimalnega scenarija.
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Razvojno partnerstvo Središča Slovenije deluje od leta 2006. Interesno povezovanje občin
na območju Srca Slovenije je na začetku povezovalo 8 občin (Dol pri Ljubljani, Kamnik,
Litija, Lukovica, Moravče, Radeče, Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi), pozneje so se
pridružile še občine Domžale in Mengeš (l. 2010), Ivančna gorica in Šentrupert (l. 2011)
(Srce Slovenije. O Srcu Slovenije; Savšek, 2016).
Kot svojo skupno identiteto Razvojno partnerstvo središča Slovenije prepoznava znamko
Srce Slovenije, ki geografsko združuje območje v obliki srca z geometričnim središčem
Slovenije GEOSS kot središčno točko. Znamka je bila registrirana l. 2007, zaščitena sta
bila ime in logotip (Razvojni center Srca Slovenije; Srce Slovenije. O Srcu Slovenije,
2016).
»Poslanstvo, vizija in vrednote Razvojnega partnerstva središča Slovenije so
skupne znamki Srce Slovenije.
Poslanstvo Srca Slovenije je razvijati prostor, v katerem rad živim, ker v njem lahko
ustvarjam, se samouresničujem ter obenem kakovostno bivam. Sooblikujemo zaokroženo
območje v osrčju Slovenije, v katerem človek rad deluje, ustvarja in živi. Povezujemo
posameznike, občine, iniciative, projekte, izdelke, storitve itd. ter omogočamo edinstvene
izkušnje in doživetja tako tistim, ki so v tem okolju doma, kot tistim, ki vanj vstopajo z
različnimi pričakovanji in cilji. Prepletamo področja podjetništva, turizma in okolja v
najširšem smislu.
Vizija Srca Slovenije je biti »prostor priložnosti«.
Vrednote Srca Slovenije:
 edinstvenost in ustvarjalnost kot izraz identitete območja;
 varnost, s čimer se zagotavlja trajnostni razvoj« (Razvojni center Srca Slovenije,
2016).
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Slika 16: Logotip znamke in območje Srce Slovenije

Vir: Srce Slovenije – Kje je Srce Slovenije, 2016.

Novembra 2007 je bila ustanovljena LAS (Lokalna akcijska skupina) Srce Slovenije »z
namenom spodbujati razvoj podeželja na območju LAS s pomočjo sredstev 4. osi
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – osi LEADER« (LAS Srce
Slovenije, 2016).
Območje LAS obsega občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in
Šmartno pri Litiji. K podpisu ustanovne pogodbe je pristopilo 29 partnerjev (predstavniki
občin, drugih javnih inštitucij, društev in predstavniki zasebnega sektorja); leta 2012 se je
članstvo povečalo še za 3 člane (LAS Srce Slovenije, 2016).
Partnerji z območja občine Lukovica so:
 Anže Kočar, Avtomoto društvo Lukovica,
 Matej Kotnik, Občina Lukovica in
 Stanislav Smrkol, Gostilna in pizzeria Furman.
Občina Lukovica (prav tako občina Domžale) je l. 2013 izstopila iz Razvojnega partnerstva
Središče Slovenije. Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične
destinacije za obdobje 2011–2018 je bila pripravljena maja 2011; kot takrat aktivna
partnerica je sodelovala tudi občina Lukovica.
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»Glavni cilj strategije je pripraviti jasen turistični razvojno-trženjski koncept Srca
Slovenije kot turistične destinacije – takšen, ki bo:
 opredelil potenciale turizma na območju,
 na trajnostni način valoriziral te potenciale območja,
 s katerim se bodo identificirali vsi ključni deležniki na območju (in ki bo na ta način
predstavljal koncept delovanja na področju turizma na ravni celotnega območja
oziroma v vseh občinah na območju) in
 hkrati prinašal tudi vrednost za ljudi, ki tu živijo« (Strategija razvoja in trženja turizma
Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011–2018, 2016, str. 9–10).
Delo je metodološko potekalo v treh fazah:
 analiza stanja (izvedba in analiza uvodnega vprašalnika med občinami, organizacija
delavnice, analiza stanja po ključnih elementih ponudbe in povpraševanja ter
oblikovanje ugotovitev in izzivov kot izhodišče načrtovanja)
 oblikovanje razvojnih in trženjskih usmeritev (na podlagi problemske analize in druge
delavnice) ter
 oblikovanje načrta aktivnosti po področjih oz. prioritetah (del strateškega dokumenta
je akcijski načrt ukrepov, ki so opredeljeni na ravni Srca Slovenije in na ravni
posameznih občin – pregled načrtovanih projektov občin) (Strategija razvoja in trženja
turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011–2018, 2016, str. 10–11).
V prilogi 1 je celotna shema strateškega dokumenta.
V okviru Strategije so za usmeritev občine Lukovica predlagali: tematski turistični
proizvod čebelarstvo, z obrazložitvijo, da »ta sodi na področje turizma na podeželju in
ekoturizma z velikim potencialom (da ta postane eden od nosilnih eko turističnih produktov
Slovenije«) (Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije
2011–2018, 2016, str. 85–86).
Z vidika našega diplomskega dela sta pomembni predvsem obe prilogi Strategije. V prvi
je pregled turistične ponudbe po občinah, ki je bil pripravljen na osnovi uvodnih
vprašalnikov, izpolnili so jih koordinatorji posameznih občin na začetku projekta priprave
strateškega dokumenta. Vsaka od sodelujočih občin je predstavila:
 primarno turistično ponudbo (naravne in kulturne vrednote),
 sekundarno turistično ponudbo (nastanitvene zmogljivosti, gostinsko in seminarsko
ponudbo, športno infrastrukturo s športno ponudbo, prireditve ter obstoj in razvitost
turističnih proizvodov),
 organiziranost in načrtovanje na področju turizma (strateške podlage za
načrtovanje, organiziranost turizma v okviru občinske uprave, »mesto«, ki ga ima
turizem v občini, obstoj TIC-a, društva in druge turistične organizacije, opredelitev
vizije in ciljev turizma na nivoju občine in opredelitev potencialov, omejitev ter
zvrsti turizma, ki jo občina želi razvijati),
 trženjske aktivnosti (na področju turizma) na nivoju občine (prepoznavnost danes
ter potenciale za prihodnost, popis turističnih publikacij na ravni občine,
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najmočnejše zasebne turistične ponudnike, ki so na trgu aktivni s svojo ponudbo,
pregled turističnih in s turizmom povezanih znamk na lokalnem nivoju),
 SWOT-analizo (z vidika turizma) na ravni občine in oblikovanje izzivov (Strategija
razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011–2018 –
Priloga 1, 2016, str. 2).
Med domačimi naravnimi vrednotami je občina Lukovica izpostavila: Brdo pri Lukovici z
grajskim parkom, Obrše (nahajališče fosilov), Prevoje (z ribniki) ter barja v Čemšeniških
in Prevojskih gmajnah. Med kulturnimi vrednotami so poudarjene Brdo pri Lukovici z
gradom Brdo, Golčaj (cerkev sv. Neže), Gradišče pri Lukovici (cerkev sv. Marjete,
Imovico (kmečki dvorec na naslovu Imovica 8), Spodnje Prapreče (cerkev sv. Luke),
Trojane kot arheološko najdišče Trojane in V Zideh (cerkev sv. Mohorja in Fortunata).
V zvezi z naravnimi vrednotami je občina videla priložnost v povezovanju istovrstnih
vrednot (ekološko pomembnih območij) v tematske učne poti. Na vprašanje, kje občina
vidi glavne priložnosti – načine valorizacije kulturne dediščine, pa so v Lukovici zapisali,
da to priložnost vidijo v ustanovitvi javnega zavoda (TIC-a) za celotno območje Srca
Slovenije, ki bi imel lokalne pisarne (Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije
kot turistične destinacije 2011–2018 – Priloga 1, 2016, str. 4, 6).
V poglavju o obstoju in razvitosti turističnih proizvodov so v občini Lukovica navedli 6
izletov oz. programov, ki so bili izdelani l. 2009, ter prireditve s tradicionalnima sejmoma
(Lukov in Peregrinov); ob tem izpostavijo, da programe prilagodijo naročniku ter da
občinska uprava samo organizira celotni program, trženje pa izvedejo društva, vključena v
določen program (Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične
destinacije 2011–2018 – Priloga 1, 2016, str. 16).
Pomembno je izpostaviti, da v letu 2016 teh izletov oz. programov ni več; se ne tržijo niti
niso dostopni na spletni povezavi, ki je navedena v Prilogi 1 zgoraj omenjene Strategije.
Kot je bilo omenjeno v uvodu diplomskega dela, že več let spremljamo dogajanje na
področju turizma v občini, zato imamo v zasebni zbirki vseh 6 programov oz. izletov.
Izlet po Lukovici 1 vključuje:
 ogled Čebelarskega Centra Slovenije na Brdu;
 ogled cerkve Marije Vnebovzete, gradu Brdo in grajskega parka ter rojstne hiše
Franceta Marolta na Brdu pri Lukovici;
 sprehod po obnovljenem središčnem trgu v Lukovici (s prikazom rokodelskih
spretnosti članic Društva upokojencev Lukovica) in
 ogled gotske cerkve sv. Luka v Spodnjih Praprečah.
Izlet po Lukovici 2 vključuje:
 ogled Čebelarskega Centra Slovenije na Brdu;
 ogled makete osrednjeslovenske hiše ter muzeja z etnološko zbirko v Krašnji, kjer
je predviden tudi prikaz izdelovanja slamnatih kit in izdelkov iz ličkanja s strani
članic KUD Fran Maselj Podlimbarski;
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 v Krašnji je predviden tudi ogled stare kovačije ter prikaz delovanja stare brizgalne
in gašenja požara s strani PGD Krašnja;
 ogled spomenika ob 200-letnici napada na Francoze na Učaku ter
 ogled cerkve sv. Mohorja in Fortunata V Zideh.
Izlet po Lukovici 3 vključuje:
 ogled Čebelarskega Centra Slovenije na Brdu;
 ogled Šentvida pri Lukovici (cerkev sv. Vida ter s strani PGD Prevoje prikaz
gašenja nekoč in danes s pomočjo stare brizgalne in novega sodobnega gasilskega
vozila);
 ogled baročnega Kmečkega dvorca – Breg, Imovica 8 ter
 ogled, predstavitev Gradiškega jezera oz. mokrega zadrževalnika Drtijščica
(sprehod).
Slika 17: 6 turističnih programov oz. izletov po občini Lukovica (iz l. 2009)

Avtorica: Mojca Avbelj Korošec, 2016.

Izlet po Lukovici 4 vključuje:
 ogled Čebelarskega Centra Slovenije na Brdu;
 sprehod proti Lukovici mimo »Rokovnjaškega gozdička« (rokovnjaški golaž);
 sprehod po obnovljenem središčnem trgu v Lukovici z ogledom (nekoč mogočnih)
hiš iz furmanskih časov;
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 ogled cerkve sv. Lenarta v Krtini (občina Domžale) ter
 zaključek s kulturnim programom na Domačiji Rus (Šentvid pri Lukovici).
Izlet po Lukovici 5 vključuje:
 ogled Čebelarskega Centra Slovenije na Brdu;
 ogled cerkve sv. Katarine v Rafolčah ter krožno vožnjo s konjsko vprego (v sklopu
slednje ogled starega kmečkega orodja ter dežele medu pri Cirerjevih);
 sprehod po obnovljenem središčnem trgu v Lukovici z ogledom (nekoč mogočnih)
hiš iz furmanskih časov in
 ogled gradu Tuštanj (občina Moravče) s prikazom različnih obrti rokodelstva
(Društvo rokodelcev moravške doline).
Zadnji od 6 programov je v celoti vezan na Domačijo Rus (Šentvid pri Lukovici).
Predvideva voden ogled in predstavitev zgodovine domačije (tematske sobe, staro orodje,
etnološko dvorišče z ribnikom). V dodatno ponudbo pa so vključili: vožnjo s kočijo do
Kersnikovega gradu (grad Brdo) ali Gradiškega jezera; predstavitev ročnih spretnosti
(pletenje kit iz slame, izdelava rož iz krep papirja, oblikovanje keramike, risanje starih
slovenskih motivov) rokodelk ter članic Društva za ohranjanje in oživljanje kulturne
dediščine – Skrinjica, predstavitev in predavanje o zdravilnih zeliščih.
Slika 18: Domačija Rus; danes Dvorec Rus

Vir: Domačija Rus, 2016.

V času priprave (l. 2011) Strategije in analize anketnih vprašalnikov (oddanih s strani
občin) v občini Lukovica niso razpolagali z razvojno-trženjskim projektom za področje
turizma. Kot podlago za trenutno in prihodnje delo na tem področju so navedli 6 splošnih
razvojnih dokumentov (Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične
destinacije 2011–2018 – Priloga 1, 2016, str. 17).
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V zvezi z organiziranostjo turizma v okviru občinske uprave so zapisali: »V okviru
Občinske uprave ni sistemiziranega delovnega mesta, ki bi eksplicitno in samostojno
pokrivalo področje turizma. Tako zaposleni poleg drugih področij pokrivajo še področje
turizma. Tako Višja svetovalka za družbene in društvene dejavnosti pokriva kulturo (brez
nepremične kulturne dediščine), šport in prostočasne aktivnosti. Samo promocijo, razvoj
turizma in gostinstva ter sofinanciranje nepremične kulturne dediščine, hkrati pa tudi
spodbujanje razvoja malega gospodarstva (blagovna znamka Zakladi ČRNI GRABEN) pa
pokriva višja svetovalka za kmetijstvo, razvojne projekte in javna naročila. Oddelkov v
okviru Občinske uprave ni organiziranih zaradi manjšega števila zaposlenih.
Kot so zapisali, bi morda morali razmišljati v smeri, da bi oživili v letu 2008 delno urejeno
»turistično pisarno« v Lukovici, kjer bi zaposlili osebo, ki bi se ukvarjala izključno in samo
s področjem razvoja turizma in turistične ponudbe« (Strategija razvoja in trženja turizma
Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011–2018 – Priloga 1, 2016, str. 19).
Naj kot opombo navedemo, da v letu 2016 v občini Lukovica (še vedno) ni turistične
pisarne oz. osebe, ki bi se (v okviru TIC-a ali katerega drugega zavoda, organizacije) na
nivoju občine ukvarjala izključno s področjem razvoja turizma in turistične ponudbe. V
okviru Občinske uprave so naloge še vedno razdeljene med obe višji svetovalki.
O trenutnem »mestu«, ki ga ima turizem v občini, so v Lukovici zapisali, da ta »dela šele
prve korake«. Nadaljnji razvoj so predvideli s povezovanjem na lokalni in regionalni ravni;
pri tem pa izpostavili, da stavijo predvsem na: Gradiško jezero (s turistično cono),
Čebelarski center Slovenije, grad Brdo z grajskim parkom (ribnik in drevored),
Rokovnjaški gozdiček, posamezne točke kulturne dediščine, RCU v Lukovici in trojanski
krof. Kot pomanjkljivost pa so navedli popolno odsotnost turističnih kmetij, ki bi dodatno
popestrile turistično ponudbo (Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot
turistične destinacije 2011–2018 – Priloga 1, 2016, str. 20).
Kot smo že izpostavili, na področju občine Lukovica ni TIC-a. Vodenje skupin (v občini
Lukovica) so v (v času priprave oz. izdaje Strategije) prevzemali turistični vodniki z
licenco ali učenci turističnega krožka OŠ Janka Kersnika Brdo. Na občini so še zapisali,
da poleg sodelovanja s turističnimi društvi sodelujejo tudi z drugimi društvi (ta s svojimi
dogodki, prireditvami in ponudbo prispevajo k razvoju turizma). Leta 2011 so razmišljali
o večji vlogi, ki bi jo imela TZ Občine Lukovica – da bi prevzela del nalog in obveznosti,
ki jih je pokrivala Občinska uprava (Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije
kot turistične destinacije 2011–2018 – Priloga 1, 2016, str. 21–22).
O turističnih vodnikih z licenco, o delu turističnega krožka OŠ ter o vlogi Turistične zveze
občine Lukovica sledi več v poglavju 4, kjer so predstavljeni povzetki in analize
opravljenih intervjujev.
V občini Lukovica (še danes, l. 2016) ni izdelana vizija razvoja turizma. V Strategiji (l.
2011) so zapisali, da se trudijo, »da bi bilo območje občine čim bolj razpoznavno in
turistično prepoznavno«; kot cilj razvoja turizma pa navedli, da želijo »promovirati občino
in jo turistično prebuditi na podlagi naravnih in kulturnih danosti in skrbeti za vraščenost
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občine v širše okolje in razpoznavnost občine v slovenskem prostoru in izven njega«; pri
čemer so se oprli na koncept razvoja turizma iz Razvojnega programa Občine Lukovica iz
l. 2002 (katerega glavne značilnosti smo povzeli v začetku tega podpoglavja) (Strategija
razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011–2018 – Priloga 1,
2016, str. 26–27).
Tudi pri analizi potencialov in izzivov ter problemov in omejitev pri razvoju turizma so se
pripravljavci anketnega vprašalnika opirali na Razvojni program občine iz. l. 2002. Kot
glavni zvrsti (ki bi ju želeli razvijati) pa so navedli izletniški in tranzitni turizem (Strategija
razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011–2018 – Priloga 1,
2016, str. 30).
Čebelarski center Slovenije, grad Brdo, trojanski krofi in Gradiško jezero so bili v Strategiji
izpostavljeni kot najbolj razpoznavni elementi turistične ponudbe l. 2011. O željah po
razpoznavnosti občine (na turističnem področju) v prihodnje pa so zapisali, da bi »bilo
najbolje, da bi bile prepoznavne različne znamenitosti, različni produkti in dogodki, hkrati
pa bi moralo biti pri tem upoštevano še načelo enakomernega razvoja turizma, torej v
vsakem delu občine nekaj« (Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot
turistične destinacije 2011–2018 – Priloga 1, 2016, str. 33–34).
Leta 2011 so na nivoju občine razpolagali z naslednjimi turističnimi publikacijami:
 Bilten Občine Lukovica (v slo., ang., nem.),
 razglednica – Trg Lukovice
 Karta Občine – Lukovica in okolica s kartami naselij: Lukovica pri Domžalah,
Prevoje pri Šentvidu, Šentvid pri Lukovici,
 izleti po občini (6 različic),
 brošura Trg Lukovica,
 Zbornik Občine Lukovica (2004),
 koledar dogodkov (na spletu) (Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije
kot turistične destinacije 2011–2018 – Priloga 1, 2016, str. 36).
Naj dodamo še, da je l. 2014 izšel (nov) Zbornik občine Lukovica II (Zbornik občine
Lukovica II, 2014).
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Slika 19: Turistične publikacije občine Lukovica

Avtorica: Mojca Avbelj Korošec, 2016.
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Izpostaviti velja tudi, da je Občinska uprava septembra l. 2015 izdala 8 novih razglednic,
na katerih so upodobljeni utrinki iz Rafolč, Šentvida, s Prevoj, iz Imovice, Spodnjih Kosez,
z Brda, Gradišča, Spodnjih Prapreč, Korena, Krašnje, Golčaja, Blagovice, Češnjic,
Šentožbolta in s Trojan. Na proslavi ob občinskem prazniku (4. septembra 2015) je bil
premierno predvajan tudi turistično-predstavitveni film občine z naslovom: »Lukovica –
Občuti in živi zgodbo« (Bohinc, Smrkolj, 2015).
Slika 20: 8 novih razglednic občine Lukovica (izdane l. 2015)

Avtorica: Mojca Avbelj Korošec, 2016.

Različne predstavitvene in turistične publikacije so izdajali oz. izdajajo tudi v turističnih
(in drugih) društvih. Več o turistični promociji in publikacijah sledi v naslednjem poglavju.
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Občina Lukovica je v Strategiji zapisala, da so najmočnejši zasebni turistični ponudniki
(na trgu aktivni s svojo ponudbo) obravnavanega območja: Čebelarska zveza Slovenije,
Hotel Trojane (Vitasan d.o.o.), GP Trojane ter Domačija Rus. Leta 2011 sta bili v uporabi
kolektivna blagovna in storitvena znamka »Zakladi ČRNI GRABEN« ter blagovna znamka
Srca Slovenije (Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične
destinacije 2011–2018 – Priloga 1, 2016, str. 38–39).
SWOT-analiza, ki so jo leta 2011 pripravili na nivoju občine (in objavili v Strategiji), je
povzeta v nadaljevanju.
Tabela 22: SWOT-analiza stanja turizma v občini Lukovica l. 2011


















PREDNOSTI
Dokaj ohranjena kulturna krajina,
možnost ukvarjanja s kmetijstvom kot
dopolnilno dejavnostjo poleg službe,
dobra prometna lega,
ohranjena identiteta,
dokaj bogata oziroma pestra naravna in
kulturna dediščina,
pripravljenost sodelovati v različnih
društvih,
označenost
(turistične
ponudbe)
zagotavlja lažji dostop do narave in
kulturne dediščine,
urejenost prispeva k ohranjanju in večji
privlačnosti lokacij,
zloženke, razglednice, publikacije in
obveščanje v medijih prispevajo k večji
prepoznavnosti območja in s tem k
večjemu obisku,
primerna (iz)raba narave in kulturne
dediščine poudari njeno vrednost.

NEVARNOSTI
Tranzitna lega občine,
pritiski za razvoj dejavnosti, ki niso v
skladu z načeli trajnostnega razvoja,
nezainteresiranost ljudi za spremembe,
neurejenost in neprimerna izraba
turističnih potencialov vodita sicer k
zmanjšanju stroškov – ni potrebno
vlaganje v obnovo in ureditev,
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SLABOSTI
Stroški za obnavljanje, urejanje in
promocijo,
slabša razpoznavnost,
manjši obisk,
propadanje, neprivlačnost narave in
kulturne dediščine,
nedostopnost narave in kulturne
dediščine,
izgubljanje zgodovinske vrednosti,
manjši dohodek,
pomanjkanje
samoiniciativnosti
prebivalcev,
premalo
kakovostne
turistične
ponudbe,
neizkoriščeni potenciali občine,
nepoznavanje
inštrumentov
za
izvedbo projektov,
neupravičen strah prebivalcev pred
razvojem občine.

PRILOŽNOSTI
Sodelovanje, povezovanje med
lokalnimi društvi, ki jih aktivno vodi
TZOL, ter organizirano in tržno
naravnava turistična pisarna (npr.
mikro TIC) z zaposlenim,
izletniški in tranzitni turizem,
lega območja, tudi strateška,
možnost za sofinanciranje trajnostno
naravnanih programov,
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ker ni obiskovalcev, je okolje manj
moteno.




možnost za dosego razpoznavnosti
občine v slovenskem prostoru,
možnost za dvig kakovosti življenja.

Vir: Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011–2018 – Priloga 1,
2016, str. 40–41.

V Prilogi 2 Strategije je na nivoju občin prikazan (izdelan) akcijski načrt razvoja turizma.
Občina Lukovica je predvidela naslednje projekte:
Tabela 23: Infrastrukturni projekti

Obdobje

Stanje l.
201616
(Je cilj
dosežen?)

Končni cilj projekta je
Ureditev trga v
ureditev trga Lukovica v
Lukovici (II.
smislu celotne podobe
faza)
občinskega središča.

2012–2014

Da.

Ureditev trga v Šentvidu
se smiselno uredi kot
krajevno središče, v
okviru katerega bodo
Otroško igrišče
objekti in naprave
2
s trgom v
namenjeni kulturnemu,
Šentvidu
upravnemu in
prostočasnemu
medgeneracijskemu
druženju.

2012–2015

Da.

Zmanjšanje svetlobnega
onesnaževanja in
izdelava katastra JR.

2011–2013

Nimamo
podatka.

2011–2013

Nimamo
podatka.

Aktivnost

1

3

Strategija javne
razsvetljave

4

Ureditev
kolesarskih in
sprehajalnih
poti

Cilj

Vir: Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011–2018 – Priloga 2,
2016, str. 12.

16

Stanje ugotovljeno na lastnem spremljanju dogajanja v občini; na lastnih opazovanjih.
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Tabela 24: Projekti v razvoju mehkega dela ponudbe

1

2

3

Aktivnost

Cilj

Obdobje

Uvajanje
turističnih
kmetij
Vzpostavitev
turistične
pisarne in
infotočk
Izdelava
promocijskega
materiala na
občinski ravni

Razvoj novih
dopolnilnih dejavnosti.

2011–2013

Stanje l.
201617
(Je cilj
dosežen?)
Ne.

Organizirana
informiranost na
lokalnem nivoju.

2011–2013

Ne oz. delno.

2011–2013

Da.

Vir: Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011–2018 – Priloga 2,
2016, str. 12.

3.4 TURISTIČNA PROMOCIJA IN TRŽENJSKA AKTIVNOST NA
PODROČJU TURIZMA
Nekaj o promociji turizma občine Lukovica smo (kot opombe k Strategiji) zapisali že v
prejšnjem poglavju. Prav tako smo omenili 6 različic izletov oz. programov po občini, ki
so bili pripravljeni l. 2009 in se danes ne promovirajo, tržijo več.
Med najnovejšimi aktivnosti (na nivoju občine oz. občinske uprave) na področju turistične
promocije oz. trženjske aktivnosti moramo omeniti 2 turistični informacijski tabli, ki sta
bili januarja 2016 postavljeni v Lukovici (Avto Kveder, ob izvozu/uvozu na AC) ter na
Trojanah pri GP Trojane (Bohinc, december 2015).

17

Stanje ugotovljeno na lastnem spremljanju dogajanja v občini; na lastnih opazovanjih.
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Slika 21: Nova turistična tabla v Lukovici

Avtorica: Mojca Avbelj Korošec, 2016.

V drugi številki (februar/marec 2016) občinskega glasila Rokovnjač lahko preberemo
članek o predstavitvi in promociji občine na sejmu Natour Alpe Adria 2016, ki se je odvijal
zadnji vikend januarja v Ljubljani. Kot navaja Belakova, so obiskovalce najbolj pritegnile
podobe prenovljenega občinskega trga v Lukovici in s soncem obsijanega Gradiškega
jezera; za zaključek pa še kozarček domačega piva Rokovnjač. Na razstavnem prostoru se
je poleg TZ Lukovica predstavljalo tudi gostišče Furman. Obiskovalcem so predvajali
turistično-informacijski film; na voljo so jim bila turistično-promocijska gradiva, med
katerimi je po besedah avtorice prispevka največ zanimanja pritegnil občinski koledar za
l. 2016, v katerem so upodobljene ptice, ki jih je možno opaziti na obravnavanem območju
(Belak, 2016).
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Na občinskem nivoju so bile, kot smo že omenili, jeseni 2015 izdane nove razglednice in
premierno predvajan turistično-predstavitveni film občine Lukovica.
Film je bil posnet na 31 lokacijah občine; vključno s predstavniki lokalnih društev in
osnovne šole je sodelovalo približno 200 nastopajočih. V zgodbi spremljamo mlad par (ter
nato stare starše), ki skupaj odkrivajo lokalne ljudske običaje in navade, znamenitosti
občine ter ob tem okušajo dobrote lokalnih ponudnikov. Film si je mogoče ogledati na
kanalu You Tube ter na spletni strani občine (začetna stran – informacije; skupaj s
koledarjem prireditev v občini in zemljevidom občine Lukovica) (Bohinc, september
2015). Krajšo verzijo turistično-predstavitvenega filma smo zasledili tudi na spletni strani
»Visitljubljana.com«.
Na občinski spletni strani je (poleg izpostavljenih informacij) tudi poseben zavihek
Turizem, kjer pa najdemo le zapis: »Dolina Črnega grabna, dolina obdana na severu s
Tuhinjsko in na jugu z Moravško dolino. Že Rimljani so jo uporabljali kot prometno
povezavo z vzhodom, saj je tod potekala znamenita rimska cesta imenovana Aquileia–
Emona–Celeia. Že to pa nam pove, da nas na poti čaka ogromno zanimivosti in pestre
zgodovine« ter kontakt TZ Občine Lukovica (za dodatne informacije) (Občina Lukovica.
Turizem, 2016).
Slika 22: Snemanje turistično-promocijskega filma na obnovljenem trgu v Lukovici

Vir: You Tube, 2015.

Turistična zveza občine Lukovica ima prav tako svojo spletno stran, na kateri so dostopni:
osnovni podatki o zvezi (s kontaktnimi podatki vključenih društev), zelo kratki opisi
nekaterih večjih krajev, kulturne dediščine in znanih prebivalcev občine, aktualne novice
ter uporabne povezave (spletna stran občine, turističnih društev, gostincev itd.) (Turistična
zveza občine Lukovica, 2016).
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Izpostaviti želimo, da spletna stran sicer obstaja, a glede na zadnje objavljene (aktualne)
novice ne živi (zadnji napovedani dogodek je iz l. 2014). Prav tako ocenjujemo, da bi lahko
ponudila veliko več turističnih informacij, namigov za obiske. V predstavitvi niso vključeni
vsi ponudniki različnih (turističnih) storitev ki delujejo v občini. Nadgraditi bi bilo treba
tudi zavihek o (naravni) in kulturni dediščini.
Turistična društva svoje storitve, prireditve tržijo oz. se oglašujejo različno: preko svojih
spletnih strani (npr. TD Gradišče pri Lukovici, TD Sv. Vid), preko socialnih omrežij
(facebook), preko vabil in novic, objavljenih v lokalnem občinskem glasilu Rokovnjač, na
portalu MojaObčina.si ali preko vabil (plakatov), ki jih izobesijo na najbolj tranzitnih
točkah v svojem kraju oz. vasi (redko na nivoju celotne občine).
Nekatera društva izdajajo tudi svoje promocijsko gradivo, brošure. Med temi bi izpostavili
KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje, kjer so med drugim izdali tudi turistični vodič
z naslovom: Krašnja – Sprehod skozi preteklost vasi. V 32 strani dolgem vodiču je najprej
opisana Vodna učna pot (projektno delo šolskega leta 2008/09 učencev podružnične OŠ
Krašnja, ki so popisali in opisali studence in korita v Krašnji in okolici skupaj s pripadajočo
naravno in kulturno dediščino), sledi pa opis Krašnje skozi preteklost. Vodič je opremljen
z zemljevidom, kamor so vrisane vse opisne točke, vključno s popisom vseh pomembnejših
domačij v Krašnji (Beguš, 2011).
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Slika 23: Promocijsko gradivo KUD Fran Maselj Podlimbarski

Avtorica: Mojca Avbelj Korošec, 2016.

Opisano promocijsko gradivo je dostopno na občini. V času opravljanja intervjujev na
terenu pa smo opazili, da imajo tudi nekatera gostišča (npr. Bevc, Furman, GP Trojane) v
svojih prostorih kotiček s promocijskim gradivom.
V zvezi s spletno promocijo moramo omeniti vključenost turistične ponudbe občine
Lukovica na spletnih straneh »Srce Slovenije«, kjer v zavihku turizem, glede na zanimanje,
najdemo tudi ponudbo območja občine Lukovica.

3.5 KOLEKTIVNA
BLAGOVNA
»ZAKLADI ČRNI GRABEN«

IN

STORITVENA

ZNAMKA

Začetki idejnega projekta kolektivne blagovne in storitvene znamke segajo v leto 1999.
Pobudniki projekta so bili: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije, Občina Lukovica in GP Trojane; ideja za projekt je nastala ob snovanju oskrbnih
centrov ob gradnji AC (Ljubljana–Celje). Vodilna vprašanja, na katera so se opirali, so
bila:
 »Kaj prinaša avtocesta v okolje občine Lukovica, ga na svojevrstni način izolira?
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 Kaj lahko oskrbni center povezuje z okoljem, da lahko ponudi več kot drugi?
 Kako predstaviti okolje in kako potujoče usmeriti v to zanimivo in slikovito, pa
vendar dokaj neznano dolino in bregove Črnega grabna?
 Na kakšen način poudariti in obogatiti tudi ponudbo Gostinskega podjetja
Trojane?« (Zakladi ČRNI GRABEN, 2016).
Že pred celotno izdelavo projekta se je ponudil odgovor, »da je lahko hrana s teh sončnih
bregov, ki jih ne zastrupljajo tovarne, bistveno kvalitetnejša kot tista, ki jo ponujajo trgovci.
Prav tako pa bi te proizvode lahko ponudili tudi potujočim« skozi dolino.
Poudarjen je bil pomen blagovne znamke, saj pomenijo (so nosilke) določeno kakovost
(prestiž) in tako potrošniku pomagajo pri izbiri in mu prihranijo čas pri zbiranju informacij
(npr. o geografskem poreklu, kakovosti izdelka). Proizvajalcu blagovna znamka nudi
možnost, da izpostavi svoj izdelek, tako da si ga potrošniki zapomnijo (Zakladi ČRNI
GRABEN, 2016).
»Ime znamke »Zakladi ČRNI GRABEN« ponazarja geografsko poreklo (območje občine
Lukovica, ki jo v pretežni meri predstavlja dolina Črnega grabna) in kvaliteto (zaklad).
Zaklad predstavlja najvišjo vrednoto v različnih, tudi nematerialnih smislih. Izhaja lahko
tudi iz legende, ko so prebivalci tega območja iskali zakopane zaklade. Pri tem niso našli
zlatnikov, vendar so z delom svojih rok ustvarili nove zaklade. Temu imenu sledi
tudi grafična podoba znamke, na kateri so simbolno prikazani:






hrib – dolina – hrib: značilnost območja;
drevo: simbol rasti, zdravja;
lipa: drevo življenja Slovencev; predstava o velikem duhu, ki daje vsemu rast in
življenje;
zlatnik: simbol kvalitete, vrednote, vrednosti in
zelena barva: pridelano v čistem naravnem okolju; izdelano iz naravnih
materialov« (Zakladi ČRNI GRABEN, 2016).
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Slika 24: Upodobitev kolektivne blagovne in storitvene znamke

Vir: Zakladi ČRNI GRABEN, 2016.

Znamka je bila l. 2002 registrirana pri Uradu RS za intelektualno lastnino, uporabljajo pa
jo lahko pravne in fizične osebe v občini Lukovica, in sicer za označevanje sledečega blaga
in storitev: medu in drugih izdelkov iz medu, živih živali, mesa in mesnih izdelkov, mleka
in mlečnih izdelkov, sadja in zelenjave (svežega in predelanega), moke in izdelkov iz
žitaric, poljedelskih in gozdarskih proizvodov, naravnih rastlin in svežega cvetja, sadik in
semen, brezalkoholnih in alkoholnih pijač, gostinskih in turističnih uslug (Zgibanka
Zakladi ČRNI GRABEN, 2009).
Oživitev kolektivne blagovne in storitvene znamke je potekala v okviru projekta,
odobrenega v letu 2008 na razpisu LAS Srce Slovenije »Zakladi ČRNI GRABEN«. Projekt
se je sofinanciral iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
v okviru 4. razvojne osi Programa razvoja podeželja za obdobje od 2007 do 2013. Nosilec
projekta je bil Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana, partner v projektu pa Občina
Lukovica (Zgibanka Zakladi ČRNI GRABEN, 2009).
Kot nam je zaupala skrbnica znamke, gospa Katka Bohinc, je bilo decembra leta 2015 28
uporabnikov znamke. Med njimi najdemo lokalne čebelarje, (ekološke) kmetije, nekatere
ponudnike gostinskih storitev (GP Trojane, Furman, Bevc), Društvo Skrinjica, KUD Fran
Maselj Podlimbarski, Društvo podeželskih žena Lukovica, lokalno pekarno (Srček) in
lokalno pivovarno (Pirnat) (Bohinc, 2015).
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4 POGLEDI INTERVJUVANCEV NA RAZVOJ TURIZMA
V OBČINI LUKOVICA
Eden glavnih ciljev našega diplomskega dela je predstaviti trenutno stanja razvoja turizma
v občini Lukovica. Prikazati smo ga želeli s pomočjo SWOT-analize, pri kateri smo izhajali
iz podatkov, pridobljenih na terenu. V ta namen smo se odločili opraviti razgovore
(intervjuje) z različnimi društvi, organizacijami, podjetji in posamezniki, ki so neposredno
ali posredno povezani s turistično dejavnostjo preučevanega območja.

4.1 IZHODIŠČA TERENSKEGA DELA; PRIPRAVA NA IZVEDBO
INTERVJUJEV
V prvi fazi priprave smo natančno opredelili svoje cilje v zvezi s terenskim delom,
informacije, ki jih želimo pridobiti z intervjuji ter način analize in uporabe v diplomskem
delu.
Zadali smo si več ciljev:
 predstaviti društva, organizacije, podjetja oz. posameznike, predvsem njihovo
vlogo, ki jo imajo na področju turizma;
 predstaviti vire financiranja intervjuvancev (pri tem smo želeli predvsem ugotoviti,
kakšna je dinamika črpanja sredstev EU oz. koliko so, predvsem društva,
seznanjena s tem virom financiranja);
 spoznati in predstaviti njihove načine promocije in oglaševanja; spoznati opažanja,
povezana z željami in interesi njihovih obiskovalcev, izletnikov, turistov;
 spoznati in predstaviti njihovo osebno vizijo razvoja (oz. razvoja društva,
organizacije, podjetja) na področju turizma;
 spoznati in predstaviti njihove poglede na stanje razvoja turizma v občini;
izpostaviti prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (tako kot jih zaznavajo
intervjuvanci), povezane s trenutnim stanjem turizma in razvojem slednjega na
nivoju občine (v prihodnje) ter
 spoznati in predstaviti njihove poglede in predloge v zvezi s povezovanjem,
skupnim sodelovanjem (na področju turizma) tako na nivoju občine in kot širše.
Sledila je priprava izhodiščnih vprašanj ter seznama potencialnih udeležencev v naši
raziskavi. Na seznam smo uvrstili vsa turistična društva, turistično zvezo, nekatera kulturna
društva (za katera smo ocenili, da imajo vidnejšo vlogo na področju turizma oz. promocije
občine), nekatere ponudnike gostinskih storitev, oba ponudnika prenočitvenih storitev,
predstavnika občinske uprave, turistični krožek domače OŠ (z njihovo bivšo mentorico),
Čebelarsko zvezo Slovenije, uporabnika kolektivne blagovne in storitvene znamke
»Zakladi ČRNI GRABEN« ter lokalne turistične vodnike (z licenco). Predvideli smo
skupno 21 razgovorov.
Pripravljena izhodiščna vprašanja smo skupaj s prošnjo za intervju poslali ciljnim osebam
vnaprej po elektronski pošti. Nabor izhodiščnih vprašanj je v prilogi 3.
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4.2 IZVEDBA TERENSKEGA DELA
Kot je bilo že omenjeno, smo se za razgovore dogovorili vnaprej (večinoma po elektronski
pošti; nekaj po telefonu) in intervjuvancem poslali tudi izhodiščna vprašanja načrtovanega
razgovora.
Intervjuji so bili opravljeni v času od 26. 11. 2015 do 3. 2. 2016; glavnina v mesecu
decembru 2015. V povprečju so naši pogovori trajali 1–2 uri. Od predvidenih 21
razgovorov smo jih opravili 15, kot je razvidno iz organigrama 2 (v nadaljevanju). K temu
bi lahko prišteli še 3 razgovore, saj so: predsednica TZ Lukovica (gospa Andreja Čokl),
župan občine (gospod Matej Kotnik) ter bivša mentorica turističnega krožka OŠ Janka
Kersnika Brdo (gospa Marijana Flis Lederer) tudi lokalni vodniki z licenco; in sicer za
območje »Srce Slovenije«, katerega del je tudi občina Lukovica.
Naj izpostavimo, da kljub prizadevanju in ponavljajočih se prošnjah po sodelovanju (v času
opravljanja razgovorov) nismo uspeli opraviti razgovora s predsednico TD Sv. Vid
(Šentvid pri Lukovici) ter z direktorjem Hotela Trojane.

4.3 POVZETEK OPRAVLJENIH INTERVJUJEV
O delovanju in vlogi Turistične zveze občine Lukovica smo se pogovarjali s predsednico
Andrejo Čokl, ki je bila na položaj izvoljena l. 2012.
Prvotni in glavni namen zveze, ki je bila ustanovljena l. 1995, je bil razdeljevanje sredstev
(ki jih je prejela iz občinskega proračuna) med takratna turistična društva. Danes
predsednica vlogo zveze vidi predvsem pri promociji občine (Črnega grabna) navzven.
Vloge pri razdeljevanju finančnih sredstev nima več, saj se mora za pridobivanje sredstev
tudi TZ prijaviti na razpis (s čimer konkurira ostalim društvom), kjer pa so pridobljena
sredstva minimalna (1000–2000 €), saj je eno od meril tudi št. članov in št. prireditev, ki
jih zveza kot taka nima oz. jih je zelo malo. V času po njeni izvolitvi so morali v zvezi
najprej urediti osnovne pogoje za delovanje (telefon, elektronsko pošto, dopolnitev statuta,
vzpostavitev spletne strani ipd.).
Med projekti (iz l. 2013) je sogovornica izpostavila razstavo starih razglednic ter
predstavitev občine Lukovica na tržnici v Šiški (Ljubljana). Pri zadnji so sodelovali: KUD
Fran Maselj Podlimbarski, TD Gradišče pri Lukovici, TOD Brdo - Lukovica, Sadovnjak
Brdo, GP Trojane, nekateri nosilci znamke Zakladi ČRNI GRABEN, dva domača
ansambla, gospa Marijana Flis Lederer (kot animatorka) ter gospa Čokl (kot voditeljica
programa). Zveza je vedno prisotna tudi na domačih sejmih ter sejmih v okolici (npr. v
Domžalah). Kot glavni promocijski dejavnosti v l. 2015 je naša sogovornica izpostavila
prisotnost na sejmu Alpe Adria (januar) ter sodelovanje pri organizaciji Dneva odprtih vrat
v Lukovici (v okviru Srca Slovenije) septembra 2015. Pri slednjem so sodelovali:
Sadovnjak Brdo (brezplačno predavanje o pridelovanju sadnih proizvodov), Čebelarska
zveza Slovenije (brezplačen ogled centra ter čebelarske učne poti), Dvorec Rus (brezplačen
ogled), gostilna Furman (brezplačno pivo ob kosilu), Eko kmetija Pr´Matožet (delavnica
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peke kruha), KUD Fran Maselj Podlimbarski (ogled muzejske zbirke v Pavletovi hiši ter
srečanje pevcev ljudskih pesmi slovenskih pokrajin), Srečna hiša (ustvarjalne delavnice),
TD Preserje pri Lukovici (brunarica z osvežilno pijačo ob Gradiškem jezeru).
Trenutno sogovornica ne vidi potrebe po vzpostavitvi TIC-a samo za področje občine, prav
tako (trenutno) ne potrebe po dodatno usposobljenih turističnih vodnikih za to območje.
Meni, da bi morala pobudo za razvoj turizma dati občina ter da je prvi korak k temu
zaposlitev človeka, ki bi se profesionalno ukvarjal izključno s turizmom (nudenje
informacij, trženje in promocija območja kot turistične destinacije, priprava novih
projektov, pridobivanje sredstev EU, oblikovanje novih turističnih storitev in proizvodov).
Trenutno se (v zvezi in v društvih) ukvarjajo s tem posamezniki izključno na prostovoljni
in ljubiteljski ravni. Kot glavno pomanjkljivost navaja premalo povezovanja in sodelovanja
med društvi (tudi odsotnost vključenosti društev iz vzhodnega dela občine v zvezo); kot
glavne (premalo izkoriščene) turistične potenciale občine pa izpostavlja: rokovnjače (kot
zgodovinske like), čebelarstvo, cerkev sv. Luka ter Gradiško jezero. Kot podlago za razvoj
turizma v prihodnje predlaga izdelavo strokovne SWOT-analize ter nato še strategije
razvoja turizma za območje občine Lukovica.
Z gospo Čokl smo na koncu spregovorili še nekaj besed o njenem delu turistične vodnice.
Licenco je pridobila l. 2012, in sicer za območje LAS Srce Slovenije (9 občin, med njimi
tudi občina Lukovica). Večino vodi po Kamniku, Domžalah oz. kadar ji čas dopušča in je
izkazano zanimanje, tudi po Lukovici (4–5 vodenj na leto) (Čokl, 2015).
Turistično društvo Gradišče pri Lukovici je bilo ustanovljeno l. 1992 in danes šteje
približno 90 članov. Prvotni namen ustanovitve je bilo izboljšanje vaške infrastrukture,
družabnega življenja v vasi ter turistične promocije kraja. O aktualnih projektih in pogledih
na stanje razvoja turizma v občini Lukovica smo se konec novembra 2015 pogovarjali s
predsednikom Juretom Starmanom.
Aktivnosti, ki so se oz. se še izvajajo v okviru društva, so: vaška veselica (včasih, danes ne
več), ureditev otroškega igrišča ter večnamenski društveni prostor z brunarico (ki jo
uporabljajo za različna srečanja), potopisna predavanja (1–2-krat na leto), šahovski turnir,
čistilna akcija (v vasi Gradišče in okoli Gradiškega jezera), prvomajsko srečanje, kostanjev
piknik, pustovanje, strokovne ekskurzije. Leta 2011 so, v sodelovanju z občino Lukovica,
obnovili Jernejev studenec ob Gradiškem jezeru, kjer je sedaj vsem obiskovalcem na voljo
prijetna osvežitev s sprehodom oz. rekreiranjem okoli jezera. Njihova dva glavna projekta
– prireditvi pa sta: tek okoli Gradiškega jezera ter srečanje Gradišč Slovenije.
Leta 2001 so bili pobudniki in prvi gostitelji Srečanja Gradišč Slovenije. Odziv je presegel
vsa pričakovanja (18 vasi ter več kot 400 vaščanov). Danes je prireditev tradicionalna in
poteka vsako leto v drugem Gradišču. Srečanja vedno (poleg predstavitve vasi) izkoristijo
tudi za promocijo občine (samoiniciativno, saj kot poudari naš sogovornik z občine, ne
prejmejo nič promocijskega gradiva). Tek okoli Gradiškega jezera imajo za svojega
»paradnega konja« oz. »brand – znamko«. Ideja se je rodila, ko je bilo Gradiško jezero še
v nastajanju, od l. 2004 pa tradicionalno poteka vsako leto v mesecu maju. Zadnjega teka
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(maja 2015) se je udeležilo skoraj 300 tekačev (iz vse Slovenije). Želja in vizija
organizatorjev je, da bi lahko izpeljali tek z več kot 500 udeleženci.
Financirajo se s sredstvi, pridobljenimi iz občinskega proračuna (manj kot 1000 € letno), s
pomočjo članarine ter sponzorskih sredstev. Sredstev iz EU oz. iz drugih projektov ne
črpajo. Svoje aktivnosti promovirajo na spletni strani, facebooku ter s pomočjo plakatov,
ki jih izobesijo po vasi (drugje po občini ne). Širše promovirajo le tek okoli Gradiškega
jezera (na tekaških spletnih straneh in forumih). Turističnih brošur nimajo, imajo pa poštno
razglednico.
Vizijo delovanja društva vidijo v nadgradnji teka, v organizaciji kolesarske dirke (okoli
jezera), v ureditvi prostora za piknik in kampa ob Gradiškem jezeru (glavni problem pri
tem je prostorski plan). Meni, da bi vaščani (kmetje, obrtniki) težko živeli le kot ponudniki
turističnih storitev; morda bi svoje storitve in usluge lahko ponujali ob koncih tedna in
praznikih, ko je obisk Gradiškega jezera večji. Obiskovalcem vasi (v večini so to
Gradiščani – prebivalci drugih vasi z imenom Gradišče, s katerimi navežejo stike ob
vsakoletni prireditvi srečanje Gradišč Slovenije) razkažejo cerkev sv. Marjete, Gradiško
jezero in stara kmečka orodja v mini muzeju (Mačkov pod) sredi vasi.
Starman vidi težave pri razvoju turizma v občini predvsem v tem, da so društva omejena
vsako na svojo vas oz. krog; da ni povezovanja in sodelovanja. Meni, da bi pobudo morala
prevzeti občina kot institucija. Poleg tega sogovornik ocenjuje, da v viziji razvoja občine
(vsaj v prioritetnem načrtu) ni turizma (pri tem omeni problematiko asfaltne baze v
Lukovici in možnost negativnega/napačnega prvega vtisa za potencialne
obiskovalce/turiste). Enega od problemov vidi tudi v človeškem faktorju – ni volje in
energije domačinov, da bi z navdušenjem vlagali v razvoj turizma, v prepoznavnost kraja
in občine. Razmišlja, da si mnogi niti ne želijo velikopoteznega turizma, drugi pa v turizmu
ne vidijo uresničljivih ciljev (ki so mnogokrat povezani tudi z delovnimi mesti). Ovire vidi
tudi v birokraciji, ki društvom in posameznikom jemlje voljo in interes za razvijanje
dejavnosti. Kot turistične potenciale občine je naš sogovornik izpostavil: lokacijo
(prometno dostopnost), neokrnjeno naravo, podeželje, ekološke kmetije, Gradiško jezero,
gostinsko ponudbo, športno-rekreativne dogodke in prireditve, bogato zgodovino območja,
ribištvo in bogato sakralno umetnost (Starman, 2015; TD Gradišče. Zgodovina. Dogodki.
Aktivnosti, 2016).
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Organigram 4: Shema opravljenih intervjujev
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TOD Brdo - Lukovica je prvo turistično društvo na današnjem območju občine Lukovica,
ki je bilo ustanovljeno l. 1960, torej 35 let pred ustanovitvijo samostojne občine Lukovica.
Tudi ob ustanovitvi tega društva je bilo glavno vodilo izboljšanje podobe (infrastrukture)
kraja; od tod tudi pridevnik »olepševalno« v imenu društva. V začetku so velik uspeh in
prepoznavnost dosegli z uprizoritvijo rokovnjaškega tabora, ki je s spremljajočimi dogodki
trajal dva dni. Kljub željam z začetka 90. let prejšnjega stoletja ta prireditev danes ne živi
več.
Pogovor smo opravili s predsednikom Vinkom Nakrstom, ki nam je zaupal, da društvo
trenutno šteje slabih 50 članov. Financirajo se iz sredstev, ki jih pridobijo na podlagi
razpisa občine Lukovica (manj kot 1000 € letno), in s prispevki članov (članarina). Želje
so in priložnost vidijo v črpanju sredstev EU, a nimajo ustreznega kadra s potrebnimi znanji
na tem področju.
Njihova glavna dejavnost (trenutno) obsega: organizacijo obeh sejmov (Peregrinovega in
Lukovega) v Lukovici, prireditev ob materinskem dnevu (koncert s kulturnim programom),
Miklavžev koncert ter Rokovnjaško noč. V njihovi oskrbi je prireditveni prostor v
Rokovnjaškem gozdičku, kjer si želijo ponovno obuditi rokovnjaški napad, a je danes
(zaradi vseh birokratskih zahtev) to precejšen logistični zalogaj. V društvu si želijo
profesionalno izobraženega vodnika (v preteklosti so imeli nekaj dobrih amaterskih
vodnikov, s katerimi ne sodelujejo več – mladi so se odselili, nekateri starejši preminuli),
saj menijo, da le profesionalno vodenje ter konstantno izobraževanje na področju turizma
lahko prinese dolgoročne učinke. Nakrst meni, da bi bil turizem v občini lahko prioriteta,
a obenem izpostavi, da med mladimi trenutno (na tem področju) ni interesa. Omeni
delovanje (in sodelovanje) turističnega krožka OŠ Janka Kersnika v času mentorstva
Marijane Flis Lederer, a krožek danes ne deluje več v takšnem obsegu. Naš sogovornik
poudari pomen zgodnjega izobraževanja in vzgoje za turizem, da bi se ti mladi nato v
odrasli dobi z veseljem in vizijo vključevali v domača turistična društva in v njih aktivno
delovali.
Turistične potenciale vidi v: Brdu (Janko Kersnik), cerkvah (sv. Luka v Spodnjih
Praprečah, sv. Neža na Golčaju), v (žalostni) zgodovini Zlatega Polja (požig vasi v času II.
svetovne vojne), v znanih posameznikih, ki so se tu rodili oz. delovali (Fran Maselj
Podlimbarski, Janez Vesel Koseski), v Gradiškem jezeru, Trojanah (krof, rimsko najdišče).
Težave oz. slabosti vidi v tem, da ni interesa po povezovanju in skupnem delovanju.
Pogreša kontinuirane spodbude in usmerjanje (pomoč) s strani TZOL in s strani občine
(lažje, hitrejše ter manj birokratsko zapleteno financiranje oz. pridobivanje sredstev)
(Nakrst, 2015).
TD Preserje pri Lukovici je bilo ustanovljeno iz vaške skupnosti in deluje od l. 1993. Naš
sogovornik je bil predsednik Roman Cerar. V društvo je vključeno približno 80 članov,
v večini prebivalcev Preserja (ki šteje približno 20 hiš). Posebnih turističnih atraktivnosti
v vasi nimajo (ni niti starih domačij, potencialnih turističnih kmetij), razen domačije, kjer
se ukvarjajo s konji in imajo šolo jahanja.
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Društvo nima svoje spletne strani ali profila na katerem od socialnih omrežij. Svoje
aktivnosti promovira s pomočjo plakatov, vabil in poročil, ki jih objavljajo v občinskem
glasilu Rokovnjač ali na spletnem portalu Moja.Občina.si. Prav tako nimajo svojega
promocijskega gradiva (brošur, razglednic).
Financirajo se (tako kot ostala društva) s pomočjo občinskih sredstev in članarin; nekaj
prihodkov je od dejavnosti (brunarica – prodaja pijač) ob Gradiškem jezeru. Razpolagajo
s približno 3000 € vrednim proračunom; od tega na letni ravni od občine (na podlagi prijave
na razpis) prejmejo približno tretjino. Sredstev EU ne črpajo niti ne vidijo perspektive v
tem, saj so za izvedbo vsakega projekta potrebna lastna sredstva, ki jih je treba vložiti
vnaprej in so povrnjena šele po izvedbi projekta. V društvu pa teh sredstev nimajo.
V začetnih letih delovanja so vsako leto organizirali dve večji prireditvi: Kmečko
olimpijado (mednarodna udeležba – zamejski Slovenci; skupaj približno 1000
udeležencev) ter Furmanski praznik (galopska dirka, povorka kmečkih vpreg), ki so se ga
udeležili lastniki konjskih vpreg iz vse Slovenije. Celotni izkupički prireditev so bili vedno
namenjeni posodobitvi društva (oz. vasi). Danes njihova dejavnost obsega: silvestrski
pohod okoli jezera z baklami, organizacijo prvomajskega srečanja ob jezeru, kostanjev
piknik, čistilno akcijo, tabor ob jezeru (z eno prenočitvijo) za otroke ob koncu šolskega
leta (bolj ali manj otroci iz vasi), delavnico izdelovanja adventnih venčkov; vsako leto (že
22 let) v velikonočnem času izdelajo butaro velikanko za župnijsko cerkev na Brdu; na
različnih srečanjih, dogodkih se vaščani predstavljajo kot Francozi (vezano na čas Ilirskih
provinc in boja z Rokovnjači). Vsako leto se člani društva odpravijo na strokovno
ekskurzijo, kjer spoznavajo običaje in zanimivosti Slovenije. Zanimalo nas je, ali na teh
ekskurzijah vzpostavljajo kakšne stike s turističnimi delavci oz. ali prihaja do vzajemnega
zanimanja, pa nam je sogovornik odgovoril, da takšnega zanimanja (še) niso zaznali.
Največji potencial vidijo v vzpostavitvi turističnega območja Gradiško jezero. Kot društvu
jim je l. 2005 uspelo s strani upravljavca območja (Agencija RS za okolje) pridobiti
dovoljenje, da tam (ob vikendih v času od aprila do oktobra) postavijo premični leseni
paviljon oz. brunarico, kjer obiskovalcem jezera nudijo osvežilno pijačo ter turistične
informacije, saj opažajo, da vedno več obiskovalcev prihaja od drugod (v začetku so k
jezeru prihajali predvsem domačini). Promocijski material, ki ga delijo obiskovalcem,
prejmejo od občinske uprave; gradiv drugih društev oz. ponudnikov turističnih storitev
nimajo (sami jih ne kličejo; društva jih sama ne ponudijo). Sogovornik izpostavi, da je bilo
sodelovanje med društvi in prebivalci občine v splošnem včasih večje oz. boljše.
V prihodnosti si želijo (na nivoju društva) pridobiti svoj prostor za druženje, nadaljevati z
obstoječimi aktivnostmi ter predvsem vlagati v mladino (s turistično vzgojo doseči, da bi
mladi spoznali in imeli radi svoj kraj). Cerar meni, da je razvoj turizma v občini na
zadovoljivi ravni; želel bi si še več spodbude s strani občine. Meni, da se turizem (med
občani) še ne prepozna kot obetavna panoga ter da ni vse v denarju, ampak je treba delati
tudi na renomeju občine. Turizem je (po njegovem) nekakšen »tabu« v katerem (večina)
ne vidi nikakršnega potenciala.

89

Razvojne priložnosti turizma v občini Lukovica
Mojca Avbelj Korošec

Sam kot turistične potenciale izpostavi: Gradiško jezero, obuditev Rokovnjaškega napada,
razvoj turizma na kmetijah in bogato kulturno dediščino (cerkve, obeležja) območja. Kot
priložnost izpostavi razvoj avtodomskega turizma, a obenem navede tudi težave in
birokratske ovire pri pridobivanju vseh potrebnih dovoljenj. Ovire vidi tudi v pomanjkanju
oz. odsotnosti promocije turizma in sodelovanju ter povezovanju (tako na nivoju občine
kot širše). Meni, da bi morali občinsko turistično ponudbo še bolj povezati in navezati na
»vlečne konje« širšega območja (npr. Kamnik, Srce Slovenije) ter šele nato nadaljevati
samostojno pot. Težavo (po njegovem) predstavlja tudi odsotnost TIC-a in profesionalne
ekipe ljudi, ki bi delovala na razvoju turizma, povezovala in spodbujala društva, jih
izobraževala ter usmerjala pri njihovem delovanju (Cerar, 2015).
KUD Fran Maselj Podlimbarski je na čelu s svojo dolgoletno predsednico Vero Beguš
eden najuspešnejših akterjev na področju ohranjanja kulturne dediščine preučevanega
območja.
Začetki društva segajo v leto 1950; do začetkov 90. let 20. stoletja je dejavnost društva
temeljila predvsem na odrasli dramski skupini, nato so se počasi razvijale še druge
dejavnosti. Danes v društvu deluje več skupin; in sicer: otroška in odrasla gledališka
skupina, likovna in literarna skupina, dve skupini pevcev ljudskih pesmi ter skupina za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter skrb za muzejsko zbirko.
Finančna sredstva za delovanje in razvoj društva pridobivajo na podlagi občinskih
razpisov, od članov (članarina), nekaj je sponzorskih sredstev. Gospa Beguš poudari, da so
že kar nekaj projektov (Vodna učna pot skozi vas, ureditev muzejske zbirke in izdaja
brošure Muzejska zbirka v Krašnji, postavitev informativnih tabel pri vseh pomembnejših
domačijah v Krašnji) izpeljali tudi na podlagi črpanja sredstev EU.
Svoje spletne strani nimajo, postavljen je profil na facebooku, a ni aktiven (redno ažuriran).
Na svoje prireditve in dogodke vabijo preko plakatov in letakov (predvsem v Krašnji), o
njihovih dosežkih pa poročajo v občinskem glasilu Rokovnjač, na portalu Moja.Občina.si,
v Dolenjskem listu, Gorenjskem glasu. Izdali so že zajeten kupček promocijskega gradiva.
Svoje delo predstavljajo tudi na različnih gostovanjih, ki jih je več kot 40 na leto. Pri tem
sta najbolj aktivni skupini za ohranjanje naravne in kulturne dediščine (pletenje kit iz slame
in ličkanja) ter skupina ljudskih pevcev. Poleg svojega društva in dela vedno predstavljajo
tudi občino s promocijskim materialom, ki ga naprosijo pri občinski upravi, Čebelarski
zvezi in drugih društvih, ki se odzovejo vabilu. Pri teh gostovanjih navezujejo stike in
mnogokrat pride do povratnega obiska. Obiskovalcem takrat pokažejo muzejsko zbirko in
jih popeljejo skozi vas (predstavijo zgodovino, znane osebnosti, pomembne domačije).
Včasih se ustavijo na kmetiji Pr`Matožet, kjer po dogovoru izvajajo delavnico peke kruha
v krušni peči ali pa obiskovalcem le postrežejo pogačo Franca Jožefa. Kar nekaj tujih
obiskovalcev pa Krašnja privabi tudi zaradi l. 2009 zgrajene poslovilne vežice ob
pokopališču, ki zaradi svoje umeščenosti v prostor in naravnega gradbenega materiala
(beton, steklo in les) privablja predvsem ljubitelje in strokovnjake s področja arhitekture.
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V društvu bodo v prihodnje ohranjali obstoječe dejavnosti. Želijo si, da bi lahko imeli
ustaljeno/stalno predstavitev vasi (4-krat na leto oz. v vsakem letnem času enkrat) ter da bi
se v delo in življenje društva vključevalo čim več mladih. Vsi, ki tako ali drugače delujejo
v društvu, to počnejo prostovoljno. Ob večjih prireditvah z veseljem priskočijo na pomoč
tudi ostali vaščani. Sogovornica izpostavi, da so Krašnjani veliki lokalpatrioti, da si želijo
promocije in prepoznavnosti kraja. Društvo dobro sodeluje tudi z gasilskim in športnim
društvom; s krajevno skupnostjo, z domačim župnikom.
Potenciale (na področju turizma) na nivoju občine gospa Beguš vidi predvsem v:
Gradiškem jezeru ter cerkvah (Spodnje Prapreče, Golčaj). Tako kot Cerar izpostavi dobre
izhodiščne možnosti za razvoj avtodomskega turizma. Kot pomanjkljivost tudi ona omeni
odsotnost infotočk, kjer bi potencialni obiskovalci in turisti lahko pridobivali informacije
o dolini Črnega grabna. Kot zelo dobro izhodišče predlaga GP Trojane, kjer je dnevni (in
letni) pretok obiskovalcev na območju občine največji. Poleg tega predlaga, da bi se izdelal
in izdal turistični vodič za celotno občino (ne debela publikacija, kot je primer Stražarjeve
monografije o občini iz l. 1985, ampak kratek in zanimiv pregled naravnih in kulturnih
znamenitosti občine). Ovire, ki vplivajo na razvoj turizma, so po njenem pomanjkanje
interesa, ljudje (prostovoljno in amatersko delo; mnogi ne vidijo vizije v turizmu) ter
pomanjkanje finančnih sredstev (Beguš, 2015).
Sredi meseca decembra 2015 smo se srečali s skrbnico in vodjo Domačije Rus (danes
Dvorec Rus), Tanjo Šubelj.
Stara furmanska gostila ima dolgo tradicijo, saj se prvič omenja že v začetku 18. stoletja.
V prejšnjem stoletju je bila domačija mnogim znana kot gostilna z dobro domačo hrano;
obiskovalcev ni manjkalo, saj stoji (Šentvid pri Lukovici) tik ob stari magistralni cesti
Ljubljana–Maribor. Leta 2008 je vodenje domačije prevzela gospa Šubelj s partnerjem.
Eden prvih dosežkov je bil, da so uspeli poslopje domačije, tepke (hruške) in del
gospodarskega poslopja zaščititi kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Leto pozneje je
bilo ustanovljeno Društvo za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine Skrinjica,
katere ustanovna članica je bila tudi naša sogovornica. Društvo šteje približno 60 članov,
ki prihajajo iz vse Slovenije, večina iz bližnje okolice, a domačini (Lukovčani) so v
manjšini. Pri slednjih je gospa Tanja ob svojem prihodu na Dvorec (sama prihaja iz
Ljubljane) naletela na neodzivnost. Razmišlja, da so ljudje (morda tudi zaradi »omejenosti«
doline) zaprti in imajo bolj kot ne negativen odnos do sprememb. Pravi, da je mentaliteta
ljudi takšna, kot jo je opisal že Kersnik – »jara gospoda«.
Društvo Skrinjica svoje projekte in delovanje financira s pomočjo občinskih sredstev,
članarine, prostovoljnih prispevkov; veliko je tudi prostovoljnega dela članov. Leta 2010
so za organizacijo Rokovnjaške poroke na razpisu pridobili približno 22 000 € evropskih
sredstev.
Spletne strani društvo nima; novice in vabila objavljajo na Facebooku . Pogosto pa turiste
v centru Ljubljane (skupaj s partnerjem Cvetom) v dolino Črnega grabna vabi osebno –
oblečena v rokovnjača. Med večjimi projekti društva Skrinjica gospa Šubelj izpostavi
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različne razstave (del dvorca je tudi galerija), obnovitev enega od 17 toplarjev, ki so del
posestva, različne kulturne dogodke, Rokovnjaško poroko, sodelovanje v dobrodelnem
projektu Srca Slovenije, Abrahamov ključ, sodelovanje s Srečno hišo v Lukovici itd.
Organizirali so tudi že humanitarne boljše sejme; nekaj projektov pa kljub poskusom ni
zaživelo (muzej na prostem, gledališče na prostem).
Za naslednji dve leti načrtujejo razvoj ljudskega petja, povezavo turistične ponudbe gradu
Štatenberg (kjer je gospa Šubelj prav tako oskrbnica) z Dvorcem Rus, izdajo knjige o
rodbini Rus, ohranjanje žive kulturne dediščine (snemanje izjav ljudi, ki so tako ali drugače
povezani z zgodovino domačije oz. dvorca); želijo si tudi obeležiti 300-letnico rojstva
Marije Terezije (maja 2017), saj naj bi prav ona izdala ukaz o saditvi tepk (ki jih je na
posestvu dvorca tako veliko). Projekte bodo financirali sami in o novih prijavah na razpise
ne razmišljajo, saj, kot pravi sogovornica, državna birokracija le zavira delovanje društev
in voljo ljudi do dela. Pri Rusu so gostili že veliko različnih skupin (tudi iz tujine).
Največkrat so jim (poleg domačije) razkazali še: Trojane, Krašnjo (muzej, pletenje kit),
pošto v Lukovici, čevljarski muzej pri Bevcu, grad Brdo, Čebelarski center in Gradiško
jezero; gospa Šubelj izpostavi, da pri vsem tem obiskovalce najbolj zanimajo zgodbe.
O turizmu občine Lukovica pravi, da obstaja – da so posamezniki in društva, ki delajo in
se trudijo, a med njimi ni dovolj povezovanja in sodelovanja. Pravi, da bi morali že mladim
privzgojiti ljubezen do domačih krajev, da bi jih tako ti želeli pokazati še drugim; da bi
morala vsa skupnost bolj spodbujati idejo o ohranjanju kulturne dediščine, ki je eden
bistvenih elementov turistične ponudbe.
Vezano na turistično dejavnost dvorca naša sogovornica izpostavi dobro sodelovanje in
povezovanje s šolo (v času Marijane Flis Lederer), Bevcem, Furmanom, predsednico
TZOL gospo Čokl, sadovnjakom na Brdu in gospo Beguš (KUD Fran Maselj
Podlimbarski).
Potenciale vidi predvsem v društvih (kjer pridno delajo), rokovnjaštvu in furmanstvu,
cerkvah (sv. Luka, sv. Neža), gradu Brdo (ureditev notranjosti za prireditve na prostem),
Gradiškem jezeru (ter ostalih bajerjih), ajdovski deklici, rimskem Atransu in trojanskem
krofu, kolesarstvu, čebelarskem turizmu. Ovire so po njenem mnenju predvsem birokratske
narave (financiranje, pridobivanje sredstev, davčne blagajne – ovirajo delo rokodelcev in
obrtnikov, podeželskih žena); poleg tega pa še odsotnost povezovanja in sam človeški
potencial (zavračanje tujega oz. tujih, novih idej).
Sogovornica zaključi, da bi moralo biti več povezovanja (na področju turizma) tudi med
občinami. Pravi, da bi se bilo za skupni TIC najbolje navezati na že obstoječo povezavo s
Srcem Slovenije (Šubelj, 2015).
Gostilna Pri Bevcu je stara furmanska gostila, katere začetki segajo v leto 1726. O
pogledih na stanje turizma v občini smo se pogovarjali z dolgoletnim lastnikom Stanetom
Bevcem (sedanji vodja gostinskega obrata je njegov sin), ki obenem odlično pozna lokalno
zgodovino.
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Del gostilne so bili v času furmanstva tudi hlevi za menjavo konj; prenočišč pri Bevcu niso
imeli nikoli. Neko obdobje so svojo gostilno oz. gostinsko obrt dajali v najem (1935–1979).
Njegov oče je bil čevljar in gospod Stane s ponosom pokaže v mali muzej urejeno
spominsko sobo oz. staro delavnico, ki stoji poleg gostilne. Oče je obrt zapustil 2
vajencema; kmalu se je dejavnost tako razširila, da so potrebovali večjo delavnico (za 35
delavcev). Preselili so se v nove prostore; leta 1974 je bilo tako ustanovljeno čevljarsko
podjetje Mojca Lukovica (kot del Planike iz Kranja).
Bevc v zvezi s sodelovanjem gostilne izpostavi predvsem sodelovanje s turističnim
krožkom OŠ (pod mentorstvom Marijane Flis Lederer) pri njihovih turističnih nalogah. V
sodelovanju s krožkom (v okviru njihovega projekta z naslovom Kaša, kaša, kašica so leta
2008 sodelovali na tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava) so pripravili in sestavili
jedilnik z različnimi vrstami kaš, ki se je obdržal do danes. Poleg tega pravi, da dobro
sodelujejo tudi s Tanjo Šubelj (Dvorec Rus) in občino (protokolarni obiski). S turističnimi
društvi ne sodelujejo, saj, kot pravi Bevc, ta tudi nimajo posebnega obiska oz. skupin, ki
bi jih lahko napotili v njihovo gostilno na okusne domače jedi. Po teh so najbolj znani
(predvsem v zimskem času po kolinah), zato imajo bolj ali manj stalne goste, tiste, ki se
pri njih ustavijo prvič, po navadi najbolj zanimajo grad Brdo, Gradiško jezero in cerkev sv.
Luka v Spodnjih Praprečah. S svojimi (mesnimi) izdelki sodelujejo tudi na obeh lukoviških
sejmih; vedno se odzovejo tudi povabilu občine in ob različnih prireditvah, dogodkih (kjer
se predstavlja občina) nudijo svoje gostinske usluge.
Gospod Bevc nam je še povedal, da je bil (po njegovem mnenju) včasih turizem v Lukovici
bolj živ. Izpostavi Rokovnjaški tabor z več kot 10.000 obiskovalci. Rad se spominja, kako
ni bilo zamer in so vsi ljudje radi stopili skupaj ter složno izpeljali dogodek. Ob tem taboru
(ter tudi ob drugih priložnostih) so v spomin na stare »furmanske« čase obiskovalce vozili
s kmečkimi vozovi. Pravi, da izgradnja avtoceste ni imela večjega vpliva na obisk gostilne,
ampak da so ljudje včasih živeli »bolj počasi« imeli več časa in tudi več denarja (Bevc,
2015).
Že ime Gostilna in pizzeria Furman kaže, da tudi njeni začetki segajo v čas (18. stoletje),
ko je dolina živela in dihala s prevozniki – furmani, ki so prevažali blago po dolini
Radomlje. Leta 1939 so gostilno zaprli (družina Smrkol je upravljala še s kmetijo in
trgovino) in jo ponovno odprli l. 1989. Družinsko tradicijo je prevzel Slavko Smrkol s
soprogo; s slednjim smo sredi decembra 2015 opravili pogovor.
Svojo (gostinsko) dejavnost oglašujejo preko radia, časopisov in spletne strani. Nekaj
prizorov turistično-predstavitvenega filma občine Lukovice so posneli tudi v njihovi
gostilni, kar imajo prav tako za promocijo svoje dejavnosti.
Smrkol pravi, da je na območju občine Lukovica »bore malo« turizma, saj se z razvojem
ne ukvarjajo; ne znajo se prodajati – tržiti. Sodelovanja med različnimi akterji (na tem
področju) med društvi ni; ni profesionalno usposobljenega človeka (turističnega delavca,
vodnika), ki bi sodelovanje in razvoj vodil, usmerjal ter bdel nad vsem.
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Potenciale (na nivoju občine) vidi v čebelarskem in pivskem turizmu, pohodništvu, ribištvu
ter lovskem turizmu. Slednje bi bilo lahko (potencialno) zanimivo predvsem za tujce. Naš
sogovornik izpostavi tudi avtodomski turizem ter razvijanje turistične ponudbe za
motoriste (kot posebne vrste turistov). Pri slednjih dveh bi lahko iskali ideje, primere
dobrih praks in povezave tudi (in predvsem) v tujini. Pri Furmanu so vključeni (kot eno od
18 počivališč za avtodome) v prvo slovensko turistično karavaning destinacijo – Srce
Slovenije. Tako tudi vizijo za prihodnost svoje (poleg gostinstva) dejavnosti vidijo v
razvoju ponudbe za avtodome. Na tem področju bi si želeli več spodbude, sodelovanja,
usmerjanja in pomoči tudi s strani občine. Turizem oz. turistična ponudba občine bi se
lahko oprla tudi na Ljubljano (Lukovica je hitro dostopno zaledje), vezano na ugoden
dostop zaradi avtoceste. Slednja nudi velike možnosti tudi za obisk prehodnih gostov.
Izpostavi, da bi lahko ciljali na tuje turiste, a bi morali poskrbeti za več različnih (tako kot
so različne vrste turistov) vrst prenočitvenih zmogljivosti (avtodomi, kamp za mlade ob
Gradiškem jezeru, morda motel v Lukovici). Pri vsem tem bi morali največ pozornosti
nameniti temu, kako s pomočjo obvestilnih tabel, e-medijev oz. še na kakšen drugačen
način ljudi zvabiti z avtoceste in jih prepričati, da opravijo krajši (nekajurni) ali daljši (1–
2-dnevni) postanek na območju občine Lukovica. Za razvoj, koordinacijo, pomoč in
usmerjanje vsega naštetega naj bi (po njegovem) skrbela posebna institucija – TIC, ki bi
pokrival širše območje (Smrkol ne vidi potrebe, da bi ta pokrival samo območje občine
Lukovica) (Smrkol, 2015).
GP Trojane z več kot 120 zaposlenimi že daljše obdobje (več kot) uspešno vodi direktor
Bojan Gasior. Z njim smo se pogovarjali v najnovejšem delu restavracije (s 110 sedeži) s
prelepim pogledom na trojanske hribe in doline.
Zgodovina »Gostilne pri Konjšku« sega v sredino 19. stoletja in se je prav tako razvila
zaradi potreb furmanstva. Nekaj časa (v letih 1961–78) so imeli v sklopu gostilne tudi
»prehodne« sobe. Leta 1978 so odprli Garni hotel Trojane, kjer so gostom poleg prenočišča
nudili tudi zajtrk. Nato se je podjetje v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja
prestrukturiralo; hotel so prodali, svoj razvoj pa popolnoma usmerili (tudi zaradi odločitve
o poteku trase AC) na tranzit, na prehodne goste.
Kot je bilo že omenjeno, so v l. 2015 odprli nov del restavracije s 110 sedeži; tako lahko
skupno sprejmejo približno 800 gostov. Teh je največ ob koncih tedna, viških turističnih
sezon, ob praznikih. Takrat lahko dnevno postrežejo tudi od 60 do 70 avtobusov oz. 6000–
7000 gostov. V povprečju jih dnevno obišče 1000–1500 gostov. Struktura njihovih gostov
je zelo različna: tuji in domači turisti, obiskovalci, ki se ustavijo samo na malico ali kosilo;
morda samo na kavico in krof, po katerem so znani tudi preko meja naše države. Letno jih
prodajo okoli 2 milijona, največ v pustnem času.
Ob odprtju avtoceste skozi dolino so sami Lukovici želeli prinesti dodatno vrednost (goste,
obiskovalce) z odprtjem gostinskega obrata na avtocestnem počivališču Lukovica. Naš
sogovornik obžaluje, da do realizacije ni prišlo. Je pa podjetju (kljub prvotnim dvomom)
odprtje avtoceste prineslo pozitivne spremembe in spremenjeno strukturo gostov. Pred
odprtjem so gostje hitreje odšli (se jim mudilo – zastoji na trojanskem klancu stare
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magistralne ceste) in zapravili manj denarja. Danes takšnih »hitrih« gostov ni več, prihajajo
namenski gostje, ostajajo dlje in prodaja na gosta je danes precej višja.
V podjetju, kjer so pri svoji dejavnosti tudi ekološko usmerjeni (sončna elektrarna,
kogeneracija in polnilna postaja za električna vozila), večjih širitev ali novih storitev v
prihodnje ne načrtujejo. Svojo obstoječo ponudbo oglašujejo preko spletne strani,
facebooka, v času poletne (počitniške) sezone tudi v sosednih državah, pri tujih »tour
operaterjih«; naš sogovornik pa meni, da je najboljša reklama še vedno »od ust do ust«.
Vse dosedanje investicije in širitve ter nadgradnje ponudbe so financirali sami; brez
pridobivanja sredstev EU (ali katerih drugih).
O turizmu v občini Lukovica prav posebej ne razmišljajo. Njihovim gostom je na posebnih
stojalih na voljo različno turistično gradivo, ki ga prejmejo od občine ali zainteresiranih
društev. Pri tem Gasior izpostavi, da imajo tudi vsi njihovi zaposleni osnovna znanja, da
lahko svetujejo oz. odgovorijo gostom, ki jih zanima turistična ponudba okolice Trojan
(občine Lukovica).
Kot podjetje so v preteklosti na občino že posredovali predlog, da bi se na Trojanah
vzpostavil TIC, vezan na arheološko (rimsko) preteklost kraja. Želeli so tudi, da bi se na
Trojane vrnile rimske najdbe iz obdobja Atransa; da bi se postavil muzej ali vsaj obeležje.
Pri tem je pričakoval večji odziv, prevzem pobude s strani lokalne skupnosti, predvsem
občine, saj ni prišlo do realizacije ne enega ne drugega. Gasior kljub temu izpostavi, da z
lokalnimi društvi in posamezniki dobro sodelujejo. Prisotnost, sponzorstvo na različnih
dogodkih in prireditvah vidijo kot lastno promocijo, poleg tega pa kot prispevek k
skupnosti, v kateri delujejo (Gasior, 2015).
Marijana Flis Lederer je dolgoletna učiteljica zemljepisa oz. geografije na OŠ Janka
Kersnika Brdo, poleg tega še mentorica turističnega krožka. Takoj po upokojitvi je
opravila licenco za lokalno vodnico za območje Srce Slovenije; zato če je prilika, z
veseljem vodi tudi po dolini Črnega grabna.
Naš pogovor se je nanašal na izjemno uspešno in prodorno delo (vzgojo za turizem)
turističnega krožka v času njenega mentorstva. Z delom v krožku je začela pred približno
28 leti v času, ko so skupaj z učenci želeli opozoriti širšo javnost na propadanje in podiranje
gradu Brdo. Takrat so objavili daljši prispevek v Slamniku (občinsko glasilo občine
Domžale) ter o gradu in Janku Kersniku izdali prospekt (prvi turistični material). Skupaj z
učenci je zbirala informacije o kraju (najprej samo Brdu, potem tudi širše), se povezovala
z društvi in posamezniki (Bevc, Furman, Franc - Tac Kersnik, lastniki kmečkih vozov,
kasneje Domačija Rus s Tanjo Šubelj na čelu itd.) in kmalu so učenci imeli prva turistična
vodenja. V začetku so bile to večinoma šolske skupine (na kulturnih dnevih), nato pa so
prihajale tudi različne skupine odraslih. Svoja znanja so nadgrajevali, se dodatno
povezovali (Čebelarska zveza, Sadovnjak Brdo, KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja,
Društvo podeželskih žena Lukovica); v najboljših časih so imeli (poleg skupin, ki so
prihajale med tednom) tudi redna sobotna vodenja. Poleg tega da so jim razkazali Brdo, so
jih »furmani« odpeljali k Rusu, kjer so imeli delavnice; nato pa z vozom mimo »Mačkove«
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vile na trg v Lukovico (tam so jih po dogovoru pogostili pri Bevcu ali Furmanu). Vsi našteti
so se z veseljem vključili v njihovo dejavnost in gospa Flis izpostavi, da je bilo sodelovanje
z lokalno skupnostjo (tudi občino) zelo dobro. Iz sredstev, ki so jih prejeli z naslova
vodenja, so učencem kupili/izdelali kostume (furmani, rokovnjači, Francozi), tako da je
bilo njihovo vodenje (nekateri učenci so se usposobili tudi za vodenje v angleškem jeziku)
še bolj avtentično (npr. uprizoritev rokovnjaškega napada v Rokovnjaškem gozdičku).
Priložnost za razvoj turistične dejavnosti je gospa Flis videla tudi v projektnih nalogah, s
katerimi so (kot krožek oz. šola) več let zapored tekmovali in osvajali zlata priznanja na
natečaju Turizmu pomaga lastna glava. Med njimi je naša sogovornica izpostavila
naslednje: Krof ali bob (l. 2000), Gradiško jezero (l. 2002), Hop, hop, hop, s kočijo skozi
Črni graben (l. 2004), Kaša, kaša, kašica (l. 2008), Z zmajčkom od bajerja do bajerja (l.
2009) in Moj kraj, moj ponos; s ponosom v svet – Furmanska pot (l. 2010). Meni, da so
njihova raziskovanja, organizirane okrogle mize in predstavitve, predvsem pa končni pisni
izdelki odlično izhodišče, ki bi ga pristojni (občina) lahko uporabili za razvoj turizma, za
razvoj dodatne turistične ponudbe oziroma za razvoj novih turističnih proizvodov in
storitev. Do manjšega sodelovanja je prišlo, ko je občina (na podlagi idejne zasnove
projektne naloge) izdala občinski koledar za l. 2010 z naslovom Bajerji Črnega grabna.
Sogovornica meni, da priložnosti za razvoj turizma občine Lukovica so, vzpostavljeni so
tudi temelji; potrebovali pa bi še več vložene energije v razvoj tega področja, prave ljudi z
jasnimi cilji (in s potrebnimi znanji); glavna pobuda za vse skupaj pa bi (po njenem) morala
priti s strani občine. Priložnost vidi tudi v obnovi starih hiš na osrednjem trgu v Lukovici.
Tu bi lahko odprli furmanski muzej ali pa medgeneracijski center, kjer bi za turiste, v
sodelovanju z društvi, izvajali prikaze starih obrti oz. različne delavnice). Z usposobljenim
kadrom bi v ta namen lahko črpali tudi sredstva EU. Na koncu je naša sogovornica
izpostavila še avtodomski turizem in »glamping turizem« kot potenciala za razvoj
turističnega območja Gradiško jezero (Flis Lederer, 2015).
O sedanjem delu in projektih turističnega krožka OŠ Janka Kersnika Brdo smo se
pogovarjali s trenutno mentorico Jano Kovič (prof. slov. jezika).
Zaupala nam, je da je funkcijo v začetku šolskega leta prevzela po »sili razmer«, saj je
učiteljica geografije, ki je nadomestila upokojeno Flis Ledererjevo, odšla na novo delovno
mesto.
Gospa Kovič nam je povedala, da krožek ne nadaljuje s turističnimi vodenji. Po odhodu
gospe Flis so delali le še na projektnih nalogah za tekmovanje Turizmu pomaga lastna
glava. V šolskem letu 2014/15 so sodelovali z nalogo Škratek Krofek (tema tekmovanja je
bila Zgodbe v turizmu); vzporedno s tem so posneli turistični film »Od Trojan do
Lukovice«, ki je dostopen na spletni strani šole.
Tema tekmovalnega razpisa Turizmu pomaga lastna glava v šolskem letu 2015/16 je Zeleni
turizem. Ideja mentorice in učencev je predstaviti in opisati možnost kolesarske poti v
občini (na območju Zlatega Polja z okolico). Kot dolgoletna učiteljica na šoli je naša
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sogovornica spremljala, sodelovala in poznala delo svoje predhodnice (gospe Flis Lederer).
Povedala nam je, da motivacija za delo in raziskovanje na strani učencev ni primerljiva z
njihovimi vrstniki izpred petih ali desetih let. Danes učenci bolj ali manj funkcionirajo po
liniji najmanjšega odpora; ni interesa in truda z njihove strani; zato tudi krožek ne deluje v
takšnem obsegu kot nekoč (Kovič, 2015).
Matej Kotnik je župan občine že četrti mandat (od l. 2002). Odlično pozna lokalno
zgodovino in kulturno dediščino; svoje znanje in vedenje je želel še nadgraditi, zato je tudi
sam opravil licenco za lokalnega vodnika območja Srce Slovenije. Tako s še večjim
veseljem razkaže domače ali sosednje kraje protokolarnim obiskovalcem občine ali
(navadnim) turističnim skupinam (če mu le čas dopušča).
V začetku našega pogovora je Kotnik izpostavil, da se njegovi pogledi (na turizem)
razlikujejo od stališča občinskega sveta. Sam meni, da ima občina vse potenciale za razvoj,
ki pa ga ni. Vzpostavitev TIC-a ter profesionalizacijo turizma oz. organizacijo tega
področja vidi kot prve najnujnejše ukrepe. V zvezi s tem se občina želi povezati s
Kamnikom; vzpostavljajo se tudi stiki (skupna promocija, izobraževanje na področju
turizma) z občino Cerklje na Gorenjskem. Kotnik izpostavi, da s strani »bivših«
domžalskih občin (razen Mengša) ni interesa po povezovanju (ali skupnem TIC-u).
Občinski svet, na drugi strani, turizma ne vidi kot perspektivne gospodarske dejavnosti
občine; na prvem mestu so (po mnenju večine) ukrepi z naslova infrastrukture.
Župan ocenjuje, da je način organizacije turističnih društev preživet in zastarel (vaška
društva). Kot turistično zanimive (potenciale) izpostavi: grad Brdo, cerkve, čebelarski
dom, Gradiško jezero (ugodna lega – AC, a ni potencialnega vlagatelja), mežnarijo na
Golčaju, poslovilno vežico v Krašnji, arheološke najdbe (Trojane); zgodovinske
zanimivosti (1. zdravstveni dom, 1. luteranska maša ter 1. poštna postaja na Slovenskem).
Obžaluje, da na območju celotne občine ni turistične kmetije ter obenem doda, da podobna
mentaliteta vlada tudi na nivoju države. Ni interesa za nadgradnjo (ponudbe) v tej smeri;
ljudem bi morali privzgojiti (dokazati), da imajo drugim kaj pokazati ter tem (na drugi
strani), da imajo na turističnih kmetijah kaj videti, doživeti. Z vzgojo (za turizem) naj bi po
Kotnikovem mnenju začeli že v osnovni šoli (trenutno »speči« turistični krožek), kjer bi
morali širše raziskovati in (se) učiti, ne se omejevati z Brdom in prekomernim
potenciranjem Janka Kersnika. Kot primer dobre prakse izpostavi medgeneracijsko učenje
(pletenje kit iz slame in ličkanja ter druge aktivnosti KUD Fran Maselj Podlimbarski
Krašnja). Kotnik je mnenja, da svoj kraj vzljubiš, če ga poznaš oz. obratno; če imaš nekaj
rad, o tem govoriš – si to želiš pokazati tudi drugim.
Na naše vprašanje, ali si ljudje (občani Lukovice) želijo turizma, turističnega razvoja,
župan odgovarja, da sicer nimajo nič proti – niso pa navdušeni. Nekateri se ga na nek način
bojijo, še doda. Sam meni, da bi se tudi v Lukovici s pravimi pristopi v desetih letih na
področju turizma dalo marsikaj doseči. Strinja se, da bi se morala Lukovica povezati v
nekakšno turistično mrežo (več ponudnikov ali več občin), ki bi skrbela za povezovanje,
informiranje, izobraževanje in organizacijo (dogodkov in prireditev); predvsem pa za
promocijo in trženje. Brez širšega povezovanja osebno ne vidi uspešne vzpostavitve TIC-
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a samo za občino Lukovica. V povezavi s tem se sprašuje, kakšne načine (strategije, poti)
ubrati, da bi ljudi v Krtini ali na Trojanah zvabili z avtoceste. Ob omembi strategije ga
vprašamo, kaj meni o pripravi strategije za razvoj turizma v občini Lukovica. Kotnik meni,
da se tako čas kot družba in ljudje prehitro spreminja/-jo in bi bila ta prehitro zastarela. Za
turizem so potrebni ljudje in čas; ljudje, ki pripovedujejo zgodbe – te namreč obiskovalce
in turiste (po njegovih izkušnjah) najbolj pritegnejo (Kotnik, 2015).
Naša druga sogovornica, zaposlena na občini kot Višja svetovalka za kmetijstvo,
gospodarstvo in regionalni razvoj, je bila Katka Bohinc. Najprej smo se pogovorili o
aktualnem dogajanju in projektih na področju turizma, za katero, poleg vseh drugih
zadolžitev, skrbi omenjena (po izobrazbi diplomirana geografinja).
Gospa Bohinc najprej izpostavi turistično-promocijski film režiserja Aleša Petriča, ki bo
služil predstavitvi občine, možen je ogled na spletni strani občine in kanalu You Tube;
najdemo ga tudi na spletni strani Zavoda za turizem Ljubljana. Avtorji filma se bodo z njim
predstavili tudi na filmskem festivalu (l. 2016), fotografije prizorov bodo uporabljali za
turistično promocijo ter izdelavo občinskega koledarja za l. 2017. O snemanju filma (za
katerega je pripravila idejno zasnovo, scenarij) nam je še zaupala, da je potekalo skoraj leto
dni (od spomladi l. 2014), saj je bil eden od konceptov prikazati občino Lukovica v vseh
štirih letnih časih. Žal jim (zaradi vremenskih razmer) ni uspelo posneti zimskih kadrov
(smučarskih skokov na skakalnici v mali Lašni ter drsanja na zamrznjenih bajerjih).
S čebelarskim turizmom se občina Lukovica predstavlja znotraj integralnih turističnih
proizvodov (projekt Zavoda za turizem Ljubljana); v času našega pogovora sta bili v
pripravi 2 novi turistično-informacijski tabli (Lukovica, Trojane18). Januarja 2016 je občina
sodelovala na sejmu Natour Alpe-Adria. Na temo »zelenega turizma in kulinaričnih
doživetij« so se v imenu občine predstavljali: Planinsko društvo Blagovica (Rokovnjaška
planinska pot), Ribiško društvo Črni graben, Športno društvo Krašnja (tek za krof), Športno
kulturno društvo Čelešnk (spust z gorskimi kolesi), GP Trojane (krof), Gostišče Pri
Čebelici (zrezek) ter Furman (pivo Rokovnjač).
Občina je vključena v mrežo postajališč za avtodome, kamor je sicer vključenih preko 50
slovenskih občin; nosilec projekta je občina Mirna. Na območju lukoviške občine je bila
opravljena analiza dveh mikrolokacij, in sicer na ozemlju KS Lukovica, ki leži nedaleč od
Gradiškega jezera, ter pri Gostilni in pizzeriji Furman (pod kozolcem; 8 priključkov).
Zadnjo od analiziranih lokacij so tudi že potrdili kot ustrezno. V fazi dogovarjanja je
snemanje prispevka o dolini Radomlje, in sicer za oddajo RTV Slovenije Vodni krog.
Oktobra 2015 je bila predvajana oddaja o reki Bolski, ki izvira na pobočju hriba Reznarca
pri Trojanah. Nekaj besed je v uvodnem delu oddaje o občini Lukovica povedal župan
Matej Kotnik.
Med novimi projekti, vezanimi na turizem, sogovornica izpostavi popis hišnih oz.
domačinskih imen v vseh krajevnih skupnostih občine. Pobudnik projekta je Razvojna
agencija Zgornje Gorenjske. Cilj projekta je vsako leto popisati stara hišna imena v eni
18

Tabli sta bili v Lukovici in na Trojanah postavljeni januarja 2016.
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krajevni skupnosti; postaviti table z imeni in kratkimi opisi ter izdati brošuro z obširnejšimi
opisi. Pri tem si želijo (pričakujejo) sodelovanja širše lokalne skupnosti: osnovne šole,
domačinov; pri popisu pa se bodo opirali tudi na zgodovinske vire.
Gospa Bohinc je tudi skrbnica kolektivne in storitvene blagovne znamke »Zakladi ČRNI
GRABEN«. Ta je bila (ponovno) oživljena l. 2009; decembra 2015 je bilo registriranih 28
uporabnikov (nekateri odhajajo, prihajajo tudi novi; številka uporabnikov se več ali manj
giblje okoli 30). Uporabniki znamke sodelujejo na lokalnih prireditvah, domačih sejmih
ter sejmih in prireditvah v bližnji okolici. Želijo si, da bi znamka imela še večjo
prepoznavnost, a bi jo bilo treba ustrezno promovirati in tržiti. Sogovornica pravi, da bi
tukaj pričakovala več pobude in predlogov s strani uporabnikov, a teh (trenutno ni).
Problem trženja in promocije omeni tudi v zvezi s 6 turističnimi izleti oz. programi, ki jih
je občina izdelala v l. 2009, saj jih občina kot institucija ne sme tržiti. Rešitev težav pri
organizaciji turizma in z njim povezane promocije, trženja vidi v skupnem –
medobčinskem javnem zavodu, ki bi razpolagal tako s finančnimi sredstvi kot s človeškim
potencialom (z ustreznimi znanji, izkušnjami, kompetencami in vizijo dela). Povezovanje
preko partnerstev je po njenem mnenju ključnega pomena za razvoj, vsaj na področju
turizma; pri tem izpostavi razvoj turizma v občini Kamnik ter možnosti povezovanja in
sodelovanja. Sogovornica pravi, da so vsi turistični potenciali občine prikazani v turističnopromocijskem filmu; poleg tega pa kot potenciala izpostavi še: razvoj turizma na kmetijah
(turistične kmetije) in kongresni turizem (bližina AC, 2 kulturni dvorani, primerni za
srečanja, kongresne dvorane v Čebelarskem centru). Ovire so po mnenju Bohinčeve
predvsem finančne narave (proračun) ter stare zamere med društvi oz. posamezniki ter
odsotnost povezovanje slednjih v skupnih projektih. Naša sogovornica meni, da večina
občanov ne zazna oz. se ne zaveda turističnih potencialov, ki jih ima občina, saj svojih
domačih krajev ne pozna. Po njenem bi bilo treba najprej slednjim približati kraje, da bi
jih spoznali skozi oči turista (bogastvo naravne, kulturne dediščine ter njunega pomena) in
se na ta način bolj zavedali svoje okolice.
Izziv vidi v vprašanju, kako turista, obiskovalca na območju občine Lukovica zadržati več
kot nekaj ur. Rešitev bi (po njenem) lahko bila avtodomski turizem ali pa še večja
vključenost turistične ponudbe občine v integralne turistične produkte Zavoda za turizem
Ljubljana (primer »Rimsko osvajanje« kot tur. produkt za tujce – fantovščine) (Bohinc,
2015).
O čebelarskem turizmu na Brdu pri Lukovici smo se sredi decembra 2015 pogovarjali s
tajnikom Čebelarske zveze Slovenije, Antonom Tomcem.
Sogovornik nam je najprej na kratko predstavil zgodovino Čebelarskega centra na Brdu.
Želja po lastnem izobraževalnem centru je med čebelarskimi društvi dozorela že v 60. letih
20. stoletja. Konec 70. let so na Brdu kupili zemljišče; sredi 80. let je bil center zgrajen do
III. gradbene faze (pod streho). Tak je sameval in neslavno propadal do l. 1999, ko so ga
na pobudo domačih čebelarjev ter z veliko pomočjo občine in tedanjega župana (Anastazija
Živka Burja) dokončali.
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Septembra l. 2003 so bili organizatorji in gostitelji mednarodnega čebelarskega kongresa
Apimondia, ki so se ga udeležili predstavniki 99 držav; skupaj več kot 6.000 udeležencev.
S strokovno organizacijo, gostoljubnostjo in ogledom t. i. »čebelarskih poti« (ponudnikov
po vsej Sloveniji) zadnji dan kongresa, ki je trajal 5 dni, so Apimondii »dvignili standard«,
poleg tega Tomec ta dogodek izpostavi kot začetek sistematičnega razvoja čebelarskega
turizma v Slovenji. Pri tem poudari, da si niso in si ne želijo »samostojne – solo« zgodbe,
ampak želijo razvijati apiturizem kot sestavni del turistične ponudbe Slovenije. Pri razvoju
čebelarskih turističnih produktov in storitev (za domači in tuji trg) sodelujejo s podjetjem
Aritours, kot gonilno silo projekta pa naš sogovornik izpostavi Tanjo Arih Korošec, ki je
o razvoju čebelarskega turizma predavala tudi na Apimondii 2015 v Južni Koreji. Trije
glavni cilji, h katerim težijo, so: izobraževanje (in vrednotenja slednjega), promocija
apiturizma (doma in v tujini) ter dvig kakovosti storitev (trenutno je 23 čebelarjev
certificiranih za izvedbo storitev apiturizma).
Čebelarska zveza zaposluje 14 ljudi, odgovorni za turizem je naš sogovornik. Za trženje
turističnih storitev prav tako skrbi podjetje Aritours. Tomec ugotavlja, da so na področju
turizma šibki s kadri; potrebovali bi nekoga, ki bi imel ustrezna znanja s področja
turističnega vodenja ter obenem s področja čebelarstva. Kljub temu o zaposlitvi
turističnega delavca trenutno še ne razmišljajo. Meni tudi, da bi morali še izboljšati
(poslovno) povezavo med ponudniki storitev. Za promocijo »čebelarskih« turističnih
storitev skrbijo na različnih sejmih (domačih in mednarodnih), na spletni strani
Apiturizem.si, povezani so tudi s Slovensko turistično organizacijo.
O sodelovanju (na področju turizma) z lokalno skupnostjo nam sogovornik pove naslednje.
Vedno se radi odzovejo povabilu k sodelovanju (osnovna šola, turistični programi občine
iz l. 2009, dvorec Rus) in ta sodelovanja ocenjuje kot dobra. Meni, da bi se na lokalnem
nivoju lahko veliko bolj povezali predvsem v zvezi s sistematičnim trženjem in promocijo
(prav tu naš sogovornik vidi glavne pomanjkljivosti in ovire za razvoj turizma); za izvedbo
storitev pa bi poskrbel vsak akter zase.
Potenciale vidi v podeželju (narava, ljudje, gostoljubnost); obenem omeni še: Janka
Kersnika, Sadovnjak Brdo, Franceta Marolta, Gradiško jezero ter cerkev sv. Luka. O
razvitosti turizma na nivoju občine Tomec pravi, da se dogaja, a ni prave povezanosti med
temi dogodki oz. med ponudniki. Manjkajo tudi ustrezno izobraženi, profesionalni
turistični vodniki ter že omenjen organ, institucija, organizacija, ki bi skrbela za trženje,
promocijo in konstantno prisotnost na turističnem trgu. Pobude za vse to bi morale priti s
strani ponudnikov (torej od spodaj navzgor), ljudi bi morali izobraziti in animirati (za
turizem). Moderni turist si namreč (po Tomčevem mnenju) želi pristnega stika z ljudmi,
zato so ti v tej (turistični) zgodbi eden najpomembnejših elementov (doživljajski turizem)
(Tomec, 2015).
Zadnji intervju smo opravili na Eko kmetiji Pr´ Matožet, in sicer z gospodarico Minko
Gales, ki je nosilka in uporabnica kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi
ČRNI GRABEN«.
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Gospa Gales pri projektu sodeluje od samega začetka l. 2002 (ima številko 2), kjer so bili
v večini predstavniki ekoloških kmetij. Pogodbe z uporabniki so bile podpisane l. 2009. O
razlogih za pristop izpostavi, da si je želela svoje izdelke (kruh, kis, sadje in zelenjavo)
deklarirati ter tako potrošnikom prikazati sledljivost in izvor svojih izdelkov. Pričakovala
je, da bo nad uporabo znamke večja kontrola (tako kot npr. pri uporabi »eko« znamke), a
ni tako. Po njenem je le znak pripadnosti kraju, območju Črnega grabna, ki je izven meja
občine poznan le redko komu. Vsako leto morajo uporabniki oddati poročilo o prodaji pod
blagovno znamko ter s svojimi izdelki oz. storitvami sodelovati na eni oz. dveh občinskih
prireditvah, sejmih. A vzajemnosti, kot poudari naša sogovornica, ni; stojnice morajo
namreč plačati sami. Pravi, da med uporabniki ni povezovanja, ni srečanj, izmenjav mnenj;
oblikovanja novih idej, izboljšav in predlogov. Vodenje in organizacijo vsega omenjenega
bi bilo pričakovati s strani občine, še doda (Gales, 2016).
Pri pregledu Strategije razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije
2011–2018 smo naleteli na podatek, da so v občini Lukovica na voljo tudi prenočišča –
zasebne sobe Kveder. Sredi marca 2016 smo zato poklicali gospo Sigrun Kveder, ki nam
je v kratkem pogovoru povedala naslednje. Na Prevojah pri Šentvidu so se s
sobodajalstvom ukvarjali od leta 1978 do leta 2010. V zadnjem obdobju so imeli na voljo
3 sobe; skupno 6 (plus 1 pomožno) ležišč. V času Jugoslavije so imeli večje kapacitete in
kar precejšen obisk (nudili so le nočitve, brez zajtrka ali večerje). Njihovi gostje (domačini
in tujci, med njimi največ Nemcev) so navadno ostali le eno noč. Podatke o nočitvah so
redno sporočali SURS, zato so podatki zajeti v nočitveno statistiko. Naše zadnje vprašanje
se je nanašalo na sodelovanje z lokalno skupnostjo oz. ponudniki turističnih storitev – ali
so imeli na voljo njihovo promocijsko gradivo. Odgovor je bil negativen; nihče se za
njihovo dejavnost ni zanimal ali izkazal interesa, da bi njihove storitve promoviral v sklopu
svoje dejavnosti oz. obratno (Kveder, 2016).
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5 SWOT-ANALIZA TURIZMA V OBČINI LUKOVICA
V nadaljevanju na podlagi opravljenih razgovorov in pridobljenih informacij – pogledov
naših sogovornikov podajamo SWOT-analizo turizma v občini Lukovica.

5.1 PREDNOSTI
Prednosti turizma v občini Lukovica so naslednje:
 bogata zgodovina (rokovnjaštvo, furmanstvo),
 arheološka dediščina (gradišča, rimska najdišča, ostanki gradu Rožek),
 kulturna in etnografska dediščina (grad Brdo, cerkve, kulturna pokrajina, domača obrt,
legende, zgodbe in pripovedi),
 pestrost in privlačnost naravnega in kulturnega okolja,
 neokrnjena narava, doživljajska vrednost pokrajine,
 avtentičnost okolja (podeželje),
 ohranjena kulturna pokrajina,
 geografska lega – dostopnost (zaledje Ljubljane, avtocestna povezava),
 različne možnosti za šport, rekreacijo, oddih (pohodništvo; sprehajalne, kolesarske,
tekaške, jahalne poti; proga za spust z gorskimi kolesi),
 prisotnost organizacij za razvoj turizma (turistična društva, turistična zveza),
 zanimive ideje, požrtvovalno delo nekaterih društev (turističnih, kulturno-umetniških,
društev za ohranjanje kulturne dediščine idr.) ter posameznikov na področju turizma,
prepoznavnosti občine,
 druge dobro razvite dejavnosti na lokalnem nivoju (športna, konjeniška društva,
kulturno-umetniška društva, društva za ohranjanje kulturne dediščine, folklorno
društvo, lovska in ribiška društva,
 renome in preteklo delo turističnega krožka OŠ.

5.2 SLABOSTI
V raziskavi smo zaznali naslednje slabosti:
 turizem ni prepoznan kot perspektivna gospodarska panoga občine,
 občani imajo sicer relativno pozitiven odnos do turizma, a kraj premalo živi in dela
v tem duhu,
 različni razvojni interesi na lokalni ravni (nesoglasja in nepovezano delovanje; npr.
asfaltna baza v Lukovici),
 premalo povezovanja in sodelovanja med turističnimi društvi, ponudniki gostinskih
storitev,
 turistična zveza nima zadostnih finančnih sredstev za (uspešno) delovanje,
 turistična zveza nima moči odločanja,
 v občini ni organizacije, ki bi povezovala vse vpete v turizem, ki bi vodila in
usmerjala turistični razvoj ter skrbela za oblikovanje novih turističnih proizvodov
in storitev,
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 občina nima razvite vizije, strategije za razvoj turizma,
 na območju občine ni TIC-a,
 pomanjkanje finančnih sredstev na občinskem nivoju za razvoj in trženje turistične
dejavnosti,
 premalo vlaganja v izobraževanje in usposabljanje turističnih kadrov,
 turistična društva imajo zastarelo strukturo (vaška društva),
 člani turističnih društev niso profesionalno usposobljeni za delo v turizmu; delo in
aktivnosti društva (in zveze) potekajo izključno na amaterski in volonterski ravni,
 društva nimajo zadostnih sredstev za razvoj in širjenje svoje turistične dejavnosti,
 društva nimajo niti ustreznih znanj za črpanje sredstev iz različnih projektov,
skladov EU, niti zadostnih začetnih sredstev za izvedbo projektov,
 ni različnih ponudnikov prenočitvenih zmogljivosti,
 odsotnost turističnih kmetij,
 nekoliko manjša izjemnost naravnih znamenitosti,
 pomanjkanje atraktivnih turističnih programov, ki bi združevali in povezovali
različne ponudnike in aktivnosti,
 strah (nepripravljenost in nezaupanje) ljudi pred spremembami; turizma ne vidijo
kot sredstvo za izboljšanje svojega življenjskega standarda (npr. nova delovna
mesta, dopolnila dejavnost na kmetijah),
 premalo obveščanja oz. izobraževanja lokalnega prebivalstva o turizmu,
 odsotnost trženja turističnih ponudb, proizvodov in storitev ter premalo promocije
občine (na domačem in tujem turističnem trgu),
 premalo inovativnih idej pri oblikovanju turistične ponudbe ter prepočasen (oz.
skoraj ničeln) odziv oz. prilagajanje sodobnim turističnim trendom (individualni
programi, alternativne oblike turizma),
 pomanjkanje oz. odsotnost označb in usmeritvenih tabel do turističnih
znamenitosti,
 slabše urejene, označene in promovirane športno-rekreativne poti (sprehajalne,
pohodniške, tekaške, kolesarske, konjeniške oz. jahalne poti),
 slabe, neažurne in manj zanimive spletne strani turističnih ponudnikov,
 (trenutna) pasivnost turističnega krožka OŠ (vzgoja mladih za turizem),
 neizkoriščenost idej in predlogov tekmovalnih nalog turističnega krožka OŠ,
 premalo izkoriščena, povezana in promovirana kolektivna blagovno-storitvena
znamka »Zakladi ČRNI GRABEN«,
 območje nima reprezentativnega turističnega spominka,
 preslabo izkoriščene lokalne »zgodbe« (npr. rokovnjaštvo, furmanstvo, legenda o
gradiškem zmaju itd.),
 znanja in izdelki tradicionalnih obrti, značilnih za to območje, so preslabo vključeni
v turistično ponudbo,
 občina nima vsesplošno uveljavljenih in prepoznanih turističnih blagovnih znamk,
 prekomerno potenciranje že prepoznavnih znamenitosti (grad Brdo, Janko Kersnik,
Gradiško jezero) in zapostavljanje drugih zanimivosti.

5.3 PRILOŽNOSTI
V občini Lukovica lahko govorimo o naslednjih priložnostih turizma:
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 turizem na podeželju (doživljanje tradicionalnega načina življenja na kmetiji oz. na
vasi),
 razvoj turističnih kmetij (intenzivnejše povezovanje kmetijstva in turizma),
 kongresni in poslovni turizem,
 apiturizem, ribiški in lovski turizem19,
 avtodomski in »glamping« turizem,
 postajališče za avtodome (avtocesta),
 razvoj turizma ob koncu tedna,
 interes za oživitev prireditvenega prostora v Rokovnjaškem gozdičku ter za
ureditev dvoriščnega dela gradu Brdo v prireditveni prostor na prostem (npr.
poletno gledališče),
 črpanje razvojnih finančnih virov za razvoj turizma v splošnem ter za obnovo
kulturne dediščine (npr. Stara pošta, gasilski dom na Mačkovi cesti) in turistične
infrastrukture (npr. postajališča za avtodome),
 varna destinacija z izjemno dobro prometno lego (avtocesta A1 Šentilj–Srmin),
 zanimanje za izposojo koles med turisti oz. obiskovalci,
 turistično območje Gradiško jezero: izposoja čolnov, večnamenski športnorekreacijski prostor (npr. igrišče za odbojko, igrišče za otroke),
 medobčinsko in medregionalno povezovanje.

5.4 NEVARNOSTI
Zaznali smo tudi nekatere nevarnosti:
 avtocestna povezava (»odpelje« potencialne obiskovalce, izletnike, turiste),
 prekomerna obremenitev okolja (npr. ob turistično najbolj izpostavljenih točkah),
 neenakomeren razvoj turistične dejavnosti v občini – izpostavljene le nekatere
točke,
 zaraščanje kulturne pokrajine zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti,
 možnost izgube lastne identitete (ob povezovanju turistične ponudbe z drugimi
občinami, ponudniki izven občinskih meja),
 zamujene priložnosti ob prepočasnem odzivu na spremembe turističnih trendov in
trendov turističnega povpraševanja,
 »birokratski« postopki, ki jemljejo voljo do dela društev (npr. davčne blagajne,
prijavljanje na razpise – razpisna dokumentacija),
 padanje kupne moči potrošnikov.

Maja 2016 sta Občina Lukovica in Lovska zveza Slovenije podpisali dogovor o gradnji lovskega centra ob
Gradiškem jezeru. Tukaj bo tako sedež zveze, poleg tega bodo v centru skrbeli za izobraževanja,
usposabljanja ter obveščanje širše javnosti o svojih dejavnostih (Smrkolj, 2016).
19
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6 PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA V OBČINI
LUKOVICA
Izhajajoč iz vseh pridobljenih informacij ter na podlagi lastnih opažanj (razmišljanj) v
nadaljevanju podajamo naslednje predloge, ideje in priložnosti za razvoj turizma (katere
vrste turizma naj razvija občina ter na katere vrste turistov – ciljne skupine – naj usmeri ta
razvoj; podajmo predloge za oblikovanje novih turističnih proizvodov in storitev ter
predloge promocijskih aktivnosti in trženja).
Na področju razvoja turizma v občini predlagamo naslednje.
Ustanoviti bi bilo treba poslovni subjekt (zavod, organizacijo, podjetje), ki bi v celoti skrbel
za razvoj turistične dejavnosti v občini (povezovanje med ponudniki, organizacija,
vodenje, oblikovanje novih turističnih produktov in storitev, izobraževanje in osveščanje
lokalnega prebivalstva, skrb za promocijo in trženje). Glede na majhnost občine, kjer
turizem nima vidnejše vloge, bi se bilo smiselno (pri ustanovitvi tega subjekta) povezati v
partnerstvo (več občin oz. nekega širšega območja). Celotno delovanje tega subjekta bi
moralo temeljiti na konstantnem in pozitivno naravnanem sodelovanju z lokalno
skupnostjo (turističnimi in ostalimi društvi, občino, gostinci ter drugimi ponudniki
turističnih storitev, šolo, Čebelarskim centrom itd.). Bistvenega pomena (za razvoj, obstoj
ter doseganja določene stopnje kakovosti turističnih storitev) se nam zdi tudi vzpostavitev
(vsaj ene) infotočke oz. TIC-a. Kot lokacijo predlagamo najbolj »tranzitni« točki v občini
– Trojane ali avtocestni postajališči v Lukovici. Na tej točki (oz. v tej pisarni) bi morali
zaposliti turističnega delavca (vodnika) z vsemi potrebnimi znanji in kompetencami, ki bi
bil z informacijami konstantno na voljo (ne samo ob napovedanih skupinah). Večina naših
sogovornikov je izpostavila, da TIC samo za območje občine Lukovica ne bi bil smiseln.
Skupen TIC oz. tam zaposlene(ga) bi torej financirale oz. plačevale občine ustanoviteljice,
ker pa je sredstev (vedno) premalo, bi bilo morda dobrodošlo financiranje z naslova
katerega od pridobljenih projektov, kjer so vedno predvideni tudi stroški dela. V zvezi z
načrtovanjem turizma v občini predlagamo oblikovanje vizije razvoja s konkretno
postavljenimi cilji ter strategijami za izvedbo in doseganje teh. Menimo, da bi se pri
načrtovanju razvoja v kratkoročnih ciljih morali osredotočiti na obiskovalce, izletnike oz.
tranzitne potnike ter šele nato (v dolgoročnih ciljih) na turiste v pravem pomenu besede
(take, ki v kraju izven stalnega prebivališča prenočijo vsaj eno noč). Tranzitna lega
območja ima tako pozitivne kot negativne učinke na turizem oziroma razvoj slednjega. Na
eni strani je izredno hitro in dobro dostopno (avtocestna povezava; oddaljenost od
Ljubljane le 25 km); na drugi strani mu ravno ta prehodnost (vezano na avtocesto)
»odpelje« mnogo (domačih in tujih) turistov. Ocenjujemo, da bi morali pri načrtovanju
razvoja dobršno mero energije vložiti v iskanje načinov, kako te turiste (tranzitne potnike)
zvabiti z avtoceste. Tu gre torej predvsem za vprašanje promocije in trženja ter
razpoznavnosti območja. Več o tem sledi.
Vsekakor samo vzpostavitev infotočke ali TIC-a ne bo dovolj. Turistično ponudbo bo treba
oblikovati bolj premišljeno ter naravnano v ciljne skupine; oblikovati in ustrezno ponuditi,
promovirati, tržiti (nove) turistične proizvode, storitve, programe.
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V zvezi z oblikovanjem novih turističnih proizvodov in storitev so naša razmišljanja in
pogledi sledeči.
V prvi vrsti je treba pripraviti celovito turistično ponudbo oziroma programe. Izhodišča in
temelji so (po našem mnenju) že bili postavljeni v 6 programih/izletih, ki jih je pripravila
občinska uprava l. 2009. Te programe je treba preoblikovati, nadgraditi, dopolniti po
potrebi razširiti ter predvsem prilagoditi različnim ciljnim skupinam potencialnih
obiskovalcev, izletnikov, turistov. V pripravo (izvedbo) teh turističnih programov in novih
turističnih proizvodov, storitev bi bilo treba (poleg že obstoječih) vključiti nove elemente
ter k sodelovanju povabiti nove ponudnike. Pred ali vzporedno s tem bi bilo (po našem
mnenju) nujno vsaj dvoje: ponovno oživeti delo turističnega krožka na osnovni šoli
(zgodnja vzgoja za turizem, spoznavanje in raziskovanje domačih krajev) ter o občini
(njeni naravni in kulturni dediščini) poučiti ostale domačine do te mere, da bodo uvideli
njene turistične potenciale ter jih želeli deliti in pokazati drugimi. Njihovo znanje in
pripadnost je treba ozavestiti do te mere, da bodo v turizmu videli možnost širše
razpoznavnosti občine Lukovica, njenega dobrega imena in končno tudi dodaten vir
prihodkov (dvig življenjskega standarda).
Glede na raznolikost, konkurenčnost in množičnost ponudbe so tudi zahteve in
pričakovanja sodobnega potrošnika različni. Takšni (zahtevni) so tudi sodobni turisti.
Izkušnje potovanj, izletov in obiskov zaradi dokazovanja prestiža ali statusa v veliki meri
razkazujejo, delijo na različnih socialnih omrežjih in forumih. Bolj kot njihova doživetja
odstopajo od povprečja in pričakovanega, bolj so zanimiva.
Kot navaja Kužnikova, »cvetijo« alternativne oblike turizma in (opirajoč se na napovedi
Svetovne turistične organizacije) tem »neklasičnim« oblikam turizma napoveduje največjo
(trikratno) rast v naslednjih dvajsetih letih (Kužnik, 2009, str. 97). Za sodobnega turista je
torej treba oblikovati svojevrstno turistično ponudbo; takšno, ki bo drugačna, avtentična in
edinstvena.
Ta spoznanja pa so bistvenega pomena pri oblikovanju novih turističnih proizvodov,
storitev tudi v občini Lukovica. Zato bi morali poleg največkrat omenjenih in dokaj
prepoznavnih potencialov (Gradiško jezero, grad Brdo, Janko Kersnik, Čebelarski center,
Sadovnjak Brdo, Dvorec Rus, cerkev sv. Luka in cerkev sv. Neže, Muzejska zbirka v
Krašnji, Trojane – krof, gostišče) v ponudbo vključiti tudi druge – manj poznane in
izpostavljene.
Naši predlogi so: Prevojski bajerji, ponovna oživitev Dvorca Rus, Mačkova vila, stari
gasilski dom na Mačkovi cesti, Gradišče pri Lukovici (cerkev, obeležje prazgodovinskega
gradišča), Zlato polje (zgodovina, rekreacija po okoliških vaseh – npr. kolesarska pot),
Kroharjev bajer v Trnjavi, obeležje Kompoljskega gradu, antične najdbe (ne samo na
Trojanah, ampak tudi na Prevojah, v Lukovici in predvsem v Blagovici), stare domačije v
Krašnji z vodno učno potjo, cerkev sv. Tomaža in poslovilna vežica v Krašnji, cerkev
Karmelske Matere božje na Češnjicah, proga za spust z gorskimi kolesi ŠKD Čelešenk itd.
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Večja pozornost bi se morala nameniti: Kmečkemu dvorcu v Imovici, kulturni dediščini
Črnega grabna (stari kmečki običaji, obrt), furmanstvu, rokovnjaštvu, slamnikarstvu. Kot
del turistične ponudbe bi morali gostinci še nadgraditi svojo ponudbo; se med seboj
povezati; v celotno zgodbo vključiti še lokalne pridelovalce (nosilce znamke »Zakladi
ČRNI GRABEN«) ter tako oblikovati lokalni turistični proizvod kulinaričnega doživetja.
Ko govorimo o nosilcih kolektivne blagovne in storitvene znamke, ne moremo mimo
dejstva, da gre v večini za (eko) kmetije in tudi čebelarje. Usmeritev njihove dejavnosti v
razvoj turističnih kmetij bi torej bila idealna priložnost za nadgradnjo ponudbe, dodatnega
zaslužka in razpoznavnosti blagovno-storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN«.
Kot je bilo zapisano že v Razvojnem programu občine l. 2002, bi morali ustrezno označiti,
opisati in morda v kakšni brošuri ali na spletni strani predstaviti kolesarske, jahalne in
pešpoti.
Ustrezno označiti, da bi bile vidne za potencialne obiskovalce in izletnike, bi morali tudi
vse ostale naravne in kulturne znamenitosti. Menimo, da bi bilo smiselno razmisliti tudi o
izdaji (spletnega ali tiskanega) turističnega vodiča. Predlagamo, da bi ta imel osnovo v
zgodbah (kot dober primer navajamo dela Irene Cerar: Pravljične poti Slovenije ali pa
Pravljične poti v zgodovino). Omenjena vodiča sta že sama po sebi zanimivo branje,
širjenje obzorij tudi za tiste bralce, ki sploh ne potujejo. Na ta način bi se lahko z ustrezno
zasnovano strukturo ter nadaljnjim trženjem približali potencialnim potrošnikom. Zgodbe
in avtentičnost so tisto, kar privlači sodobnega turista (potrošnika). Na to so nas opozorili
že nekateri naši sogovorniki. Ni toliko pomembno, kar opisujemo in razkazujemo, niti ni
toliko pomembno, kakšno edinstvenost in posebnost ima ta točka (lokacija, predmet,
osebnost, zgodovinski dogodek ali lik); pomembno je, kako jo predstavimo; kako opis
oziroma celotno turistično vodenje oblikujemo v zgodbo. O pomenu in vlogi zgodb v
slovenskem turizmu je Slovenska turistična organizacija novembra 2013 izdala zaključno
poročilo o identifikaciji in razvoju zgodb za potrebe oblikovanja in trženja turističnih
produktov in destinacij.
V uvodnem delu poročila so zapisane misli in razmišljanja o zgodbah. Izpostavili bi
naslednje tri:
Seth Godin: »Trženje ni več o stvareh, ki jih izdelaš, ampak o zgodbah, ki jih pripoveduješ.«
Arianna Huffington: »Ljudje razmišljamo v obliki zgodb, ne statistike in raziskav – zato
morajo biti tržniki v prvi vrsti dobri pripovedovalci.«
Robert McKee: »Zgodbe so način, kako pomnimo; kot ljudje pač pozabljamo sezname in
alineje.« (Zgodbe v slovenskem turizmu, 2013, str. 7–8).
Menimo, da so prav zgodbe ključnega pomena pri celovitem razvoju turizma v občini
Lukovica. Kljub vsem naštetim naravnim in kulturnim danostim moramo ostati na realnih
tleh. Območje Lukovice nima tako izjemnih turistično privlačnih točk in znamenitosti (npr.
Postojnska jama, Bled – jezero, grad, Ljubljanski grad, Lipica itd.), ki bi obiskovalce,
izletnike in turiste privlačile že same po sebi zaradi svoje posebnosti, redkosti in
edinstvenosti; zato je vloga zgodb (pri promociji, trženju in nato pri samem vodenju skupin,
posameznikov) po našem mnenju na tem območju in področju gospodarskega razvoja
občine še toliko pomembnejša.
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Kot smo že omenili, bi bila za preučevano območje najboljša usmeritev v izletniški,
športnorekreacijski in tranzitni turizem. S tega naslova bi morali odgovorni za turizem
(turistični delavci) znati izjemno hitro prepoznati in se odzvati na želje, potrebe in zahteve
prehodnih obiskovalcev, izletnikov, turistov ter jih z inovativnimi pristopi in dodelanimi
programi čim dlje časa »zadržati« v dolini Črnega grabna.
V povezavi z ugodno avtocestno povezavo vidimo potencial tudi na področju razvoja
kongresnega in poslovnega turizma. Tranzitna prehodnost (vsakodnevna ter predvsem v
višku turističnih sezon) pa bi lahko bila odlična priložnost za razvoj t. i. »glamping«
turizma ob Gradiškem jezeru, seveda ob urejeni infrastrukturi in skladno z dovoljenimi
posegi v naravno okolje.
Programi, ponudba, storitve morajo nujno biti individualno oz. ciljno usmerjeni (glede na
različne starostne, družbene oz. socialne skupine). V povezavi z osnovno šolo bi lahko
pripravili (in tržili) kulturno-naravoslovne dneve (Brdo, Janko Kersnik, Rokovnjači,
Gradiško jezero z različnimi naravoslovnimi delavnicami). Ob ustrezni izvedbi bi bili
otroci (srednješolci, lahko tudi študenti) tisti vezni člen, ki bi (na izlet, ogled) »pripeljal«
še ostale člane družine. Po podobnem principu bi lahko obiskovalce, izletnike, turiste
»privabljali« s pomočjo poslovnega in kongresnega turizma. Poleg same izvedbe kongresa
bi pripravili program, ki bi jih pritegnil v tolikšni meri, da bi se želeli ponovno vrniti. Z
učinkovito izpeljanim programom bi jim nakazali tudi možnost kakovostno preživetega
prostega časa (popoldneva; dneva ali dveh) z otroki in partnerji. Celovita ponudba območja
bi bila po našem zelo primerna tudi za mlade družine in upokojencev; zato se pri
načrtovanju turizma (usmeritvah) na sme pozabiti na ti dve skupini.
Eden večjih izzivov, na katerega so opozorili mnogi naši sogovorniki, in katerega smo
prepoznali tudi sami, je sledeč: kako privabiti ljudi v dolino Radomlje (jih zvabiti z
avtoceste), kako jih čim dlje zadržati tukaj ter prepričati, da se morda ponovno vrnejo.
Dobra organizacija in izvedba turistične ponudbe, konstantna prisotnost na »turističnem
trgu« (pojavljanje, promocija, trženje) ter hiter odziv na trenutna povpraševanja in
spremembe v trendih turističnega povpraševanja so temelji, ki jih je treba (po našem
mnenju) še postaviti in utrditi.
Tranzitne potnike bi lahko na ponudbo občine Lukovica opozarjali reklamni panoji ob
avtocesti, ki je speljana skozi dolino; usmeritvene table, napisi ob izvozih/uvozih na
avtocestah; oznake tudi ob stari magistralni cesti. Predlagamo prepoznaven slogan z
zgodbo: »Skrenite s poti v dolino zakladov, Rokovnjačev20 in prijaznih ljudi«.
Predvsem pa se nam zdi pomembna konstantna in k ciljem usmerjena prisotnost na trgu
turističnih ponudnikov, pojavljanje na različnih prireditvah, sejmih; v različnih medijih.
Na turizmu je treba delati, vanj vlagati – predvsem so tukaj pomembni ljudje. Tako brez
Zakladi v smislu izdelkov, ki so nosilci blagovno-storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN« (kmetijskosadjarski pridelki, med in izdelki iz medu, mesni izdelki, izdelki domače obrti). Rokovnjači pa so (poleg
furmanov) najbolj reprezentativen zgodovinski lik obravnavanega območja, okoli katerih se je spletlo mnogo
zanimivih zgodb.
20
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podpore lokalnega prebivalstva in skupnosti ne bo šlo. Ugotoviti bo treba, kakšne so želje,
cilji, vizije slednjih v turistični zgodbi občine in kakšna je njihova pripravljenost
sodelovati.

109

Razvojne priložnosti turizma v občini Lukovica
Mojca Avbelj Korošec

7 SKLEP
Občina Lukovica ima zaradi svoje ugodne geografske lege pomembno prometno vlogo –
ne samo na državnem, ampak tudi na evropskem nivoju. Tranzitnost območja so poznali
že naši predniki v prazgodovini in antiki, kar dokazujejo prazgodovinska gradišča in
antične najdbe. V povezavi z ugodnimi prometnimi povezavami so se kraji tako razvijali
tudi v srednjem, novem veku (furmanstvo in z njim povezane domače obrti). Naravne
danosti (ozka, zaprta dolina) ne dopuščajo razvoja kmetijske dejavnosti v večjem obsegu
(bolj ali manj za lastno oskrbo oziroma kot dopolnilna dejavnost), razvoj območja je tako
tudi v poznejših obdobjih temeljil na razvoju manjših obrti in podjetništva.
Leta 1995 je občina Lukovica z zakonom o lokalni samoupravi postala samostojna. Svoj
razvoj je nadaljevala na že postavljenih temeljih in usmeritvah (izgradnja infrastrukture,
razvoj obrti in podjetništva), kjer razvoj turizma ni bil v ospredju; čeprav so bili temelji
slednjega postavljeni že konec 60. oz. 70. let 20. stoletja z ustanovitvijo TOD Brdo Lukovica in njegovo paradno prireditvijo rokovnjaški tabor oz. prikaz rokovnjaškega
napada s spremljajočim programom in dogodki.
Ustanovitveni vzgibi večine društev, ki v svojem imenu nosijo pridevnik »turistični«, so
izhajali predvsem iz želje po lepšem videzu vasi oz. boljši infrastrukturni opremljenosti.
Redko so o svoji dejavnosti razmišljali širše oz. v smislu dejanskega delovanja na področju
turizma. Danes društva še vedno delujejo, a so (zaradi majhnosti, finančnih ovir,
prostovoljnega in neprofesionalnega pristopa k delu) omejena bolj ali manj na lokalni
prostor; poleg tega zaradi nekaterih starih zamer in konfliktov ne prihaja do pravega
povezovanja in sodelovanja med njimi. Turistična zveza zaradi teh razlogov ne more
opravljati povezovalne in organizacijsko-vodstvene vloge.
Kljub naštetemu je med posamezniki in društvi (turističnimi ter drugimi) zaznati željo po
turističnem razvoju in prepoznavnosti občine. Prav vsi (vključno z občinsko upravo in
županom) se zavedajo, da brez povezovanja na lokalni ravni (med društvi, zvezo, občino
ter ostalimi ponudniki turističnih storitev) in širše vsaj na začetku ne bo šlo. Enotni so si
tudi v spoznanju, da bo za tako povezovanje za razvoj turizma potrebna institucija (ter
ustrezen, profesionalno izobražen kader), ki bo prevzela vse povezovalne, organizacijske,
posredniške, promocijske in trženjske dejavnosti. V izvedbo storitev turistične ponudbe bi
morali ob ustrezni izobraženosti in osveščenosti vključiti lokalno skupnost; predvsem
društva in posameznike, ki imajo bogate izkušnje ter poznajo kraje, običaje in njihove
zgodbe. Priložnost je treba dati tudi mladim in jih poučiti o domačih krajih. Eden od
sogovornikov je dejal (in s tem se je treba globoko strinjati), da kraj vzljubiš, če ga spoznaš,
in ko ga spoznaš, še šele zaveš njegove vrednosti, posebnosti. To izjemnost pa potem želiš
deliti in pokazati tudi drugim.
Dolina Črnega grabna nima edinstvenih in izjemnih znamenitosti, kot sta Blejsko jezero
ali Ljubljanski grad; ima pa Gradiško jezero, Brdski grad, bogato zgodovino in kulturno
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dediščino. Ima izjemno prometno lego in neokrnjene (zelene) kotičke, ki nudijo obilo
možnosti za šport, rekreacijo in miren oddih.
Kot smo prikazali v nalogi, so v občini Lukovica vzpostavljeni temelji za turizem; vsekakor
so tukaj tudi priložnosti za razvoj turistične dejavnosti v prihodnje. Kako (če sploh) bodo
te priložnosti izkoriščene, pa je v precejšnji meri odvisno od ljudi, ki tukaj živijo, delajo in
(predvsem) odločajo.
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8 SUMMARY
Due to its favourable geographical position, the Municipality of Lukovica has an important
transport role not only on the national but also on the European level. Our ancestors in the
prehistory and antiquity were already aware of region’s position on a major transportation
route; prehistoric forts and antique finds prove that. Also in the Middle Ages and Early
Modern Period towns developed in connection with favourable transport links (horsedrawn carriage driving and to that related crafts). Natural resources (narrow, closed valley)
do not enable a great range of agricultural development (more or less only for personal use
or as secondary activity); therefore, the development of the town has been based on the
development of small crafts and entrepreneurship also in the subsequent periods.
By the Local Self-Government Act, the Municipality of Lukovica became independent in
the year 1995. Its development has been based on previously established foundations and
directions (building the infrastructure, development of crafts and entrepreneurship) in
which the development of tourism was not a priority, despite the fact that the foundations
for the latter were established already at the end of 60's and 70's of the 20th century with
the establishment of the tourist society Brdo - Lukovica and its flagship event Bandits'
camp or the demonstration of the Bandits' attack with the accompanying programme and
events.
The reasons for the establishment of most societies which names include the adjective
“tourist” were mainly related to the desire for improving the appearance of the town or the
infrastructure. Their activities were rarely considered from a wider perspective or in the
sense of executing actual activities in the area of tourism. The societies still function;
however, (due to their smallness, financial obstacles, voluntary and non-professional
approach to their work) they are more or less limited to the local area; in addition, there is
no real integration and cooperation among them due to some old grudges and conflicts.
Those are the reason why the Tourist Association cannot execute their integration role as
well as the organisational management role.
Despite all of the above, there is a desire among the individuals and societies (tourist and
other) for the development of tourism and recognisability of the municipality. Everyone
(including the municipal administration and the mayor) is aware that at least at the
beginning, the integration on the local level (among the societies, the association, the
municipality, and other tourist service providers) and also on a wider level is necessary.
They also agree that in order for such integration for the development of tourism to take
place, an institution that would execute all the integration, organisational, intermediation,
promotional, and marketing activities is necessary (as well as adequate, professionally
trained personnel). When suitably educated and well informed, the local community should
be included in the execution of tourist services, mainly societies and individuals that have
many experiences and knowledge of the towns, customs and their stories. Also, young
people should get the opportunity and should be taught about local places. One of the
interviewees said (and we should strongly agree) that only if you get to know a place, you
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can learn to love it, and once you know it, you realise its values, its individuality. That
uniqueness you then want to share with and show to others.
The Valley of Črni graben does not possess unique and exceptional sights, such as Lake
Bled or Ljubljana castle; however, it does have Lake Gradišče, Brdo castle, rich history,
and cultural heritage. It has an outstanding transport position and unspoiled (green) places
that offer many possibilities for sport, recreation, and peaceful retreat.
As is presented in the thesis, the foundations for the tourism in the Municipality of
Lukovica are established; certainly, there are also opportunities for the development of
tourism in the future. How (and if) the advantage is going to be taken of these opportunities
mainly depends on the people that live and work here and (most of all) make the decisions.
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12 PRILOGE
Priloga 1: Shema Strategije razvoja in trženja Srca Slovenije kot tur. destinacije

Vir: Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011–2018, 2016, str. 12.
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Priloga 2: Seznam prireditev in dogodkov v občini Lukovica za l. 2016
DATUM

NAZIV PRIREDITVE

ORGANIZATOR

3. 1. 2016

Začetek turnirja v namiznem tenisu

23. 1. 2016
23. 1. 2016

Obisk moto sejma BIKE EXPO Show
3. letni folklorni koncert – folklorni nastopi, ljudski pevci in godci

Moto klub Rokovnjači
Folklorno društvo Lukovica

Verona (Italija)
Šentvid pri Lukovici
Antona Martina Slomška)

24. 1. 2016

Tradicionalni zimski pohod Golčaj–Špilk (kondicijsko zahtevno, 6–7 ur)

Planinsko društvo Blagovica

Blagovica

24. 1. 2016

Športno društvo Zlato Polje

Mala Lašna

januar/februar

Smučarski skoki na 25 m skakalnici – pogoj snežne razmere
Zimski moto tabor Moto klub Rokovnjači – športno-družabni dogodek s tekmovanjem v
spustu s pležuhi

februar

Prireditev ob kulturnem prazniku 8. februarju

8. 2. 2016
6. 2. 2016

Enodnevni smučarski izlet v Avstrijo
Pustna povorka s tekmovanjem za "NAJ PUSTNI KROF" – pustno rajanje z izborom najbolj
izvirnih pustnih mask ter tekmovanjem za "NAJ PUSTNI KROF"

Športno društvo Lukovica
Turistično društvo sv. VID

avstrijsko smučišče
Prevoje pri Šentvidu–Šentvid pri
Lukovici

21. 2. 2016

Smučarski skoki na 25 m skakalnici – pogoj snežne razmere

Športno društvo Zlato Polje

Mala Lašna

24. 3. 2016
25. 3. 2016

Planinska maša na Golčaju
Praznovanje materinskega dne

25. 3. 2016

Tradicionalni pohod okoli Gradiškega jezera ob materinskem dnevu s kulturnim programom
in družabnim srečanjem (prireditev ob vsakem vremenu)

april
27. 4. 2016

Sveta maša ob kapelici sv. Ambroža – mašni obred, druženje in izmenjava izkušenj pred
društvenim čebelnjakom
Čebelarsko društvo Lukovica Brdo pri Lukovici
Peregrinov sejem
Turistično olepševalno društvo Lukovica (Stari trg)
Brdo - Lukovica

Športno društvo Lukovica

Moto klub Rokovnjači
Občina Lukovica

KRAJ
Lukovica
(KD

smučišče Turnše oz. Prvine
Lukovica (KD Janka Kersnika)

Planinsko društvo Blagovica Golčaj (c. sv. Neže)
Turistično olepševalno društvo Lukovica (KD Janka Kersnika)
Brdo - Lukovica
Društvo podeželskih žena
Lukovica

Gradiško jezero

27. 4. 2016

Motorist varno na cesti 2016 – preventivna varna vožnja s policistom inštruktorjem,
namenjena uvodu v motoristično sezono

AMD Lukovica

Lukovica
Lukovica)

30. 4. 2016

Tradicionalni prvomajski nastopi po občini

Godba Lukovica

več krajev po občini

30. 4. 2016
maj

Ribiška tekma za pokal Črni graben
Večer ljudskih plesov, pesmi, glasbe in iger – folklorni nastopi, ljudski pevci in godci, humorni
dramski vložki

Ribiško društvo Črni graben
Folklorno društvo Lukovica

(AvtoKveder

Prevoje pri Šentvidu (Zeleni gaj)
Šentvid pri Lukovici (KD
Antona Martina Slomška)

1. 5. 2016

Budnica AMD Lukovica – najzgodnejša skupinska vožnja po občini Lukovica

1. 5. 2016
2. 5. 2016

Prvomajsko srečanje – družabno srečanje
Otvoritvena vožnja Moto klub Rokovnjači – skupinska vožnja ob otvoritvi motoristične
sezone

8. 5. 2016

Turnir v malem nogometu

14. 5. 2016

Balinarski turnir

14. 5. 2016

20. Šraufov spominski pohod

15. 5. 2016
Društvena tekma Ribiškega društva Črni graben
27.–29. 5. 2016 Strokovna vikend ekskurzija Moto klub Rokovnjači – vikend izlet, namenjen spoznavanju
lokalnih znamenitosti in zgodovine drugih krajev
28. 5. 2016

Keš tekma Ribiškega društva Črni graben

junij

Prireditev ob dnevu državnosti
Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Lukovica – seznanitev obiskovalcev z delovanjem
društva in poznavanjem čebel
Krvodajalska akcija Motorist za življenje – tradicionalna akcija ob dnevu krvodajalstva v
podporo in osveščanje sočloveka

AMD Lukovica

občina Lukovica

TD Preserje pri Lukovici
Moto klub Rokovnjači

Gradiško jezero (jasa)
Blagovica–Logarska
dolina–
Pavličevo
sedlo–Jezersko–
Lukovica

Športno društvo Zlato Polje

Podgora pri Zlatem Polju
Lukovica (balinišče gostilne
Bevc)

Športno društvo Lukovica
Športno društvo Krašnja

Krašnja

Ribiško društvo Črni graben
Moto klub Rokovnjači

Trnjava (Kroharjev bajer)
Avstrija

Ribiško društvo Črni graben

Prevoje pri Šentvidu (Španov
bajer)
Lukovica pri Domžalah (Stari
trg)

Občina Lukovica
Čebelarsko društvo Lukovica
Moto klub Rokovnjači

Brdo pri Lukovici
Ljubljana (Zavod RS
transfuzijsko medicino)

Ribiško društvo Črni graben

Prevoje pri Šentvidu (Zeleni gaj)

11.–12. 6. 2016 6. Lukov'ca športa - tradicionalni dogodek s turnirjema v malem nogometu in košarki

Športno društvo Lukovica

17. 6. 2016

Vidov večer s praznovanjem 25. letnice zasaditve lipe v KS Prevoje

Turistično društvo Sv. VID

18. 6. 2016

Vidov sejem – sejem pristnih domačih izdelkov / pridelkov ter prikaz starih slovenskih obrti

Turistično društvo Sv. VID

19. 6. 2016
20. 6. 2016

Odprta tekma Ribiškega društva Črni graben
Obeležitev 20-letnice delovanja Strojnega krožka Radomlja s srečanjem članov

Ribiško društvo Črni graben
Združenje za medsosedsko
pomoč – Strojni krožek
Radomlja

Brdo pri Lukovici
Šentvid pri Lukovici (KD
Antona Martina Slomška)
Šentvid pri Lukovici (Veidrov
trg)
Prevoje pri Šentvidu (Španov
ribnik)
Videm pri Lukovici

junij
3. 6. 2016

10. 6. 2016

Nočna tekma Ribiškega društva Črni graben

24.–26. 6. 2016 Mladinski tabor Ribiškega društva Črni graben
25. in 26. 6.
2016
Dvodnevni pohod v slovensko visokogorje

Ribiško društvo Črni graben

10. 7. 2016

Ribiško društvo Črni graben

Odprta tekma za pokal krajevne skupnosti (KS) Prevoje

Športno društvo Lukovica

za

ni podatka
Julijske Alpe
Prevoje pri Šentvidu (Lovski
ribnik)

13. 7. 2016

Nočna vožnja Moto Kluba Rokovnjači – skupinska vožnja v nočnih razmerah

Moto klub Rokovnjači

Lukovica–Kranj–Ljubljana–
Lukovica

20. 8. 2016

Klubski pohod Moto Kluba Rokovnjači – skupinski športni podvig s prijatelji in družinami

Moto klub Rokovnjači

Špilk

september

Prireditev ob 70-letnici Lovske družine Lukovica

september
3. 9. 2016

13. tek okoli Gradiškega jezera
Dan odprtih vrat sadovnjaka na Brdu

3. 9. 2016

Moto piknik Moto Klub Rokovnjači – piknik za vse simpatizerje moto kluba z družabnimi
igrami, dobro glasbo in ugodno ponudbo

Moto klub Rokovnjači

3. 9. 2016

Na vasi je lepo, ko na kanalu pod lipo zapojo – srečanje pevcev ljudskih pesmi in prikaz ročnih
del ter izdelkov iz njih

KUD Fran Maselj
Podlimbarski

3. 9. 2016,

Odprta tekma za pokal Občine Lukovica

Ribiško društvo Črni graben

Krašnja
Prevoje pri Šentvidu (Lovski
ribnik)

4. 9. 2016

Prireditve ob občinskem prazniku: Pohod, pohod za mlade in kolesarjenje proti Špilku

Planinsko društvo Blagovica

Golčaj (c.sv. Neže)

9. 9. 2016

Prireditev ob občinskem prazniku

Občina Lukovica

Lukovica (Stari trg)

11. 9. 2016

Strelska tekma v počastitev občinskega praznika

18. 9. 2016

Zaključna društvena tekma Ribiškega društva Črni graben

24. 9. 2016

Lovska družina Lukovica
TD Gradišče pri Lukovici
Kmetijski inštitut Slovenije –
Poskusni sadovnjak Brdo

Lovska družina Lukovica

ni podatka
Gradiško jezero
Brdo pri Lukovici (poskusni
sadovnjak KIS)
Trnjava (Kroharjev bajer)

Lukovica (Čevca)

Moped dirka za Veliko nagrado Lukovice – vztrajnostni preizkus z mopedi do 50 ccm

Ribiško društvo Črni graben
AMD Lukovica in MK
Rokovnjači

Prevoje pri Šentvidu (Zeleni gaj)
Lukovica
(AvtoKveder
Lukovica)

25. 9. 2016

Turnir v malem nogometu

Športno društvo Zlato Polje

Podgora pri Zlatem Polju

oktober

Kostanjev piknik – družabno srečanje

oktober
2. 10. 2016

Kostanjev piknik – druženje in pregled čebelarske sezone
Zaključna vožnja Moto klub Rokovnjači – skupinska vožnja ob zaključku motoristične sezone

2. 10. 2016
22. 10. 2016

31. jubilejni tek za krof, 23. pohod za krof in 5. krofkov tek
Lukov sejem

12. 11. 2016

Vzrejni pregled lovskih psov

25. 12. 2016

Pohod z baklami na Limbarsko goro
Osrednja občinska prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti s koncertom Godbe
Lukovica

26. 12. 2016

TD Preserje pri Lukovici
Čebelarsko društvo Lukovica
Moto klub Rokovnjači

Gradiško jezero (jasa)
Brdo pri Lukovici
Prevoje–Vače–Litija–
Bogenšperk–Žužemberk–
Grosuplje–Ljubljana–Lukovica

Športno društvo Krašnja
Krašnja
Turistično olepševalno društvo Lukovica (Stari trg)
Brdo - Lukovica
Lovska družina Lukovica
Planinsko društvo Blagovica
Občina Lukovica

Lukovica (Čevca)
Blagovica
Lukovica (KD Janka Kersnika)

28. 12. 2016

Tradicionalni novoletni koncert Godbe Lukovica

ni podatka

Rokovnjaška noč

Vir: Občina Lukovica. Informacije. Koledar prireditev, 2016.

Godba Lukovica

Šentvid pri Lukovici
Antona Martina Slomška)

(KD

Turistično olepševalno društvo Brdo pri Lukovici (Rokovnjaški
Brdo - Lukovica
gozdiček)
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Priloga 3: Seznam izhodiščnih vprašanj za izvedbo intervjuja

I.

Kratka predstavitev društva/podjetja/organizacije/posameznika (leto in namen
ustanovitve, število članov, glavna usmeritev, prireditve, ponudba).

II.

S kolikšnimi finančnimi sredstvi (okvirno) razpolagate? Kateri so vaši viri prihodkov?
Črpate sredstva iz EU?

III.

Kako oglašujete/promovirate svoje usluge, proizvode, prireditve, dosežke (spletna
stran, brošure, socialni mediji ipd.)? Ste zadovoljni z odzivom turistov, obiskovalcev?

IV.

Kakšna so vaša opažanja o aktivnostih in odzivih turistov ter obiskovalcev (kaj
počnejo, kaj jih zanima, kakšna so njihova pričakovanja ob obisku; kako so zadovoljni
s ponudbo; kaj pogrešajo)?

V.

Kako se kot društvo/podjetje/organizacija/posameznik želite razvijati v prihodnje? Kaj
bi za ustrezen razvoj svojih (turističnih) storitev in proizvodov potrebovali?

VI.

Kako ocenjujete trenutno stanje razvoja turizma v občini Lukovica; v dolini Črnega
grabna? Kakšno vlogo bo (bi lahko) po vašem mnenju imel turizem v prihodnosti?

VII.

Kje vidite glavne prednosti, neizkoriščene potenciale oz. kje glavne pomanjkljivosti
in ovire za nadaljnji razvoj? Ideje za novo turistično storitev/proizvod na območju
občine?

VIII.

Kaj bi vi uvrstili na prednostno listo najpotrebnejših, najnujnejših ukrepov za ustrezen
razvoj turizma v občini?

IX.

Kakšno je (po vašem mnenju) povezovanje na področju turizma znotraj občine, med
občinami? Kakšni so vaši predlogi za napredek in izboljšave na tem področju?
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