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Trajnostni turizem na Vačah in Slivni
IZVLEČEK
Diplomsko delo obravnava razvoj, značilnosti in stanje turizma na območju Vač in Slivne.
Predstavljena je Občina Litija s svojimi turističnimi točkami, med katere spada tudi
obravnavano območje. Opisane so geografske značilnosti proučevanega območja, dosedanja
turistična ponudba in nekatere nadaljnje možnosti za razvoj trajnostnega turizma. Pri izdelavi
dela je bila uporabljena tudi terenska metoda dela – intervju. Z njim sem hotela predstaviti
glavne akterje turizma na obravnavanem območju in opisati njihovo delo. Želela sem
predstaviti tudi nekaj idej za nadaljnji razvoj turizma. Ugotovila sem, da je turistična ponudba
med samimi ponudniki premalo povezana. Institucije nudijo premalo podpore pri realizaciji
raznih projektov za boljši turistični razvoj (Občina Litija – finančna podpora, Center za razvoj
Litija – podpora pri sodelovanju v razpisih, projektih). V prihodnje lahko pričakujemo, da se
bo območje še naprej turistično razvijalo, saj tam živijo ljudje, ki so pripravljeni njegove
potenciale tudi izkoristiti.
KLJUČNE BESEDE: turistična geografija, sonaravni turizem, razvoj turizma,
Krajevna skupnost Vače.
Sustainable tourism in Vače and Slivna
ABSTRACT
This diploma work describes development, characteristics and state of tourism in the area of
Vače and Slivna. At first, there is presented the Municipality of Litija and its tourist spots,
among which we find the area of Vače and Slivna. The geographical characteristics of the
treated area, current tourist offer and some further possibilities for the development of
sustainable tourism are described. I also used interviewing as a method of work. With
interviews I wanted to present main tourism actors in the area and their work. I also wanted to
present some ideas for further development of tourism. I found out that the tourist offer is
insufficiently connected and that there is a lack of support from institutions for realization of
various projects for tourism development (such as: Municipality of Litija – financial support,
the Development Center of Litija – support for participation in projects and public tenders). In
future we can expect that the area will continue to develop tourism, because there live people
who are willing to take advantage of the area's potential.
KEY WORDS: geography of tourism, sustainable tourism, tourism development, Local
Community of Vače.
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1. UVOD
Čeprav Občina Litija ne velja za turistično občino, ima določena območja, kjer se skriva več
turističnih privlačnosti. Eno izmed njih je tudi območje Vač in Slivne. Turizem na tem
območju sloni na rekreaciji v naravi v kombinaciji s tradicionalnimi prireditvami in
pomembnimi geološkimi ter zgodovinskimi odkritji. Zaradi zanimanja za to, kaj lahko
proučevano območje turistično še ponuja in katere potenciale bi lahko izkoristili za nadaljnji
razvoj, se je oblikovala zamisel za proučevanje le-tega.
Najprej bom predstavila Občino Litijo, njeno zgodovino ter obstoječe pomembne turistične
točke, med katerimi je tudi obravnavano območje. Vače in Slivna sta poglavitni in najbolj
prepoznavni turistični točki Krajevne skupnosti Vače. V nadaljevanju bodo predstavljene
fizično- in družbenogeografske značilnosti območja, nato pa sledi predstavitev obstoječih
turističnih zanimivosti. V zadnjem sklopu bodo predstavljene nove potencialne turistične
možnosti in negativni ter pozitivni učinki turizma. Razvoj turizma na tem območju bo
obravnavan ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, saj ta načela izpostavljajo tudi vsi
pomembnejši slovenski dokumenti s področja razvoja turizma: Strategija razvoja slovenskega
turizma, Strategija Občine Litija, Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Strategija razvoja
slovenskega turizma 2012–2016, 2013; Strategija razvoja turizma v Občini Litija, 2008;
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, 2004).
1.1. NAMEN IN CILJI DELA
Namen diplomskega dela je analizirati stanje turizma na območju Vač in Slivne in nato
predstaviti nove razvojne možnosti za trajnostni turizem na tem območju.

-

Cilji:
Predstaviti koncept trajnostnega razvoja.
Opisati Občino Litijo in izpostaviti njene tri ključne turistične točke.
Predstaviti naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti izbranega območja.
Predstaviti usmeritve razvoja turizma in opisati obstoječo turistično ponudbo.
Predstaviti razvojne programe Občine Litija.
Ugotoviti, kakšne načrte za razvoj turizma imajo turistični ponudniki in predstavniki društev z
obravnavanega območja.
Opisati nove ideje za razvoj prepoznavne, avtentične turistične ponudbe.
Predstaviti negativne in pozitivne učinke turizma na območju ter preko tega skušati ugotoviti,
ali razvoj turizma poteka v skladu z načeli trajnostnega razvoja.

1.2. VIRI PODATKOV IN METODE DELA
Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabila različne delovne metode. V prvi fazi sem se
lotila pregleda obstoječe literature. Kljub temu, da območje Vač in Slivne ni širše
prepoznavna turistična točka, je kar nekaj literature o znamenitostih območja. Za predstavitev
naravnogeografskih in družbenogeografskih dejavnikov sem uporabila različne vire (karte,
statistično gradivo). Pomembna vira za analizo obstoječega turizma in za oblikovanje
predlogov za razvoj nove turistične ponudbe na območju sta Strategija razvoja in trženja
turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije in Strategija turističnega razvoja Občine
Litije.
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Terensko delo je zajemalo ogled in fotografiranje nekaterih znamenitosti ter učnih poti. Poleg
naštetega pa sem v prvi polovici novembra 2013 v okviru terenskega dela opravila tudi
razgovore z nekaterimi nosilci turističnega razvoja. Trije sogovorniki (predstavnica ekološke
kmetije Lavrič, predstavnik Pustolovskega parka GEOSS in predstavnik Družinskega
gledališča Kolenc) so ponudniki že obstoječe turistične ponudbe, Jože Kimovec se je 30 let
ukvarjal z gostinsko ponudbo na Spodnji Slivni, ostala dva sogovornika pa sta predstavnika
dveh društev (Društvo žena in deklet Vače, Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a), ki
delujeta na območju.
Z intervjuji sem želela predstaviti in opisati delo glavnih turističnih ponudnikov območja in
dveh društev, ugotoviti, kakšne so izkušnje sogovornikov s turisti, turizmom in okoljem, v
katerem delujejo, ter preko tega ugotoviti, kaj bi se dalo v okviru turistične ponudbe izboljšati
in kakšne so njihove ideje za nadaljnji razvoj turizma.
V drugi polovici januarja 2014 sem opravila tudi več kratkih intervjujev z domačini, ki živijo
v neposredni bližini posameznih znamenitosti (ob obeležju GEOSS, morski fosilni obali in ob
povečani kopiji vaške situle). Z intervjujem sem želela ugotoviti, kaj je pri izvajanju turistične
dejavnosti za domačine moteče in kakšni problemi nastajajo (gneča, hrup, problem parkiranja,
odpadki). Želela sem tudi ugotoviti, v kolikšni meri je turizem na območju prispeval k razvoju
kraja in če domačini podpirajo nadaljnji razvoj turizma na območju.
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2. TRAJNOSTNI TURIZEM
Skrb za okolje v t. i. zahodnem svetu se je začela v 2. polovici 20. stoletja. To se je zgodilo ob
koncu obdobja nenehne gospodarske rasti. Na območjih, ki so doživljala ekonomsko rast, se
je povečal pritisk na naravne vire, kar se je odražalo v krčenju gozdov, širjenju puščav in v
masovni urbanizaciji. Poročilo WCED (World Commission on environment and
development) iz leta 1987 trajnostni turizem omenja kot proces za zadovoljevanje potreb
sedanjosti, ne da bi ogrožali zmožnost prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih potreb.
Mednarodno priznanje je trajnostni razvoj dobil v Parizu leta 1989, ko so se zbrali zastopniki
držav G7 (ZDA, Kanada, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Japonska). Priznali so
pomen okoljske politike in povezavo med njo ter razvojem države. Koncept trajnosti pa se je
postoma začel uporabljati tudi v turizmu (Hardy, Beeton, Pearson, 2002). Ključni mejnik na
področju trajnostnega razvoja v svetu je bila konferenca Združenih narodov o okolju in
razvoju leta 1992 v Riu de Janeiru. Sprejeli so načrt za doseganje trajnostnega razvoja v 21.
stoletju – Agenda 21. V Riu je bilo prvič poudarjeno, da se mora v politiko gospodarskega
razvoja nujno vključevati okoljske in socialne prvine (Kazalniki trajnostnega razvoja za
Slovenijo, 2010).
Strategija trajnostnega razvoja Avstralije iz leta 1992 navaja, da je ključ za prihodnost v
ekološkem trajnostnem razvoju. Trajnostni turizem je proces ravnovesja med okoljem,
gospodarstvom in družbo (Hardy, Beeton, Pearson, 2002).
Svetovna turistična organizacija je leta 1993 trajnostni turizem opredelila kot turizem, ki
izpolnjuje potrebe sedanjih turistov in turistične destinacije, obenem pa zagotavlja varovanje
in izboljšanje možnosti za prihodnost. Shirley Eber v članku Nad zelenim obzorjem: principi
trajnostnega turizma omenja koncept trajnostnega turizma kot turizma, ki bo tako danes kot v
prihodnosti deloval v okviru zmogljivosti naravnih virov (Eber, 1992; cv: Butler, 1999).
Countryside Commission je leta 1995 opisala koncept kot turizem, ki ohranja lokalno
gospodarstvo, toda ne škoduje okolju, od katerega je odvisen. Trajnostni turizem je turizem,
ki ob gospodarskem in prostorskem razvoju spoštuje okolje in tako pripomore k njegovemu
ohranjanju (Countryside Commission, 1995; cv: Butler, 1999). Zaradi različnih definicij je
težko reči, da se bo kdaj uveljavil enoten koncept. Butler vseeno navaja nek splošen koncept,
ki naj bi si ga ljudje predstavljali pod izrazom trajnostni turizem. To je turizem, ki se razvija
in ohranja na območju na tak način in v takem obsegu, da ne škoduje okolju, toda vseeno ne
omejuje uspešnega razvoja drugih aktivnosti in procesov na območju (Butler, 1999).
Trajnostni turizem je nastajajoči koncept in diskurz. Gre za razmišljanje, da se dejavnosti in
procesi ne bi smeli spreminjati. Čeprav je nespremenljivost nemogoča, pa je vsaj jasno, da
koncept trajnostnega turizma doživlja veliko zanimanja in razprav (Kuhn, 2007).
Trajnostni turizem je tridimenzionalen koncept uskladitve okoljskih, gospodarskih in
socialnih ciljev v turizmu. Trajnostna turistična politika ustvarja pogoje za turistični razvoj, ki
bi bil okoljsko sprejemljiv ter gospodarsko in socialno odgovoren (Plut, 2010).
V zadnjem času pa se trem stebrom trajnostnega razvoja dodaja še vidik podnebnih
sprememb. Razvoj trajnostnega turizma zadovoljuje potrebe turistov in destinacij gostiteljic
ter varuje in izboljšuje priložnosti prihodnjega razvoja (Trajnostni turizem, 2013).
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UNWTO je leta 2005 (Making tourism more sustainable: A guide for policy makers) opredelil
12 ciljev trajnostnega turizma:
· Sposobnost ekonomskega preživetja (zagotoviti konkurenčnost in sposobnost
preživetja turističnih točk in podjetij).
· Lokalna blaginja (krepitev blaginje turistične destinacije).
· Kakovost zaposlitve (povečati število in kakovost delovnih mest z zagotavljanjem
primerne višine plačila in ustreznih pogojev za delo).
· Socialna pravičnost (prizadevanje za pošteno razdelitev ekonomskih in socialnih
koristi turizma ter krepitev prihodkov in storitev za socialno ogrožene skupine).
· Zadovoljstvo obiskovalcev (zagotavljanje varnosti).
· Lokalni nadzor (vključevanje in povečevanje vloge lokalne skupnosti).
· Blagostanje skupnosti (ohranjanje in izboljševanje kakovosti življenja lokalne
skupnosti).
· Kulturno bogastvo (spoštovanje kulturne in zgodovinske dediščine).
· Fizična integriteta (ohranjanje in krepitev kakovosti pokrajine).
· Biotska raznovrstnost (ohranjanje in zavarovanje naravnih habitatov).
· Učinkovitost virov (zmanjšanje porabe redkih in neobnovljivih virov).
· Okoljska čistost (zmanjšanje onesnaženosti zraka, vode, prsti ter količine odpadkov)
(Trajnostni turizem, 2013).
Trajnostni turizem je postal prioritetna razvojna usmeritev evropskega turizma (Evropska
unija) ter Svetovne turistične organizacije (Trajnostni turizem, 2013).
Povpraševanje potrošnikov raste, ponudniki v turizmu razvijajo nove programe, ki so v skladu
s sonaravnim razvojem, ter oblikujejo nove politike, ki bi spodbujale trajnostni turizem v
praksi. Naravne vrednote moramo varovati, saj so ključni del turistične ponudbe. Da bi
preprečili del negativnih učinkov, se vse bolj poudarja pomen trajnostnega razvoja turizma.
Trajnostni razvoj se nanaša na ohranjanje kulturne dediščine, varovanje naravnega okolja in
socialnih odnosov, pri čemer se dviga raven kakovosti življenja. Zagotavljati pa mora tudi
dolgoročno ekonomsko blagostanje domačega prebivalstva in dobro počutje gostov. Tako se v
turizmu pojavlja vse več različic ekološkega turizma (Strategija razvoja turizma v Občini
Litija, 2008).
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3. PREDSTAVITEV OBČINE LITIJA
Občina Litija, ki meri 221,4 km2, obsega hribovito območje Posavskega hribovja, nekaj
ravninskega sveta pa je le v dolini reke Save, ki ustvarja pri Litiji dvojno koleno (Kramar,
2008). Občina šteje 14.530 prebivalcev in ima 108 naselij. Na območju občine je ustanovljeno
12 krajevnih skupnosti in Mestna skupnost Litija (Predstavitev občine, 2013).
Občina ima pretežno dolomitno podlago z nekaj manjšimi območji iz apnenca, kjer nastajajo
brezna (11), jame (9), spodmoli (9) in kraški izviri. Fosilni nahajališči sta na Vačah in na
Dolah pri Litiji, v Ponovičah in v rudniku Sitarjevec pa nahajališči mineralov. Pomembni
geomorfološki obliki, ki izstopata, sta skalni samotar nad Savo pri Renkah ter naravno okno v
grapi Mošnjaka. Z botaničnega vidika sta zanimivi dve mokrišči v Ponovičah in Široki dolini.
Ob reki Savi pa se odlagajo savski prodniki. Občina premore tudi veliko kulturne dediščine. V
njej se nahaja 35 cerkva (najstarejša je cerkev sv. Andreja na Vačah), 13 gradov, Plečnikov
spomenik NOB, arheološke najdbe (Vače, Strmec, Roje, Vernek), tehnična dediščina
(predilnica, vodni stolp, mostovi), številne domače obrti in kozolci (Strategija razvoja trženja
turizma Srca Slovenija kot turistične destinacije, 2011). Vse našteto bi lahko izkoristili za
potencialne turistične točke v občini, toda turizem se je razvijal le na treh pomembnih točkah:
mesto Litija in bližnji rudnik Sitarjevec, Dole pri Litiji (območje znano po oglarstvu) ter
prazgodovinske Vače z bližnjim obeležjem središča Slovenije – GEOSS.
3.1. MESTO LITIJA IN SITARJEVEC
Mesto je bilo prvič omenjeno v srednjem veku leta 1145, ko je oglejski patriarh Peregrin
podaril svojo kmetijo v Litiji stiškemu samostanu (Godec, 2006), trške pravice pa je dobilo v
14. stoletju (Predstavitev občine, 2013). Do zdaj znana imena kraja so Vill Litta, Lutija,
Lutey, Littai in sedanja Litija. Po Valvasorjevem tolmačenju naj bi ime kraja izhajalo iz
latinskega imena »litus«, kar pomeni obrežje. Mesto leži na nadmorski višini 240 metrov,
bližnji Strešni vrh (po domače Sviben) je visok 523 metrov, najvišji vrh v občini pa je
Preveški vrh z 873 metri (Godec, 2006).
Litija z okolico je po zgodovinskih virih staro naselje. Podatki kažejo znake živahne
obljudenosti že v prazgodovinski dobi (najdbe na Vačah, v Javorju, Vintarjevcu). Ob Savi je
potekala pot, po kateri so od srede prvega tisočletja pred našim štetjem prevažali jantar od
Baltskega morja v Italijo. V teh krajih je šla pot preko Zasavske Svete gore na Vače in se je
med Gornjim Logom ter Kresnicami združila s savsko potjo (Godec, 2006).
Brodarstvo po Savi je bilo razvito že v rimskih časih, kar potrjujejo številni votivni kamni
posvečeni bogu Savusu. Plovba je imela velik pomen tudi v srednjem veku, zato so več
cerkva posvetili sv. Miklavžu, zaščitniku brodarjev, čolnarjev in ribičev. Bistven pomen za
razvoj brodarstva ima hitri razvoj tržaškega pristanišča leta 1719, ki je še povečal že prej
živahen promet. Trgovina se je okrepila in tako pomenila velik zaslužek. Pomemben pečat je
plovba po Savi dala razvoju obrti v Litiji. Razvilo se je vrvarstvo, barvarstvo, tesarstvo in
gostinstvo (Godec, 2006).
Na gospodarski razvoj Litije, zlasti rudarstva, tekstilne in lesne industrije, je zelo ugodno
vplival prihod Južne železnice po letu 1849. Z njenim prihodom so zamrle številne obrti
(tesarstvo, barvarstvo, vrvarstvo) povezane z rečnim ladjarstvom. Prvi most čez Savo je bil
zgrajen leta 1852. Prva žarnica je zasvetila leta 1888. Na levem bregu reke so postavili
topilnico svinca in srebra, v katero so postavili enosmerni dinamo, ki je služil za razsvetljavo
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in poganjal delovne stroje ter črpalko za črpanje vode iz Save v tovarno. Iz topilnice so
napajali naselje ter tudi železniško postajo (Godec, 2006).
Njeni hriboviti predeli so redko poseljeni, večja naselja pa so nastala v dolini reke Save, kjer
potekajo večje prometnice in železnica. Današnje mesto se razprostira na obeh bregovih reke
Save in šteje približno 7.000 prebivalcev. Jedro stare Litije je deloma še ohranjeno, med
najstarejše zgradbe v starem delu mesta sodijo grad Turn ali Farbarjev grad, Plečnikov
spomenik NOB in cerkev sv. Nikolaja. Drugi dve znani zgradbi v Litiji sta tudi prenovljena
Matična knjižnica dr. Slavka Gruma, nekoč sedež okrajnega glavarstva, ter Gimnazija v Litiji
(Predstavitev občine, 2013).
2.1.1. Rudnik Sitarjevec
V okolici Litije so bila nahajališča različnih rudnin (živosrebrne, svinčene, bakrene, cinkove,
železove, baritne). Stara rudarska najdišča in materialni ostanki takratne kulture pričajo, da je
bilo rudarstvo razvito že v času Ilirov, Keltov in Rimljanov. Največji med rudniki in tudi med
najstarejšimi v Zasavju je bil Sitarjevec, kjer so rudo kopali vse do leta 1965 (Predstavitev
občine, 2013).
Sitarjevško orudenje ima pestro mineralno sestavo, saj v njem najdemo več kot 60 različnih
mineralov. Mineraloško posebnost predstavljajo majhni, do 8 mm dolgi črvičasti skupki
samorodnega svinca, kar je velika redkost. Sitarjevec je edino znano mesto rastočih
limonitnih (FeOOH) kapnikov v Srednji Evropi. Njihov nastanek so omogočile posebne
geokemične razmere med površino in rudniškim rovom. Železo je namreč v jamski vodi
topno kot Fe 2+, ko pa potuje po razpokah, kjer je prisoten kisik, se Fe 2+ spremeni v Fe 3+
in se izloči iz raztopine (Godec, 2006).
Izkoriščanje rud je doživljalo več obdobij. Razcvet je rudnik doživel v prvi polovici 16.
stoletja, ko so nemški plemiči vzpodbujali priseljevanje protestantskih rudarjev na območje
Litije. Ta razcvet je minil, ko so konec 16. stoletja izgnali protestante. Takrat so pridobivali
železo, svinec in srebro. Drugo tako obdobje se omenja šele leta 1878, ko so v Litiji ustanovili
Rudarsko združbo Litija in dve leti kasneje zgradili še topilnico. Med obema vojnama so
redno kopali le v letih 1927 do 1930. Nemci so med okupacijo neuspešno poskušali zagnati
proizvodnjo. Po drugi svetovni vojni so poleg svinca in cinka pridobivali tudi barit. Kljub
vsem naporom je bilo pridobivanje rud nerentabilno, zato je leta 1965 prišlo do končne
ukinitve rudnika (Preisinger, 2010).
Kisla voda, ki izteka iz rudnika v Savo, je močno onesnažena z živim srebrom in svincem
(Godec, 2006).
3.2. OGLARSTVO NA DOLAH PRI LITIJI
Na Dolah pri Litiji je še danes živa stara obrt – oglarstvo. Tradicijo kuhanja oglja so pred več
kot 100 leti v te kraje prinesli italijanski oglarji. Med drugo svetovno vojno je bilo oglarjenje
prekinjeno, ker je bila večina ljudi izseljena v Nemčijo. Oglje so po vojni izvažali predvsem v
Italijo, med domačimi porabniki pa sta izstopala Litostroj v Ljubljani in Strojna tovarna
Trbovlje. V zadnjem času se oglje uporablja predvsem za pripravo jedi na žaru, manjše
količine pa tudi v kemični industriji in gumarstvu. Na območju deluje okoli 25 oglarjev, ki
letno skuhajo okoli 30 kop, iz katerih pridobimo med 150 in 200 ton kakovostnega oglja.
Izdelava kope je zahteven postopek, povezan s pripravo kopišča, pripravo lesa, zlaganjem in
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pokrivanjem kope, kuhanjem ali oglenitvijo in na koncu razdiranjem kope. Oglar za celoten
postopek porabi okoli 43 dni, pri večjih kopah pa nekaj dni več (Naše kulturno bogastvo,
2000).
3.3. SLIVNA IN VAČE
Vače, ki ležijo med Slivno (880 metrov) in Zasavsko Sveto goro (852 metrov) na južnem
pobočju pod prelazom v Moravško dolino, so se razvile že pred prihodom Rimljanov (Bric in
sod., 1994). Prazgodovinske Vače so bile v takratnem času pomemben kulturni, prometni in
gospodarski center med Apeninskim polotokom ter Panonsko nižino in med Evropo ter
Balkanom. Ilirska naselbina je zaznamovala zgodovino kraja. Takratni način življenja
prikazujejo izkopanine iz grobov (Godec, 2006). Na Vačah se hranijo knjige najstarejšega
urbarja iz leta 1647. V šolskem arhivu pa so shranjene tudi listine s podpisi Marije Terezije,
Jožefa II. in Franca I. (Bric in sod., 1994).
Vaško situlo, znamenitost kraja, je izkopal domačin Janez Grilc s Klenika 17. januarja leta
1882. Sedaj to halštatsko umetnino hrani Narodni muzej v Ljubljani. Povečana situla pa je
postavljena v vasi Klenik, nedaleč od najdišč in blizu hiše najditelja. Do vasi Klenik iz Vač
vodi cesta, ob kateri so postavljene lesene skulpture, katere so postavili znani slovenski
oblikovalci lesa (Godec, 1997).
Geometrično središče Slovenije so strokovnjaki določili na Spodnji Slivni, v Občini Litija.
Projekt za postavitev obeležja se je imenoval Projekt Vače 81, iz katerega se je kasneje
razvilo Društvo GEOSS. Obeležje je v resnici težišče ploskve Slovenije, saj nepravilnemu
liku, kakršen je obris meja države, ni mogoče določiti središča (Svetik, Kolenc, 2007).
Obeležje je postavljeno sredi 6 x 6 m velike ploščadi. Na nosilno ploščo je pritrjen oblikovan
podstavek iz štirih delov, z označenimi osnovnimi stranmi neba, tako da je vidno označen
center geodetske trigonometrične točke. Iz podstavka se dviga steber, na katerem so izklesani
napisi, med drugimi verzi slovenske himne. Štirioglati steber je iz granita. Na severni strani je
zasajena lipa, simbol slovanstva, na južni pa na drogu plapolajo slovenska zastava, zastava
Občine Litija in evropska zastava. Ob poti k obeležju, ob tlakovanih stopnicah, so postavljeni
v pohorski marmor vklesani grb RS (Bric in sod., 1994) in grb Socialistične republike
Slovenije, podstavek s ploščo Živimo in gospodarimo na svoji zemlji (14. 9. 1989), plošča z
datumom osamosvojitve in sprejema v ZN (11. 9. 1994) ter plošča z datumom sprejema v EU
(8. 5. 2004). Ob lipi je spomenik Rodoljubu osamosvojitvene vojne za Slovenijo (17. 5.
2003), ki je zgrajen iz 36 kamnitih kock iz kamnolomov v Sloveniji. Ob obeležju je tudi
posajenih 88 macesnov v spomin Josipu Brozu Titu. Vsak nov spomenik ali plošča je bil
izročen javnosti ob slavnostnem govoru in kulturnem programu (Svetik, 2011).
Geografska širina lokacije je 46° 07' 11,8", geografska dolžina pa 14° 48' 55,2". Koordinata x
je 5 108 468,91 m, koordinata y pa 5 486 114,21 m. Nadmorska višina lokacije je 644,842 m.
GEOSS je Republika Slovenija razglasila z Zakonom o geometričnemu središču Slovenije
(2003), v katerem poudarja pomen geometričnega središča z državnega in narodnega vidika,
saj simbolizira zakoreninjenost Slovencev na območju republike. Zakon ureja tudi lastninska
razmerja in upravljanje na območju središča, kar je v rokah Društva GEOSS. Vlada je izdala
tudi uredbo o koncesiji za upravljanje GEOSSA-a. (Godec, 2006).
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4. FIZIČNOGEOGRAFSKE IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE
ZNAČILNOSTI OBMOČJA VAČ IN SLIVNE
Vače in Slivna, kjer je postavljeno Geometrično središče Slovenije, spadata v območje
Krajevne skupnosti Vače. V monografiji Slovenija, pokrajina in ljudje so območje uvrstili v
Posavsko hribovje alpskega sveta. Posavsko hribovje, širok pas razgibanega in hribovitega
sveta, se razteza na obeh straneh Save med Ljubljansko kotlino na zahodu in Sevniško ter
Krško kotlino na vzhodu (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998).
Anton Melik je to območje razvrstil v makroregijo Posavska Slovenija, v submakroregijo
Zasavje in jo razdelil na dve mezoregiji; Spodnje Zasavje in Zgornje Zasavje s Črnim
revirjem, v katero spada tudi obravnavano območje. Svetozar Ilešič je v naravnogeografski
regionalizaciji uvrstil območje v makroregijo Predalpska pokrajina, nato v submakroregijo
Vzhodna predalpska pokrajina in to v Visoko Posavsko hribovje (Kladnik, 1996).
4.1. GEOLOŠKI RAZVOJ IN KAMNINSKA ZGRADBA
Preučevano območje sestavljajo kamnine iz karbona, perma in triasa. Erozija je odstranila
širše razprostranjene jurske in kredne apnence ter neznan obseg terciarnih sedimentov, katerih
ostanki so zelo skromni (Gams, Natek, 1981).
Najstarejše kamnine, karbonsko-permski glineni skrilavci in peščenjaki, so iz mlajšega
paleozoika. Ti sedimenti so deltno-rečnega nastanka in so edini sedimenti na tem območju, ki
niso nastali v morskem sedimentacijskem okolju. Skozi mezozoik in kenozoik so se odlagali
morski sedimenti, to so apnenci in dolomiti. Sedimentacija je potekala skozi celoten trias, v
juri je ozemlje postalo kopno, v spodnji kredi pa je bilo ponovno poplavljeno. Na
spodnjejurske apnence so se v srednjem miocenu odložile različno debele apnenčeve breče,
vmes pa se pojavlja tudi konglomerat. Nad brečo so se postopoma nalagali tudi apnenčevi
peščenjaki in peščene gline. To so tudi zadnji sedimenti, ki so se odložili na tem območju.
Dokončno pa je ozemlje preoblikovalo delovanje sil v obdobju ledenih dob. V manjši meri pa
ga zunanje sile preoblikujejo še danes. Ozemlje vzhodno od kraja Vače v smeri proti Kleniku
je bilo na koncu krede dvignjeno nad morsko gladino. Takrat se je pričelo zakrasevanje
apnencev in dolomitov. To je območje paleokrasa, na katerem so nastajale različne površinske
kraške oblike, ki so bile v miocenu ob ponovnem prodoru morja zapolnjene z mlajšimi
sedimenti (Zarnik, 1994).
V geološkem smislu pripada ozemlje k zahodnemu delu Posavskih gub, ki potekajo v smeri
vzhod–zahod in predstavljajo mejno cono med Južnimi Alpami in Dinaridi (Gams, Natek,
1981).
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Slika 1: Geološka zgradba območja KS Vače

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, 1983.
Legenda:

4.2. RELIEFNE ZNAČILNOSTI
Območje leži v zahodnem delu Posavskega hribovja, kjer prevladuje bolj strm relief.
Fluvio-denudacijski relief je značilen za območja, ki jih sestavljajo skrilavci in peščenjaki,
nastali v permu in karbonu. Ta tip je značilen za območje Malih Sel, Tolstega Vrha in
Ržiškega hribovja. Gre za sredogorski slemenasto-dolinski relief. Za ta del Posavskega
hribovja je značilna denudacijska oblika, ki jo imenujemo kvesta. Kveste so strme stopnje v
pobočju, vezane na odpornejše karbonatne kamnine, nad manj odpornimi paleozoiskimi
sedimenti, v katerih je zložnejši relief (Gams, Natek, 1981).
Območje fluviokrasa je nastalo na območju mezozoiskih apnencev in dolomitov in je vezano
na polprepustne karbonatne kamnine triasne starosti. Procesi, ki oblikujejo površje so erozija,
denudacija in korozija. Slednja jima je v kvantitativnem odnašanju materiala enakovredna, v
zložnih predelih pa ju presega. Na tem tipu reliefa se pojavljajo suhe, slepe in zatrepne doline
(Gams, Natek, 1981).
Kraško površje, ki se je izoblikovalo na Slivniški planoti ter vzhodno od kraja Vače, spada k
tipu osamelega krasa. Površje je zakraselo in polno vrtač (Gams, Natek, 1981).
Fluvio-akumulacijski relief je glede na obseg najmanj značilen za to območje. Pojavlja se le
tik ob potokih, kjer so manjše prodne aluvialne ravnice (Gams, Natek, 1981).
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4.3. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Hidrološke značilnosti ozemlja so pogojene z morfološkimi oblikami in geološko sestavo. Na
obravnavanem območju so vodne razmere ugodne. Številni potoki, kot so Loki potok, Konjski
potok, Vidrica in Savski potok, imajo hudourniški značaj in se izlivajo v reko Savo. Na
območju permokarbonskih skrilavcev in peščenjakov praviloma ni podtalnice in večina
padavin odteče po površini. Tam, kjer so karbonatne kamnine, pa površinsko odteče le manjši
delež padavin (Zupan, 2002).
4.4. KLIMATOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Na podnebje Slovenije vplivajo različni podnebni dejavniki. Pomembna je lega v zmernih
geografskih širinah na prehodu med Sredozemljem, Alpami, Panonsko kotlino in Dinarskim
gorstvom. Na podnebje vplivajo tudi bližina Atlantskega oceana, zahodne zračne cirkulacije
in lega Slovenije ob Jadranskem morju (Ogrin, Plut, 2009). Gams je leta 1972 na podlagi
razmerja med mesečnimi temperaturami in padavinami v vegetacijski dobi oziroma
vlažnostnim presežkom in primanjkljajem, višino in dolžino vegetacijske dobe uvrstil
obravnavano območje po značilnostih klime v osrednjo Slovenijo, v Ljubljansko kotlino. Po
Ogrinovi klasifikaciji iz leta 1996 pa območje uvrščamo v zmerno celinsko podnebje osrednje
Slovenije. Značilnosti klime so, da se povprečna januarska temperatura zraka giblje med 0 ºC
in -3 ºC, povprečna julijska med 15 ºC in 20 ºC ter da so povprečne oktobrske temperature
višje od aprilskih. Letno pade med 1000 in 1300 mm padavin, padavinski režim pa je
subkontinentalen. To pomeni, da je največ padavin v poletnih mesecih, najmanj pa v zimskem
času. Poleg naštetih dejavnikov moramo pri podnebnih značilnostih območja upoštevati tudi
reliefno izoblikovanost površja, razliko med osojnimi in prosojnimi pobočji ter višinsko
pasovitost. Ozemlje Krajevne skupnosti Vače sega v termalni pas, kjer so nočni minimumi
višji, letne in dnevne temperaturne amplitude manjše, mesečne povprečne temperature pa
nekoliko višje od tistih v dolini. To pomeni, da ne prihaja več do temperaturnega obrata, ki je
vezan na dna dolin in kotlin. Nad termalnim pasom se dviga hribski pas (450/550 m do
850/950 m nadmorske višine), kjer še uspevajo poljske kulture, ki so značilne tudi za nižje
višinske pasove. Kmetijska poselitev pa je vezana na prisojna pobočja (Gams, 1972).
Povprečna letna temperatura zraka (1961–1987) na Kleniku pri Vačah je znašala 9,3 ºC, v
povprečju pa je padlo 1234 mm padavin. Najtoplejši mesec je bil julij s povprečno
temperaturo 18,6 ºC, najhladnejši pa januar s povprečno temperaturo -0,9 ºC. Največ padavin
je padlo v poletnih mesecih, skupno 412 mm, kar je 33,4 % vseh padavin. Maksimalna
količina padavin je bila leta 1965, in to kar 1479 mm, najmanj pa leta 1983, ko je padlo le 902
mm padavin. Zasneženost traja v povprečju 66 dni letno (Zupan, 2002).
4.5. PEDOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Na nekarbonatnih kamninah karbonske in permske starosti (kremenovi peščenjaki,
konglomerati in glinasti skrilavci) se pojavlja distrična rjava prst, ki se razprostira južno od
Slivniške planote, na Malih Selah preko Tolstega Vrha do Ržiškega hribovja, med Vidrnico in
Savskim potokom (Zupan, 2002). Distrična rjava prst se je razvila tudi na miocenskih peskih
in prodih, ki se razprostirajo na širšem območju Vač in ozkem pasu v smeri Klenika. Na njej
uspeva poljedelstvo, travništvo in sadjarstvo (Stepančič, 1985).
Rendzina na apnencu in dolomitu se pojavlja južno od naselja Široka Set (Zupan, 2002) in jo
pokriva predvsem gozd. Na položnejšem reliefu pa so na njej tudi travniki, njiv skoraj ni
(Stepančič, 1985).
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Pokarbonatna prst zajema največji del območja, vse od Slivniške planote na zahodu, preko
Vač, Klenika, Cveteža pa vse do zahodnega dela Tirnsko-Šentlamberske planote (Zupan,
2002)). Ta prst je najboljše gozdno rastišče, na položnem reliefu pa imamo travniško in
njivsko rabo tal (Stepančič, 1985).
4.6. VEGETACIJA IN ŽIVALSTVO
Slovenijo je Wraber razdelil na šest rastlinskih območij, ki jim pravimo fitogeografska
območja. Obravnavano območje KS Vače spada v predalpsko fitogeografsko območje. V
njem najnižje predele poraščajo gozdovi belega gabra, v višjih nadmorskih višinah pa so
bukovi gozdovi. V zavetrnih legah se pojavljajo gozdovi z jelko. Na obravnavanem območju
se pojavljajo različne gozdne združbe. Med njimi so bukovi gozdovi z rebrenjačo, z lobodiko
ter gradnom, gozd puhastega hrasta in gabrovca ter borov gozd. Živalske vrste, ki se v teh
gozdovih najbolj zadržujejo, so srnjad, nato zajec, lisica, divje svinje, jereb, raca in kuna
(Zupan, 2002).
4.7. PREBIVALSTVO
Na začetku leta 2013 je imela Občina Litija 15.017 prebivalcev, njena gostota poseljenosti pa
znaša 67,8 prebivalcev na km2 (Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno,
2013). Na obravnavanem območju so tri večja naselja. Na Vačah je po zadnjih podatkih 378
prebivalcev in na Slivni 133 (Prebivalstvo – izbrani kazalniki, naselja, Slovenija, letno, 2013).
Preglednica 1: Število prebivalcev v naseljih KS Vače v letu 2011 in 2013.
2011
2013
26
28
Boltija
32
35
Cirkuše
7
5
Kandrše-del
55
57
Klenik
36
35
Laze pri Vačah
33
29
Mala Sela
34
33
Podbukovje pri Vačah
54
55
Potok pri Vačah
59
66
Ržišče
134
133
Slivna
27
27
Široka Set
361
378
Vače
14
17
Vovše
Vir: Prebivalstvo – izbrani kazalniki, naselja, Slovenija, letno, 2013.
Po podatkih Statističnega urada RS imata največ prebivalcev v Krajevni skupnosti Vače prav
obravnavani naselji Vače in Slivna. Znotraj KS Vače se nahaja tudi naselje Tolsti Vrh, za
katerega nisem našla podatkov o številu prebivalstva. Število prebivalstva se je najbolj
povečalo na območju naselja Vače (ljudje se iz kraja tudi ne izseljujejo), drugod pa se je
število povečalo za par ljudi, ponekod je ostalo enako ali pa se je celo zmanjšalo.
Prebivalstvena starostna struktura kaže, da je bil leta 2000 indeks staranja 73,5, kar pomeni
neugodno starostno sestavo (Zupan, 2002), in ta je še danes.
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Prebivalci območja imajo zelo malo možnosti zaposlitve v domačem kraju (imajo jo le
posamezniki, ki se ukvarjajo s turizmom). Čeprav je območje pretežno agrarnega značaja, pa
kmetijstvo prebivalcem ne omogoča preživetja. Večina prebivalcev dnevno migrira v
Ljubljano, Izlake ali Zagorje, nekateri pa so zaposleni znotraj Občine Litija (Zupan, 2002).
4.8. ZGODOVINA POSELITVE
Okolica Vač je bila naseljena že v prazgodovini, kar dokazujeta najdbi dveh kamnitih sekir iz
mlajše kamene dobe. Načrtno naseljevanje pa se je začelo v začetku starejše železne dobe (8.
stoletje pred našim štetjem). Vače so bile eno izmed središč halštatske kulture v Jugovzhodnih
Alpah, o čemer pričajo arheološka najdišča. Doslej so na Vačah odkrili 1000 prazgodovinskih
grobov, ki ležijo na pobočju Slemška in segajo na vzhod do Cveteža. Glavna ilirska naselbina
je stala na grebenu Zgornje in Spodnje krone, o čemer pričajo odkopani temelji hiš in bogati
kulturni ostanki. Prazgodovinske Vače so bile lokalni center kovinskih obrti, zlasti
železarstva. S prihodom Rimljanov je začela naselbina propadati. Rimska okupacija je
pomenila prestavitev centra tamkajšnjega življenja s Slemška na mesto sedanjih Vač. Toda v
rimski dobi niso bile pomembna postojanka, saj so bile preveč oddaljene od glavne ceste
Emona–Atrans–Celeia. Vače so ponovni razcvet doživele v srednjem veku, ko so začeli
izkoriščati stare ilirske rudnike z bakrovo in železovo rudo. Razvilo se je fužinarstvo,
kovačnice in trgovina z železom. Vse to je na Vače privabljalo številne obrtnike, kot so tkalci
suknja in platna, usnjarji ter vrvarji. Valvasor je pisal, da so naselbini gospodovali gospodje z
Vač. Po njegovih podatkih je sredi trga stal mogočen stolp, okoli katerega se je sčasoma
razvila naselbina. Vače so postale trg v 15. stoletju, ko so dobile pravico do enega ali več
sejmov, poleg tega pa so se osvobodili izpod sodstva deželnega sodnika in tako pridobili
lastno sodstvo v civilnih in manjših kazenskih zadevah ter imenovanje lastnih sodnikov
(Benedik, 1982). Leta 1479 so imeli tržani pravico voliti trškega sodnika, višje sodstvo pa si
je pridržal lebeški graščak. Prvotno so bili trški gospodje vaški graščaki, toda ko so ti izumrli,
je trg prešel v last lebeške graščine (Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937). Za časa
Valvazorja je tu delovalo nekaj fužin. Zaloge niso bile velike, zato so jih po letu 1820 zaprli
(Godec, 2006). S propadom rudarstva so Vače začele nazadovati. Nekaj pomembnosti so
kraju dali še štirje sejmi, po drugi svetovni vojni pa tudi teh ne prirejajo več. Po koncu vojne
so Vače dobile elektriko, novo šolo, vodovod in avtobusno zvezo z Ljubljano, izgubile pa so
naziv trg, ki so ga nosile več kot 500 let (Zupan, 2002).
4.9. GOSPODARSTVO
Glavna kmetijska panoga je živinoreja. Kmetje so usmerjeni predvsem v rejo krav molznic.
Poleg njih pa gojijo tudi prašiče, perutnino, konje, ovce in čebele. Kot dopolnilna dejavnost se
ponekod pojavlja sadjarstvo. Najbolj uspevajo jabolka, hruške in slive (Zupan, 2002).
Pomemben vir dohodka je les, saj je gozdnih površin na območju KS Vače kar 63 %.
Pogozdovanje je redno, tako da ne ostajajo gole gozdne površine. Zaradi velike gozdnatosti in
težkih pogojev za kmetijstvo je bilo v preteklosti gozdarstvo pomembna panoga. Danes gozd
služi domačim potrebam lastnikov za drva in stavbni les, del presežkov pa prodajajo kmetijski
zadrugi (Zupan, 2002).
V preteklosti je bil precej velik pomen rudarjenja za razvoj krajev in življenja prebivalcev
območja. Stara rudarska dela so opazna na Ržiškem hribu, kjer so kopali železovo rudo, in na
Malih Selah, kjer je opuščen rudnik bakra (Krajevni leksikon Dravske banovine, 1963).

12

Turizem je eden pomembnih dejavnikov prihodnjega razvoja in hkrati dejavnik kvalitetnega
življenja prebivalstva. Že na začetku 20. stoletja so bile Vače priljubljena izletniška točka.
Tukajšnje gostilne so imele prenočišča, kjer so prenočevali predvsem obiskovalci sejmov, ki
so jih domačini organizirali. V zadnjih dveh desetletjih se turistična dejavnost razvija načrtno
in ima vse večji pomen v življenju domačinov. Leta 1981 je bilo ustanovljeno Društvo
GEOSS, ki se danes imenuje Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a. Njihov projekt »Vače
81« vključuje in povezuje celotno območje Geoss-a, Vač in Litije (Svetik, 2001).
Projekt je bil usmerjen v:
· izračun in ureditev spominskega obeležja geometričnega središča Slovenije,
· revitalizacijo območja Klenik–Krona–Vače–Slivna s postavitvijo povečane kopije situle,
· ureditev Doma GEOSS, kjer so arheološka, geološka zbirka, zbirka znamenitih Slovencev
in dokumentacija projekta,
· popularizacijo v sredstvih javnega obveščanja, pripravo spominkov, razglednic, značk,
prospektov, vodnikov, promocijo na sejmih,
· ureditev izletniških in učnih poti,
· organiziranje kulturnih, rekreativnih in drugih prireditev v središču Slovenije (Svetik,
2001).
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5. PREDSTAVITEV STANJA TURIZMA NA VAČAH IN SLIVNI
V poglavju Predstavitev stanja turizma na Vačah in Slivni bom najprej predstavila usmeritev
razvoja turizma v Sloveniji, poglavitne cilje slovenskega turizma ter nekatere ovire, ki
preprečujejo njegovo večjo konkurenčnost. V Strategiji razvoja slovenskega turizma so
opisani načrti in cilji za razvoj slovenskega turizma, med katerimi se pojavlja tudi trajnostni
turizem. Državna strategija pomembno vpliva na izdelavo strategij občin, ki so ključne za
razumevanje razvoja turizma na določenem območju. V Strategiji razvoja turizma v Občini
Litija (2008) so omenjeni različni dokumenti, ki vplivajo na turizem na obravnavanem
območju. Želela sem predstaviti tudi institucije ter organizacije, povezane s turizmom, ki
delujejo na območju Občine Litija in so pomembne za razvoj turizma na Vačah in Slivni. V
poglavju bo opisana turistična ponudba območja. V njej so zajete tako turistične točke in z
njimi povezane prireditve, kot športnorekreacijske aktivnosti in gostinske kapacitete območja.
5.1. USMERITVE RAZVOJA TURIZMA V SLOVENIJI
Podpoglavje je povzeto po Strategiji razvoja slovenskega turizma 2012–2016.
V Strategiji razvoja slovenskega turizma 2012–2016 so zapisane glavne usmeritve v razvoju
slovenskega turizma: konkurenčnost (inovativnost, kakovost, uspešnost, znanje, varnost,
zadovoljstvo turistov, destinacijski menedžment, potrošnja na obiskovalca), kakovost
življenja in blaginja (blaginja lokalnega prebivalstva, uravnotežen regionalni razvoj,
sodelovanje pri turističnem razvoju, zadovoljstvo zaposlenih, kakovost življenja), ugled in
razvoj slovenskega turizma (prednost turizmu, partnerstvo za razvoj, podoba turizma v očeh
drugih dejavnosti), prepoznavnost in ugled Slovenije v svetu (prepoznavnost na tujih trgih,
tržna znamka, podoba Slovenije).
Poglavitni cilj je povečati obseg turistične dejavnosti (turistični promet: prihodki in dobiček iz
naslova opravljanja gostinske in turistične dejavnosti, število turistov, število prenočitev), za
kar pa je potrebno uspešno uveljaviti načela trajnostnega razvoja turizma, zagotoviti ugodno
poslovno okolje, doseči višjo kakovost in ustvariti razmere, ki bodo omogočale večjo
konkurenčnost slovenskega turizma, načrtovati in izvajati učinkovito in inovativno trženje ter
promocijo Slovenije kot atraktivne turistične destinacije.
Turizem naj bi v naslednjih letih postal glede na sedanjo stopnjo razvitosti turizma v Sloveniji
in obstoječ razvojni potencial, ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva. S tem bi
dosegli pomembne gospodarske cilje, kot so konkurenčnost, rast BDP, rast zaposlenosti,
trajnostni razvoj, skladen regionalni razvoj, večja kakovost življenja prebivalstva, krepitev
kulturne identitete in povečevanje prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem prostoru.
Po oceni Svetovnega turističnega in potovalnega sveta (WTTC) turizem v Sloveniji ustvarja
kar 12,1 % BDP. Hkrati je turizem zelo pomembna izvozna dejavnost, ki v plačilni bilanci
Slovenije predstavlja dobrih 8 % celotnega izvoza in več kot 40 % izvoza storitev.
V slovenskem turizmu pri doseganju konkurenčnosti prihaja do naslednjih ovir:
· Omejena finančna sredstva namenjena turizmu in gospodarstvu.
· Malo direktnih letalskih povezav s ključnimi trgi slovenskega turizma, slaba in zastarela
železniška infrastruktura, slabe cestne povezave od avtocest do nekaterih
najpomembnejših turističnih središč, za obiskovalce in turiste neprijazen vinjetni sistem.
· Nizka stopnja prepoznavnosti Slovenije na tujih trgih.
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·
·
·

Premalo konkurenčni turistični proizvodi, nesodelovanje turističnih ponudnikov in
nepovezana turistična ponudba, nezadostno ukrepanje na področju trajnostnega razvoja.
Pomanjkanje kakovostnih in izobraženih kadrov v gostinstvu in turizmu.
Neustrezno poslovno okolje, ki premalo spodbuja inovativnost in konkurenčnost
(Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016, 2013).

5.2. RAZVOJNE USMERITVE TURIZMA V STRATEGIJI RAZVOJA TURIZMA
LITIJA (2008)
Pri oblikovanju Strategije razvoja turizma v Občini Litija so bili uporabljeni različni
dokumenti, ki urejajo področje turizma. To so: Dolgoročni razvojni program Občine Litija
2007–2015, Razvojni program podeželja Trkamo na vrata dediščine 2007–2013, Razvojna
strategija LAS Srce Slovenije, Območni razvojni program Razvojnega partnerstva Središča
Slovenije 2007–2013, Regionalni razvojni program LUR za obdobje 2007–2013, Strateški
razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007–2013, Razvojni
načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007–2013, Razvojne usmeritve turizma v Evropski
uniji in Razvojne usmeritve in načela UNWTO (World Tourism Organization).
Dokument Dolgoročni razvojni program Občine Litija 2007–2015 je osnova za razvojno
načrtovanje na vseh področjih življenja, med razvojnimi usmeritvami pa navaja tudi trajnostni
razvoj turizma oziroma kakovost turistične ponudbe. Drugi razvojni program je program
podeželja Trkamo na vrata dediščine 2007–2013 za območje osmih občin, med katerimi je
tudi Litija. Program je spodbujal ohranjanje kulturne krajine, varovanje okolja ter izboljšavo
kakovosti življenja v podeželskih območjih. Razvojna strategija LAS (Lokalna akcijska
skupina) je predstavljala ključni strateški dokument za izboljšanje kakovosti življenja na
podeželju. Območni razvojni program za Središče Slovenije je navajal na področju razvoja
turizma pomembne cilje: širitev turističnih zmogljivosti, razvoj storitev in izdelkov, oživljanje
podeželja. Naslednji Regionalni razvojni program LUR za obdobje 2007–2013 (Ljubljanska
urbana regija) je bil del temeljnega razvojnega dokumenta Osrednjeslovenske regije. V njem
je bil za razvoj turizma pomemben ukrep ohranjanja dediščine, načrtovanja za zagotovitev
kakovostnega življenjskega prostora, izgradnja kolesarske infrastrukture, izdelovanje
kulturno-turistične poti. Razvojni načrt za turistično destinacijo Ljubljana je poleg mestne
občine zajemal tudi podeželsko zaledje. Program je spodbujal organizacijo raznih prireditev,
gradnjo manjših objektov na ljubljanskem podeželju, izgradnjo tematskega zabaviščnega
parka, aktivno oblikovanje turističnih programov za odkrivanje Ljubljane in njene okolice.
Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007–2013 je dokument slovenskega
turističnega gospodarstva za to časovno obdobje. V njem je izpostavljen partnerski odnos med
podjetji, podjetniki, lokalno skupnostjo, civilno družbo ter Vlado RS, ki naj bi prevzeli
odgovornost za razvoj turizma, urejenost naravnih znamenitosti, kakovost okolja in gostinskih
storitev ter možnost izletov in rekreativnih aktivnosti. Zadnja dva dokumenta (Razvojne
usmeritve na področju turizma v Evropski uniji in Razvojne usmeritve in načela UNWTO) pa
opisujeta turistični razvoj Evrope in sveta. Pomembno vlogo imata pri promociji razvoja
odgovornega, trajnostnega in univerzalno dostopnega turizma. Poudarjata inovativnost v
turizmu, uspešno prilagajanje klimatskim, socialnim in drugim spremembam ter spodbujata
konkurenčnost turističnega gospodarstva za zagotovitev večje količine delovnih mest
(Strategija razvoja turizma v Občini Litija, 2008).
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5.3. POMEMBNE ORGANIZACIJE IN INSTITUCIJE ZA
RAZVOJA TURIZMA NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU

NAČRTOVANJE

K razvoju lokalne skupnosti Vače-Slivna pripomorejo institucije povezane s turizmom na
območju Litije. Center za razvoj Litija se zavzema za pospeševanje razvoja turizma in
podeželja, izgradnjo podpornega okolja za podjetništvo ter skrb za razvoj kadrov in
človeškega potenciala. Na področju razvoja turizma izvaja aktivnosti, kot so izdelava
razvojnih programov, gradnja skupne identitete turističnega območja, povezovanje akterjev v
skupne projekte, oblikovanje integralnih turističnih produktov in projektov (Trkamo na vrata
dediščine, pohodne, kolesarske, konjeniške poti). Glavna dejavnost Javnega zavoda za kulturo
Litija je organizacija najrazličnejših prireditev, muzejska dejavnost in skrb za varstvo naravne
in kulturne dediščine v občini. Zveza kulturnih društev Litija je nevladna organizacija, ki
združuje večino kulturnih društev v občini. Družinsko gledališče Kolenc organizira turistične
programe na območju Vač in GEOSS-a. Znamenitosti območja obiskovalci spoznavajo s
posebnim turističnim vodenjem, ki temelji na gledališkem doživljanju. Na posamezni
turistični točki obiskovalce pričaka pravljična ali zgodovinska oseba, ki uprizori svojo
zgodbo. V sodelovanju z Društvom GEOSS organizirajo tudi različne tematske dneve
(Pastirski dan, Dan med služabniki Lebeškega gradu). Društvo GEOSS je bilo ustanovljeno
leta 1981 kot koordinator Projekta Vače 81, v okviru katerega so izračunali koordinate
geometričnega središča Slovenije. Postavili so tudi obeležje GEOSS. GEOSS je v kulturnem,
zgodovinskem in narodnostnem smislu primeren prostor za različne prireditve lokalnega in
državnega pomena. Organizirajo tradicionalne kulturne in športno-rekreativne prireditve:
Slovenski kulturni praznik v središču Slovenije, Dan zastave, Dan zveze veteranov vojne za
Slovenijo, Revija pevskih zborov Društva upokojencev Zasavja, Dan GEOSS-a, Dan kulture
mladih v središču Slovenije, Kolesarski vzpon na GEOSS, Planinski pohod na GEOSS in
druge (Strategija razvoja turizma v Občini Litija, 2008).
5.4. PREDSTAVITEV OBSTOJEČE TURISTIČNE PONUDBE
Lega v središču Slovenije omogoča dostop z vseh strani Slovenije. Glavna prometna pot
poteka v dolini ob reki Savi v smeri vzhod–zahod. Območje je razgibana pokrajina s slemeni
in vrhovi, ki je zanimivo predvsem za izletniško pohodništvo in kolesarstvo. Obiskovalcem je
na voljo neokrnjena narava s svežim zrakom, zato je veliko možnosti za sprostitev. Prostrani
travniki in gozdovi so zanimivi tudi za ljubitelje konj. Skrbno obdelane kmetije s ponudbo
domačih pridelkov so dodatna turistična privlačnost območja (Strategija razvoja turizma v
Občini Litija, 2008).
Na obravnavanem območju sta prisotna tako naravna kot kulturna dediščina, ki sta pomembna
elementa turistične ponudbe. Med naravno dediščino območja štejemo fosilno nahajališče na
Vačah. Kulturno dediščino v grobem delimo na snovno ter nesnovno. Med snovno se uvrščajo
sakralna dediščina, spomeniki, arheološka dediščina in tehnična dediščina. Domače obrti,
šege, navade ter kulinarične posebnosti se uvrščajo med nesnovno dediščino (Strategija
razvoja turizma v Občini Litija, 2008).
5.4.1. Cerkev sv. Andreja na Vačah
Posebnosti cerkve so božji grob, postavljen leta 1864, zakristijski zvonec z letnico 1645,
misijonski križ iz leta 1870 ter monštranca iz leta 1716. Slike v cerkvi pa so delo Langusa,
Metzingerja (njegov križev pot je velika dragocenost) in Berganta (Župnijska cerkev, 2013).
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5.4.2. Fosilna morska obala
Nad pokopališčem na Vačah se nad travnikom dviguje približno 3 metre visoka in 20 metrov
široka navpična apnenčeva stena v smeri vzhod–zahod. Na tem mestu je jasno viden stik med
sivim jurskim apnencem in rumenkasto miocensko drobnozrnato brečo (sprijeti ostri kamni) s
peščenim vezivom. V miocenu so to strmo kamnito obalo poseljevale številne kamnovrtne
školjke iz rodu Lithophaga. Te školjke izločajo kislino, s katero raztapljajo apnenec, tako da
se z rastjo pomikajo vedno globlje v kamen. V luknjah ni ohranjenih školjčnih lupin, ker so
bile zaradi valovanja in morskih tokov razlomljene in so izpadle že v miocenu ali pa so jih
skozi dolga obdobja raztapljale pronicajoče vode. Poleg školjk so ohranjene tudi fosilne
školjčne lupine ostrig. So različno ohranjene in velike do 10 centimetrov. Nekatere so še
pritrjene na apnenčevo steno, nekatere so preluknjale kamnovrtne školjke, druge pa so zaradi
valovanja razlomljene in se nahajajo v drobnozrnati breči (Fosilna morska obala, 2013).
Za ostanek fosilne morske obale na Vačah je bil leta 1997 v Občini Litija, v sodelovanju z
Ljubljanskim regionalnim zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine, pripravljen
odlok o razglasitvi geološke znamenitosti na Vačah za naravni spomenik. Zaradi tega je na
tem mestu prepovedan vsak poseg v naravo (Fosilna morska obala, 2013).
Slika 2: Fosilna morska obala

Vir: Manca Poglajen, 2013.
5.4.3. Vaška situla
Situlo z Vač, ki je najverjetneje nastala na prelomu 6. v 5. stoletje pr. n. št., je 17. januarja
1882 izkopal kmet Janez Grilc s Klenika. Na povečani kopiji situle na Kleniku so jasno
razvidni prizori o življenju vojaškega plemstva, morda samega kneza. Prvi friz ponazarja
sprevode jezdecev in bojnih vozov, drugi ponazarja daritvene obrede z gostijo, tretji pa živali.
Rastlinski okraski v prvem in tretjem frizu so vzhodnega izvora, zato govorimo o orientalskih
vplivih v halštatski situlski umetnosti. Izvor figure situle se po eni strani navezuje na bogato
tradicijo sredozemske herojske epike (npr. trojanski epski cikel), po drugi strani pa je blizu
številnim primerom figuralno izdelanih upodobitev v prostoru Padske nižine in Vzhodnih
Alp. Način izdelave situle, skladnost kompozicije in zlasti ikonografija napeljujejo tudi na
domnevo, da gre bodisi za izdelek mediteranske civilizacije Etruščanov bodisi za izdelek
gostujočih mediteranskih umetnikov v halštatskem okolju (Situla z Vač, 2013).
Originalna situla je visoka 23,8 cm in je izdelana iz treh ločenih kosov bronaste pločevine,
spetih z bronastimi zakovicami. Držalo je iz debele žice in se na koncih zaključi v stilizirano
račjo glavico. Figuralne upodobitve so izdelane v tolčeni tehniki (toreutiki) in dodelane s
kratkimi verzi. Halštatsko umetnino hrani Narodni muzej v Ljubljani (Situla z Vač, 2013).
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Slika 3: Kopija vaške situle nad Klenikom

Vir: Manca Poglajen, 2013.
5.4.4. Arheološki kompleks Vače
Arheološki kompleks Vače je naselbina iz starejše in mlajše železne dobe. Zaradi
arheološkega bogastva sodijo Vače med najbogatejša slovenska in vzhodnoalpska
prazgodovinska najdišča. Prvotna naselbina z nekropolo je bila na vzpetinah Zgornje in
Spodnje Krone (Geoss, 1997). Odkrili so temelje hiš (Svetik, 2011).
Slika 4: Markacija za Arheološko pot Vače

Slika 5: Arheološka pot Vače

Vir: Manca Poglajen, 2013.

Vir: Manca Poglajen, 2013.

Grobovi (ležijo na pobočjih Slemška in segajo do Cveteža) z žganim pokopom kažejo na
dejstvo, da so bili pokopani premožni pripadniki vojaške aristokracije z orožjem in
dragocenimi predmeti. Najdeni kosi železove žlindre dokazujejo obstoj metalurgije in
kovaštva (Svetik, Kolenc, 2007). Grobni inventar je sestavljen iz žar, navadnih skeletnih
grobov s številnimi dragocenimi starinskimi predmeti, npr. glinaste posode, žare, nakit, fibule
in drugi predmeti (Geoss, 1997).
V arheološko pot je vključeno tudi najdišče vaške situle.
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Slika 6: Najdišče vaške situle

Vir: Manca Poglajen, 2013.
Prve grobove so leta 1877 našli domačini, Narodni muzej pa je naslednje leto opravil prva
izkopavanja. Sistematična izkopavanja so se vršila v letih 1905–1914, v letih 1932 in 1935 pa
je W. Schmid izkopal naselbino na Zgornji in Spodnji Kroni. Sekcija za arheologijo pri SAZU
je leta 1949 pod vodstvom Franceta Stareta raziskala arheološko območje Vač. Izkopanine v
večini hranita Narodni muzej Ljubljana in Narodni muzej na Dunaju, nekaj pa se jih hrani še v
Gradcu in v muzejih v Oxfordu ter Harvardu (Kolenc, 2013).
5.4.5. Dom GEOSS
V Domu GEOSS je zbrana geološka zbirka, ki predstavlja kamninsko zgradbo Slovenije.
Naslednja zbirka je »Projekt Vače 81«, ki kaže kronološki pregled nastajanja in uresničevanje
projekta za postavitev obeležja GEOSS. Gradivo je ilustrirano s fotografijami. Zbirka
Pomembni Slovenci predstavlja deset pomembnih Slovencev, ki so bili rojeni v okolici Vač in
GEOSS-a. Med njimi so znani filozof Matija Hvale, slovenski škof Matevž Ravnikar, Anton
Lajovic, skladatelj in publicist, in drugi (Franc Celestin, Valentin Benedik). Zadnja zbirka pa
predstavlja arheološko pot in je urejena tako, da obiskovalec spozna tako stroko kot tudi čas, v
katerem so nastale, delovale in izumrle prazgodovinske Vače (Svetik, 2011).
Slika 7: Dom Petra Svetika

Vir: Manca Poglajen, 2013.
5.4.6. Aleja ustvarjalnosti na prazgodovinskih tleh
Aleja ustvarjalnosti je nastala leta 1988. Kiparji (Ivo Goisniker, Drago Košir, Milan Kristan,
Milan Lovše, Janko Baumkircher in Peter Kukovic) so v masivnem lesu ustvarili najprej pet
velikih skulptur, naslednje leto pa so postavili še tri (Svetik, 2011).
Skulpture predstavljajo hotenje človeka po razvoju, kolo življenja, človeka z različnimi
obrazi, razprtije med ljudmi itd. Med njimi stoji tudi obnovljena stara sušilnica lanu. Sušilnica
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ima spodaj kurišče, nato okoli 4 metre dolg rov, na koncu kratkega dimniškega dela pa je
gosta mreža letvic, na kateri se je sušil lan. Ob sušilnici je kip ženske, ki simbolično polaga
lan v sušilnico. Alejo ustvarjalnosti zaključuje povečana kopija situle z Vač, delo pokojnega
akademskega kiparja Vekoslava Bombača, vlil pa jo je mojster Božo Mostar. Več kot
petkratna povečava je postavljena na kamen in je natančna slika originala. Ob njej je
spominska plošča Francetu Staretu, najzaslužnejšemu raziskovalcu prazgodovinskih Vač, ki je
poskrbel za svetovno prepoznavnost najdišča. S tem se konča novi del poti aleje in se
nadaljuje stari del proti kraju arheoloških izkopavanj, prek najdišča situle do prazgodovinske
naselbine na vrhu Krone (Aleja ustvarjalnosti, 2013).
Slika 8: Maska časa in predica

Vir: Manca Poglajen, 2013.
5.4.7. Obeležje GEOSS
Geometrično središče Slovenije je pomembna trigonometrična točka, vključena v geodetsko
mrežo pozicijskih in višinskih točk (Zupan, 2002).
Za izdelavo obeležja GEOSS je pomemben projekt »Vače 81«, s katerim so izdelali časovni
načrt dejavnosti s konkretnimi zadolžitvami posameznikov za večletno obdobje. Osnovni
namen je bil oživitev območja, ki se nahaja v geometričnem središču Slovenije (Svetik,
2011). Pobudo za nastanek projekta je v začetku leta 1981 dal tedanji župan Občine Litija,
Jože Dernovšek, ki je Petru Svetiku omenil, da med prebivalci okolice Vač kroži domneva, da
je središče Slovenije nekje pri Vačah. Peter Svetik je po približnih izračunih ugotovil, da
domneva drži, in se lotil izdelave celostnega projekta. Avtor projekta je v obsežnem elaboratu
natančno opredelil izvedbo posameznih faz dela. Marjan Jenko je z grafično-analitično
metodo natančneje izračunal težišče (poenostavljeno središče) države. Sočasno je Svetik
pridobil še arhitekta Marjana Božiča, ki je izdelal načrt postavitve pomnika GEOSS in celotno
območje oblikovno uredil. Zaradi zagnanega dela skupine posameznikov (Teobald Belec,
Vinko Belko, Marjan Božič, Jože Dernovšek, Marjan Jenko, Jože Kimovec, Anka Kolenc,
Vili Kos, Avgust Stušek, Peter Svetik, Avgust Špat in še nekateri) je delo napredovalo po
časovnem planu. Vse obveznosti od postavitve do otvoritve pomnika GEOSS, kot tudi vse
širitve, ki so sledile v naslednjih letih, vključno z organizacijo raznih prireditev in z njimi
povezanim delom, z vso literaturo, prospekti, razglednicami in podobnim, je skupina
omenjenih zagnancev opravila prostovoljno (O nastajanju, 2013).
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Društvo GEOSS si je od postavitve obeležja 4. junija leta 1982 prizadevalo, da bi projekt
izražal domoljubnost, simbol slovenstva, večstoletno prizadevanje za obstoj in razvoj ter
zakoreninjenost Slovencev na tem prostoru (Predstavitev GEOSS-a, 2013).
Obeležje sestavljajo spomeniki in plošče, ki prikazujejo pomembne dogodke in simbole
Slovenije. Pomnik (postavljen 4. 7. 1982) vsebuje vklesane strani neba, izpisane z
mednarodnimi znaki, kitico državne himne, seznam sponzorjev, ki so omogočili postavitev
pomnika, ter podatke o lokaciji (geografske in pravokotne koordinate) in nadmorsko višino.
Vklesan križec pa označuje središče Slovenije. Spomenik Rodoljubu (sestavljen iz 36
kamnitih kock iz Slovenije) je postavila Zveza veteranov vojne za Slovenijo (17. 5. 2003) in
dopolnjuje simbolno izročilo pomnika GEOSS ter zaokrožuje prizadevanja Slovencev za
osamosvojitev. Na južni strani pomnika sta postavljena dva grba – stari (do leta 1991) in
sedanji grb Republike Slovenije. Zraven sta tudi dve plošči – zgornja, t.i. Živimo in
gospodarimo na svoji zemlji (14. 9. 1989), in spodnja plošča z datumi, ki označujejo
osamosvojitev (25. 6. 1991), sprejem v Organizacijo združenih narodov (11. 9. 1994) in v
Evropsko unijo (8. 5. 2004). Na severni strani pomnika je bila leta 1981 zasajena lipa, simbol
slovenstva. Na območju obeležja je razmeščenih 9 drogov, na katerih plapolajo zastave
Občine Litije, Republike Slovenije in Evropske unije. Med krajevno cesto in opisanimi
spomeniki je s kamni tlakovan prostor, urejeni so podporni zidovi, cvetlična greda in zelenica
z macesni (Svetik, Kolenc, 2007). Ob obeležju je posajenih 88 macesnov v spomin Josipu
Brozu Titu (Svetik, 2011).
Slika 9: Obeležje GEOSS

Vir: Manca Poglajen, 2013.
Osnutek Zakona o GEOSS-u je poslanec Franci Rokavec posredoval državnemu zboru leta
2000 (Sevnik, 2011). Geometrično središče Republike Slovenije je z državnega in narodnega
vidika posebnega pomena in simbolizira zakoreninjenost Slovencev na območju Republike
Slovenije, zato je država prevzela skrb za uresničevanje ciljev središča z Zakonom o
geometričnem središču Slovenije 21. oktobra 2003 (Zakon o geometričnem središču
Slovenije, 2013). Leta 2005 je država ožje območje GEOSS-a odkupila in ga dodelila v
upravljanje Društvu GEOSS. Sočasno je z društvom sklenila koncesijsko pogodbo, ki je
postala za projekt GEOSS glavni vir sredstev (Predstavitev GEOSS-a, 2013).
Simbol GEOSS-a predstavlja različne vidike. Prvi je zgodovinski, saj leži na območju, kjer je
potekala jantarska pot, v bližini prazgodovinske naselbine, najdišča situle, kjer je ohranjenih
nekaj listin avstrijskih cesarjev. Strokovno-znanstveni vidik jo zaznamuje z osrednjo
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trigonometrično točko, okoli katere je bogato rastlinstvo in živalstvo. S kulturnega vidika je tu
veliko sakralnih spomenikov, kulturnih prireditev, v okolici so se rodili znani Slovenci.
Območje leži v neposredni bližini Ljubljane ter tako nudi vrsto možnosti za rekreacijo in
oddih (Svetik, 2011).
5.4.8. Prireditve
Prva prireditev v letu je ob slovenskem kulturnemu prazniku na nedeljo pred 8. februarjem
(Prireditve, 2013).
Domoljubna prireditev, kot je Dan slovenske zastave, poteka na prvo nedeljo po 7. aprilu ob
14. uri. Društvo Heraldica Slovenica je proslavo prvič pripravilo 7. aprila 1998 v počastitev
150. obletnice prvega izobešanja slovenske zastave. Dan slovenske zastave je spomin na 7.
april 1848, ko je slovenski domoljub, Lovro Toman, prvič izobesil slovensko zastavo na
Wolfovi 8 v Ljubljani. To je bil odgovor na ravnanje nemškega dela narodne straže, ki je
izobesil nemško zastavo na stolpu Ljubljanskega gradu. Namen tradicionalne svečanosti v
čast slovenske zastave je sicer ohranjanje slovenske nacionalne identitete (Danes je dan
slovenske zastave, 2013).
Prireditev Dan Zveze veteranov vojne za Slovenijo je 17. maja ali prvo soboto po tem
datumu. Revija upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja poteka zadnjo nedeljo v
maju v vasi Slivna, pred Gostilno Vrabec in na GEOSS-u. Prireditev Dan GEOSS-a je drugo
soboto v juniju (oz. soboto pred 16. junijem). Glasbeni popoldan z Antonom Lajovcem pa
poteka v nedeljo pred skladateljevim rojstnim dnem (druga nedelja v decembru). Mednarodni
dan prijateljstva v zavezništvu - Vranov let je v mesecu septembru (Prireditve, 2013).
Vsake prireditve se udeleži približno 200 in več ljudi. Večina izletnikov pa je takih, ki
obiščejo bližnje izletniške točke sami in jih ni možno prešteti (Kramar, 2008).
Posebna prireditev, ki pritegne največ gostov, pa se odvija na Vačah zadnjo avgustovsko
nedeljo. Vaški dan je prireditev, na kateri domačini obujajo stare šege in navade z razstavo
domače kulinarike in drugimi zanimivostmi. Na prireditvi organizirajo tudi tekmovanje v
kmečkih opravilih (Zupan, 2002). Zadnja leta pa se nedeljo pred sv. Miklavžem na Vačah
uveljavlja tudi Andrejev sejem (Svetik, 2011). Organizira ga Društvo kmečkih žena in deklet
(Zupan, 2002).
5.4.8.1. VRANOV LET
Društvo GEOSS v sodelovanju z Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije,
Slovensko vojsko, Planinsko zvezo Slovenije, Taborniško zvezo Slovenije, strokovnimi
sodelavci – zgodovinarji in morebitnimi posamezniki uvršča projekt »Vranov let« med svoje
stalne programe. Projekt naj bi ohranjal spomin na sodelovanje slovenskih partizanov,
aktivistov in prebivalcev z zavezniki iz druge svetovne vojne. Reševali so pobegle vojne
ujetnike iz Italije in Nemčije. Lansko (2013) izhodišče za pripravo scenarija kulturne
prireditve ob Mednarodnem dnevu prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u (ob 65-letnici
zgodovinskega dogodka) je bila knjiga Ralpha Churchesa »Vranov let v svobodo« (Vranov
let, 2013). Ralph je bil med vojno ujetnik v nemških zaporih v Mariboru. Skupaj z ujetimi
soborci so med popravljanjem železniške proge navezali stik s partizani in organizirali pobeg.
Najteže je bilo prečkati reko Savo, železniško progo in mejo hkrati (med tretjim Rajhom in
osvobojenim (september 1943), nekdaj italijanskim ozemljem) in to še s stotnijo ljudi.
Zgodilo se je v začetku septembra 1944 v Hotiču. Izmislili so si prevaro. Nemško oblast so
zaprosili, da so smeli tisto noč tovoriti konje in vozove preko Save za žetev na drugem bregu.
V dolini Save je nastal takšen hrup, da se veslanja ni slišalo. Pot od Ožbalta do letališča Otok
so ubežniki prehodili v 14 dneh (Projekt Vranov let, 2013).
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Slika 10: Vranov let

Vir: Projekt Vranov let, 2013.
5.4.9. Poti
5.4.9.1. UČNE POTI
Osnovna šola Gradec in Podružnična šola Vače sta uredili več učnih poti. Šolska mladina tako
spozna kamnine, arheološko in zgodovinsko preteklost, se seznani s floro in z veščinami
orientacije v naravi. Vse učne poti in naloge so zbrane v knjigi Učenci na raziskovalnih poteh
na Vačah in drugje iz leta 1997 (Zupan, 2002).
Urejeni so naravoslovni ter kulturni dnevi za vrtce, prvo, drugo in tretjo triado. Poti, dolge od
1,5 do 5 km, so tematsko različno obarvane (orientacijska pot, geološka pot, gozdna ter
zgodovinska pot) (Svetik, 2011).
5.4.9.2. PLANINSKE POTI
Vače so izhodiščna točka na bližnjo Zasavsko Sveto goro. Preko tega območja potekajo
številne planinske poti, Badjurova krožna pot, Zasavska planinska pot, Evropska pešpot in
Moravška planinska pot (Zupan, 2002).
5.4.9.2.1. Badjurova krožna pot
Badjurova krožna pot je speljana po hribih v Občini Litija in sosednjih občinah (Ostrež nad
Renkami, Velika Preska, Javorski pil, Tisje, Bogenšperk, Javorje, Pristava nad Stično,
Obolno, Janče, Zagorica, Cicelj, Sveti Miklavž, Spodnja Slivna - GEOSS, Vače, Slemšek in
Zasavska Sveta gora). Pot je dolga 95 km in zahteva približno 25 ur čiste hoje (Badjurova
krožna pot – da ali ne, 2013).
5.4.9.2.2. Zasavska planinska pot
Zasavska planinska pot se začne na Bizeljskem, od koder se povzpne na Bohor (915 m).
Nadaljuje se preko Lisce nad Sevnico (984 m), Velikega Kozja (993 m), Zidanega mostu, kjer
se pot dvigne na Kopitnik in Gore (813 m). Nato se spusti v Turje in preko Šmohorja dvigne
na Kal (945 m), Mrzlico (1122 m) ter nato na Čemšeniško planino (1120 m). S Čemšeniške
planine se pot nadaljuje preko Izlak na Zasavsko Sveto goro (852 m), nato na Spodnjo Slivno,
Zgornjo Slivno (852 m) in na Miklavž (741 m). Z Miklavža se pot spusti v Jevnico in se nato
povzpne na Janče (792 m). Z Janč pa se nadaljuje proti Litiji, nato pa skozi Podkum na vrh
Kuma (1220 m), kjer se pot zaključi (Zasavska planinska pot-ZPP, 2013).
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5.4.9.2.3. Evropska pešpot E6
Evropska pešpot E6 oz. Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana poteka s severa na jug Slovenije.
Pot prečka Pohorje, Posavsko hribovje in samotna hribovja slovenskega dinarskega sveta,
dokler se prehodno ne konča na obali Jadranskega morja in se nadaljuje šele v Grčiji. Pot je
dolga 350 km, za kar potrebujemo približno 20 dni hoje (Evropska pešpot E6 – Ciglarjeva pot
od Drave do Jadrana, 2013).
Slika 11: Evropska pešpot E6

Vir: Evropska pešpot E6 – Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana, 2013.
5.4.9.2.4. Pohod na GEOSS
Med rekreativnimi prireditvami ima najdaljše izročilo planinski pohod na GEOSS iz Litije.
Skoraj vedno je predzadnjo majsko soboto. Začel se je leta 1990 in poteka skoraj v celoti po
gozdnih stezah. Pot je dobro označena in ima nekaj kontrolnih točk ter okrepčevalnic (Svetik,
2011).
5.4.9.2.5. Krožna pot GEOSS
Krožna pot GEOSS je dolga okoli 10 km in vodi mimo največjih znamenitosti ožjega
območja Vač in GEOSS-a (Krožna pot GEOSS, 2013). Pot je speljana skozi Alejo
ustvarjalnosti, mimo povečane kopije situle na Kleniku, arheoloških najdišč na Kroni s
prazgodovinsko naselbino, cerkve na Slemšku, GEOSS-a in nazaj na Vače (Svetik, 2011).
Slika 12: Krožna pot GEOSS

Vir: Krožna pot GEOSS, 2013.
5.4.9.2.6. Arheološki pohod: Po poti velikega kneza z Vač
Društvo GEOSS vsako leto dvakrat priredi pohod z naslovom Po poti velikega kneza z Vač.
Pohod se prične v Domu Petra Svetika, kjer se predstavi program. Sledi voden pohod po poti
arheoloških izkopavanj s konca 19. in začetka 20. stoletja. Trasa in tema pohoda sta vsakokrat
malo drugačni in se navezujeta na eno od odkritih arheoloških najdb (Arheološki pohod – Po
poti velikega kneza z Vač, 2013).
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5.4.9.3. KOLESARSKE POTI
Na območju Srca Slovenije (občine Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija,
Lukovica, Mengeš, Šentrupert in Šmartno pri Litiji) je zaradi številnih naravnih lepot in
kulturne dediščine veliko izbire za kolesarski izlet. Kolesarske poti so dolge skupno 1.448
km, za kar je potrebno 91 ur kolesarjenja. Poti so razdeljene na tri tipe: treking in družinske
poti, cestne poti in gorske poti. V prvo kategorijo spada tudi pot V središče Slovenije, ki se
začne v centru mesta Litije, nadaljuje v vasi Sava, kjer se vzpne proti Sveti gori, na sredini
vzpona pa zavije levo proti Vačam. Trasa je dolga 29,4 km in traja približno 2 uri. Izmed
cestnih poti po obravnavanem območju poteka 89,5 km (4 ure) dolga pot Rekreativno po srcu.
Pot se začne v Kamniku, nadaljuje mimo Volčjega Potoka skozi Radomlje in Ihan vse do
glavne ceste Ljubljana–Litija. V Spodnjem Hotiču zavije levo proti Vačam, od tam pa se pot
nadaljuje proti Kandršam, Trojanam, Lukovici in nato v Kamnik. V zadnji sklop pa spada pot
Po razgled na Zasavsko Sveto goro, ki je dolga 16,5 km. Pot se začne v starem delu Litije in
nadaljuje proti Ponovičam. Tu se pot vzpne proti domačiji pri gradu Lebek in Vačam. Z Vač
se trasa nadaljuje proti Kleniku, Vovšam in se nato vzpenja do vrha Zasavske Svete gore
(Steklačič, Bokal, Gorenc, Kleč, 2012).
5.4.9.3.1. Vzpon na GEOSS
V mesecu maju poteka kolesarski vzpon iz Litije na GEOSS. Kolesarska pot pelje mimo
Hotiča in naprej na Vače in Slivno (Svetik, 2011).
5.4.10. Turistični avtomobilski rally Geoss
Vače so izhodišče tudi za turistični avtomobilski rally Geoss, ki je bil prvič organiziran leta
1993. Snovalci ideje so poseben poudarek želeli dati združevanju kulture in vožnje s
spoznavanjem naravne in kulturne dediščine. Vsako leto sta drugačna trasa in cilj. Vsi
udeleženci za pot izvedo šele na startu, ko dobijo potno knjigo in druge listine. V knjigah so
opisane tudi vse zanimivosti, mimo katerih se udeleženci vozijo. Da bi knjigo zagotovo
prebrali, morajo odgovoriti na vprašanja in odgovore oddati na cilju. Trase so dolge od 120 do
190 km (Kramar, 2008). Začetnika ideje sta bila Peter Svetik in Primož Lemež, ki sta se
kasneje odločila, da dirka postane tekmovanje le za povabljene goste. Rally Geoss je postala
tradicionalna prireditev, ki poteka zadnjo soboto v maju (10. Vip Rally Geoss za nami, 2013).
5.4.11. Pustolovski park GEOSS
Pustolovski park GEOSS ponuja 72 plezalnih elementov na različnih višinah (od 1 do 11 m
od tal). Park obsega pet plezalnih poti različnih težavnostnih stopenj, najlažja je primerna za
otroke od četrtega leta dalje. V samem parku je tudi prostor za piknik, ki sprejme do 100 ljudi.
V pustolovskem parku edini nudijo najdaljši spust po jekleni žici v Sloveniji (490 m), pri
katerem se lahko doseže do 60 km/h (Pustolovski park GEOSS, 2013).
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Slika 13: Pustolovski park GEOSS

Vir: Manca Poglajen, 2013.
5.4.12. Perišče
V letu 2012 so na Vačah ob potoku obnovili skupno vaško perišče, imenovano uda (voda).
Obnovljeno kamnito perišče iz leta 1860 se nahaja pod župniščem, na dnu kraškega roba, kjer
je izvir. Tam je bil do leta 1878 glavni vodni vir za Vače. Izvir je povezan z vodnjakom na
trgu pred cerkvijo sv. Andreja. Na perišču sta dve kamniti perišči, po katerih so perice
udarjale z mokrim perilom in izpirale umazano vodo z njega. Perišče je bilo tudi eno od
središč takratnega družabnega življenja (Kolenc, 2013).
Slika 14: Uda pred prenovo

Slika 15: Uda po prenovi

Vir: Zvone Kolenc, 2013.

Vir: Zvone Kolenc, 2013.

5.4.13. Muzej starožitnosti
Ob domačiji Kimovec v Spodnji Slivni je razstavljeno staro kmečko orodje, ki ga je zbral
Jože Kimovec. Na ogled ponuja 200 let staro kaščo in zbirko več kot 200 kosov starega
kmečkega orodja (stiskalnica sadja, kašča, kovačnica, naprave za žganjekuho, razno orodje za
opravila na njivi itd) (Svetik, 2011).
5.4.14. Kamnita miza na Mačkovcu
Miza naj bi izvirala z gradu Ketzenberg (Mačkovec) iz leta 1304 (Krožna pot GEOSS, 2013).
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5.4.15. Škundrov vrt
Tone Vrtačnik zbira pred domačijo posebne oblike kamnov in posebne oblike debel dreves.
Zanimivim oblikam doda še kakšno malenkost (npr. oči). Tako je neposredno ob cesti nastala
cela vrsta posebnih skulptur, ki pritegnejo obiskovalca (Kolenc, 2013).
Slika 16: Škundrov vrt

Vir: Zvone Kolenc, 2013.
5.4.16. Svinjak na Vovšah
Med etnološko dediščino spada poseben svinjak v vasi Vovše pod Zasavsko Sveto goro.
Svinjak z arkadami v pritličnem delu in bivalnim delom v nadstropju leži ob poti v okviru
domačije Vovše 5. Objekt s svojo funkcijo in likovno zasnovo predstavlja poseben gradbeni
dosežek iz sredine 19. stoletja. Posebej zanimiva so lepo ohranjena ročno klesana krmilna
korita (Kolenc, 2013).
Slika 17: Svinjak na Vovšah

Vir: Zvone Kolenc, 2013.
5.4.17. Razvaline gradu Lebek
Lebeški grad je bil po vsej verjetnosti zgrajen že v prvi polovici 11. stoletja, kar ga uvršča
med najstarejše gradove osrednje Slovenije. Grad je imel pomembno strateško lego, saj je
povezoval gorenjsko in dolenjsko posest zadnjih velikih vazalov Višnjegorskih in kasneje
Andeških ter Spanheimskih. Ljudsko izročilo pravi, da je bil grad s podzemnim rovom
povezan s Kandršami in z dvorcem v Hotiču. Valvasor je grad upodobil še v vsej svoji
mogočnosti, nato pa je razpadel že sredi 18. stoletja (Iz litijske zgodovine, 2013).
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Grad in življenje podložnikov v 17. stoletju opisuje povest Frana Celestina, Oskrbnik
Lebeškega gradu. V povesti je dobro opisana lokacija gradu in okoliške vasi ter hribi.
Ogled razvalin gradu ni vključen v nobeno turistično ponudbo.
Slika 18: Razvaline gradu Lebek

Slika 19: Grad Lebek

Vir: Photos of grad Lebek, 2013.

Vir: Iz litijske zgodovine, 2013.

5.4.18. Gostinske in prenočitvene kapacitete
Na proučevanem območju ni prenočitvenih zmogljivosti, razen na kmetiji Pr' Lavrič, kjer
ponujajo skupna ležišča.
5.4.18.1. EKOLOŠKA IZLETNIŠKA KMETIJA PR' LAVRIČ
Ekološka kmetija Pr' Lavrič se nahaja v Malih Selih v bližini Geometričnega središča
Slovenije. Ponujajo sveže pripravljene domače jedi, vsa zelenjava pa je pridelana ekološko.
Na kmetiji je prostora za 20 ljudi na vrtu in 40 v notranjosti objekta (Izletniška kmetija Pr'
Lavrič, 2013). Kmetijo, ki je bila zgrajena leta 1860, so vključili tudi v mrežo počivališč za
avtodome v Srcu Slovenije in tako ponuja postajališče za 3 avtodome in šotore (Avtodomi in
Zasavje, 2013).
Slika 20: Markacija za kmetijo Lavrič

Vir: Manca Poglajen, 2013.
5.4.18.2. GOSTIŠČA
Gostinsko ponudbo na območju Slivne predstavljata turistična kmetija na Spodnji Slivni ter
Dom na Zgornji Slivni (Zupan, 2002). Gostišče Vrabec, oddaljeno 250 metrov od
geometričnega središča Slovenije, je domača gostilna. Dom na Zgornji Slivni je odprt le med
vikendom in ponuja kmečke specialitete. Na Vačah pa je Gostilna Mrva (Gostišča, 2013).
Poleg naštetih pa se na obrobju KS Vače nahajata dve obiskani gostišči: Pr' Vidrgarju in
Kimovec.
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5.4.18.2.1.Pr' Vidrgarju
Gostišče s prenočišči Pr' Vidrgarju se nahaja v vasi Vidrga (na obrobju KS Vače), ob cesti
med Moravčami in Zagorjem. Gostišče poleg kulinaričnih dobrot ponuja tudi nastanitev v
depandansi (27 dvoposteljnih sob), apartmaju (za dve osebi) in dveh enoposteljnih sobah,
možnost rekreacije (smučišče Kandrše, tenis, športno igrišče), za sprostitev pa lahko gostje
obiščejo kotiček s savnami (Gostišče s prenočišči in ŠRD »Pri Vidrgarju«, 2013).
5.4.18.2.2.Gostišče Kimovec
Gostišče Kimovec se nahaja v Zgornjem Hotiču, v neposredni bližini Krajevne skupnosti
Vače. Gre za domačo gostilno, ki lahko sprejme do 250 gostov. Nudijo tudi sedem sob oz. 13
ležišč – ena enoposteljna in šest dvoposteljnih sob (Gostišče Kimovec, 2013).
Precej oddaljeno, toda vseeno priljubljeno gostinsko podjetje Trojane, ki je znano po
trojanskih krofih, je dobra izhodiščna točka za pot domov (ob avtocesti).
5.4.19. Družinsko gledališče Kolenc
Družinsko gledališče Kolenc nudi turistično vodenje z gledališkim doživljanjem na območju
Vač. Po začetnem nagovoru vodič vodi mimo znamenitosti območja, kjer obiskovalce pričaka
neka zgodovinska oseba in uprizori svojo zgodbo. Zanimivosti so podane na zabaven način, z
animacijo. Takšno vodenje je zelo privlačno in nenavadno (Družinsko gledališče Kolenc,
2013).
Gledališče Kolenc po turistični poti popelje na dan povprečno 50 otrok in učencev iz celotne
Slovenije. Letno to znaša 18 000 učencev (Kramar, 2008).
V poglavju Analiza obstoječe turistične ponudbe so bile predstavljene zanimivosti,
privlačnosti in znamenitosti, ki na območje Vač in Slivne privabljajo številne goste.
Večinoma jih privabljajo posamezne prireditve enkratnega značaja, kot so razne proslave na
obeležju GEOSS in športno-rekreativne prireditve. Od kulturnih znamenitosti in naravne
dediščine pa sta najbolj pomembni vaška situla in fosilna morska obala. Ti dve poleg obeležja
beležita velik del obiska na območju. V zadnjem času pa se jim pridružuje tudi Pustolovski
park GEOSS. Vse ostale navedene zanimivosti so drugotnega značaja. Te obiskovalci
največkrat spoznajo komaj takrat, ko pridejo na območje.
Razvoj turizma v obravnavanem območju je potemtakem skoncentriran na posamezne točke
in ne na celotno območje. Turistični ponudniki bi morali stremeti k povezovanju turistične
ponudbe in k večji prepoznavnosti drugotnih zanimivosti območja.
Vaška situla, morska fosilna obala in obeležje GEOSS se soočajo s problemom, da so že
nekoliko »izpeti«. Na omenjenih točkah ni nič novega, kar bi dodatno pritegnilo obiskovalce.
Te točke ne privabljajo mladine, saj večine ne pritegnejo kulturno-zgodovinske znamenitosti.
Od odprtja pa je Pustolovski park GEOSS na območje Vač in Slivne privabil nove
obiskovalce, v večini mlajšo in srednjo generacijo.
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6. MOŽNOSTI ZA NADALJNJE OBLIKOVANJE TURISTIČNE
PONUDBE
Iz prejšnjega poglavja je razvidno, da območje nudi pestro turistično ponudbo. Toda
sprašujem se, ali obstajajo še kakšne nove možnosti za nadaljnje oblikovanje turistične
ponudbe na območju. V poglavju najprej opisujem prednosti in slabosti turizma na
obravnavanem območju, dejavnike, ki vplivajo na turistično ponudbo nekega območja, ter
nove trende povpraševanja v svetovnem turizmu. Predstavljeni so tudi organizacija turizma na
območju ter možni viri financiranja za nove ideje in projekte v turizmu. Nato opisujem
razvojne programe Občine Litija za območje Vač in Slivne, ki so zapisani v Strategiji razvoja
turizma v Občini Litija. V zadnjem sklopu pa je povzetek šestih intervjujev s predstavniki
turistične ponudbe in društev na območju. S pomočjo intervjujev sem ugotovila, kakšne so
sogovornikove izkušnje s turisti, turizmom in okoljem, v katerem deluje, ter kakšne so
njegove ideje za nadaljnji razvoj turizma na območju.
S projektom Vače 81 je okolica Krajevne skupnosti Vače ponovno zaživela. Ustavilo se je
odseljevanje domačinov, mnogi so pričeli graditi hiše. Zgradila se je infrastruktura, asfaltirale
so se ceste, dogradili vodovodi, razširilo telefonsko omrežje. Prav tako se je povečal promet v
gostinskih obratih. Prepoznavnost območja je krajanom prinesla kvalitetnejše življenje
(Svetik, 2001).
V Strategiji razvoja trženja turizma Srca Slovenija kot turistične destinacije so zapisane
nekatere prednosti in slabosti turizma na Vačah in Slivni. Prednosti so: lega v središču
Slovenije in lahka dostopnost, bogata kulturna dediščina in naravne lepote, prisotna turistična
in organizacijska baza, ki skrbi za ponudbo in promocijo območja, povezovanje s turistično
razvitimi kraji (grad Bogenšperk) in bližina Ljubljane, zainteresiranost domačinov, da se kraj
turistično razvija, možnosti za aktivno doživljanje narave, že uveljavljene kulturne in športnorekreativne prireditve ter uvajanje turizma na kmetijah in prodaja pridelkov na sejmih. Kot
slabosti turizma pa navajajo pomanjkanje prenočitvenih zmogljivosti na ožjem območju Vač,
razen na ekološki kmetiji Pr' Lavrič (30 skupnih ležišč); ostala najbližja prenočišča so v
Hotiču (oddaljen 6 km) ali v Kandršah (5 km). Turisti so vezani le na izletniške točke in
prireditve (1 dan), ponekod so slabo označene poti in zanimivosti, za večje projekte pa ni
dovolj finančnih sredstev (Strategija razvoja trženja turizma Srca Slovenija kot turistične
destinacije, 2011).
Na območju je več dejavnikov, ki sooblikujejo turistično ponudbo. Najprej so tu domačini, saj
turizem v njihovi okolici močno vpliva na njihovo življenje, zato je pomembno, da ti ljudje
turizem razumejo, sprejemajo in v njem vidijo prihodnost ali celo poslovno priložnost. Na
območju deluje tudi nevladni sektor (društva), ki s svojim delom pomembno vpliva na razvoj
in kakovost ponudbe. V gospodarski sektor so vključeni ponudniki turističnih in s turizmom
povezanih storitev (ponudniki nastanitvenih zmogljivosti, gostinci, organizatorji izletov), ki
oblikujejo turistično ponudbo in brez katerih turistična aktivnost na določenem območju ne
more delovati. Prispevek k sooblikovanju imajo tudi razvojne agencije. V Litiji deluje Center
za razvoj Litija, ki upravlja znamko Srce Slovenije (širše območje Občine Litija, ki skuša
prodreti na trg kot nova turistična destinacija in obsega 16 občin) in skrbi za razvoj in
upravljanje turizma na območju. Poleg naštetih dejavnikov pa k sooblikovanju turistične
ponudbe na proučevanem območju pomembno prispeva tudi občina. Občina je ključni
razvojni partner, ki mora prepoznati potenciale za razvoj turizma, izvajati investicije v
splošno javno in javno-turistično infrastrukturo, poleg tega pa mora oblikovati nove
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podjetniške pobude in oblikovati delovanje nevladnega sektorja (Strategija razvoja trženja
turizma Srca Slovenija kot turistične destinacije, 2011).
V svetu se pojavljajo tudi novi trendi turističnega povpraševanja. Po navedbah Strategije
razvoja turizma v Občini Litija (2008) je vse več turistov, ki iščejo doživetja, aktivnosti in ne
destinacije kot take. Zato je potrebno biti bolj kreativen pri trženju in promociji ter pri
oblikovanju turistične ponudbe. V svetu je opaziti tudi naraščanje zavesti o zdravju, ki vpliva
na izbor destinacije. Z naraščanjem povprečne stopnje izobrazbe se povečuje tudi zanimanje
za umetnost, kulturo, zgodovino, izobraževanje in duhovnost. Današnji način življenja
spodbuja več krajših oddihov in sprostitev (Strategija razvoja turizma v Občini Litija, 2008).
V prihodnjih letih bi lahko podnebne spremembe vplivale na preoblikovanje potovalnih
modelov, zaradi tega mora turistična ponudba upoštevati omejitve, povezane s podnebnimi
spremembami, pomanjkanje vodnih virov, pritisk na biotsko raznovrstnost in nevarnost za
kulturno dediščino. Tudi turisti so se v zadnjih letih spremenili. Iščejo drugačnost, aktivnost
in nove izkušnje (Strategija razvoja trženja turizma Srca Slovenija kot turistične destinacije,
2011).
6.1. ORGANIZIRANOST TURIZMA IN MOŽNI VIRI FINANCIRANJA
Po mnenju avtorjev Strategije razvoja turizma Občine Litija mora občina postaviti osnovno
organizacijo turizma po načelih partnerstva javnega, zasebnega in civilnega sektorja (društva).
Organizacijski koncept naj bi temeljil na svobodnem interesnem povezovanju ponudnikov
turističnih storitev in vseh drugih vpletenih, ki razvijajo in oblikujejo turistično ponudbo
območja (Strategija razvoja turizma v Občini Litija, 2008).
V okviru občinske uprave ni nihče določen za področje turizma, toda s tem se priložnostno
ukvarjata oba podžupana. Za razvoj turizma je občina imenovala organizacijo Center za
razvoj Litija, funkcijo Turistične točke Srca Slovenije pa opravlja zadruga za razvoj podeželja
Jarina. Strokovno podporo za uresničevanje projektov, sprejetih z letnimi programi dela,
omogoča Razvojni center Srca Slovenije (Strategija razvoja trženja turizma Srca Slovenija kot
turistične destinacije, 2011).
Možni viri financiranja so javni (ministrstva), zasebni, bančni, investicijski skladi ter
mednarodni in bilateralni programi. Ti viri se med seboj razlikujejo glede na namembnost
investiranja, nosilce projektov in pričakovane stopnje donosa na vložen kapital. Med
predpogoji za pridobitev sredstev so: izdelani poslovni načrt, študija izvedljivosti, urejena
lastniška razmerja, razpoložljivost investicijske dokumentacije in upravnih dovoljenj ter tudi
zmožnost investitorjev za financiranje in upravljanje investicije. V javnih virih gre za
spodbude ministrstev, ki se posredno ali neposredno nanašajo na razvoj turizma. Viri
zasebnikov so med najpogostejšimi viri rasti turistične dejavnosti in ureditve najosnovnejše
turistične infrastrukture. Od zmožnosti financiranja posameznikov je odvisen tudi obseg
financiranja iz drugih virov. Banke ponujajo več možnosti kreditiranja turističnih razvojnih
projektov pod določenimi pogoji, kot so stopnja donosnosti na kapital, obseg investicije,
obseg in vrste vložkov investitorjev. Investicijski skladi so primerna oblika sofinanciranja v
primeru večjih projektov z učinki na ravni celotne občine in širše regije. Mednarodni in
bilateralni finančni programi so namenjeni razvoju turizma, varstvu naravne in kulturne
dediščine ter drugih sektorjev, povezanih s celostnim urejanjem turizma (Strategija razvoja
turizma v Občini Litija, 2008).

31

Javno-zasebno partnerstvo pri financiranju je ena najpogostejših oblik pridobivanja finančnih
sredstev. Iz javnih sredstev se lahko zagotovi financiranje nujne infrastrukture za razvoj
turizma (ceste, kanalizacijski sistemi, tematske poti, promocijski materiali). Iz zasebnih virov
pa se financirajo investicije v izgradnjo manjših penzionov, gostinskih lokalov in ponudbo, pa
tudi v prenovo objektov za turistične namestitve in programsko ponudbo (Strategija razvoja
turizma v Občini Litija, 2008).
6.2. RAZVOJNE MOŽNOSTI OBMOČJA
Na območju Vač in Slivne je še veliko možnosti za nadaljnje oblikovanje turistične ponudbe.
Razvojna projekta Geopark Litija in Ekološki park Slivna, ki sta podrobno opisana v Strategiji
razvoja turizma v Občini Litija iz leta 2008, obsegata načrt razvoja turizma na obravnavanem
območju. Razvojna projekta bosta v nadaljevanju na kratko predstavljena. V tem poglavju
bom predstavila tudi štiri intervjuje s predstavniki turistične ponudbe ter s predstavnikoma
dveh društev, ki delujeta na obravnavanem območju. Z intervjujem sem pridobila določene
informacije o turizmu na območju, saj sem želela opisati delo glavnih turističnih ponudnikov
območja in dveh društev ter ugotoviti, kakšne so izkušnje sogovornikov s turisti, turizmom in
okoljem, v katerem delujejo. Želela sem tudi ugotoviti, kakšne so sogovornikove ideje za
nadaljnji razvoj turizma.
6.2.1. RAZVOJNI PROJEKTI OBČINE LITIJA
Občina Litija želi postati s turističnega vidika bolj zanimiva točka, ki bo razvijala edinstveno
turistično ponudbo po načelu trajnosti. Teži k celoletnemu turizmu z edinstvenimi doživetji v
naravi, tradicionalno kulinariko, prireditvami, naravno in kulturno dediščino ter z
gostoljubjem domačinov. Turizem naj bi postal gospodarska panoga z novimi delovnimi
mesti in primerno dodano vrednostjo. Dolgoročni strateški cilji, ki jih občina želi uveljaviti,
so: povezati golf ponudbo v mrežo golf igrišč po Sloveniji in v Evropi; povezati Geopark
Litija v slovenski Geopark in naprej v svetovno mrežo; povečati turistične kapacitete in s tem
razširiti ponudbo turističnih storitev; doseči prepoznavnost ter izboljšati kakovost življenja in
standard domačinov. Na obravnavanem območju želijo turistično ponudbo graditi okoli t.i.
Ekološkega parka Slivna, geoparka (fosilna obala), tematskih in učnih poti (Strategija razvoja
trženja turizma Srca Slovenija kot turistične destinacije, 2011).
Geopark Litija vključuje Arheološki park Vače s fosilno morsko obalo, pomnik GEOSS,
mesto Litija (staro mestno jedro), tematski park Sitarjevec, zbirko savskih prodnikov na
Bregu ter Dole pri Litiji (kraške oblike in kope). Drugi načrt je Ekološki park Slivna, ki je
zasnovan kot tematski park (arheologija) z večjim servisnim objektom (recepcija, sanitarije,
gostinstvo, trgovinica s spominki) in parkiriščem za 100 avtomobilov. Dodatna vsebina bi
tako povečala atraktivnost turistične destinacije ter dopolnila obstoječe vsebine na Slivni. Za
vse turistične točke je tudi v Strategiji turističnega razvoja Litije opredeljena ureditev
parkirišč (Strategija razvoja turizma v Občini Litija, 2008).
6.2.2. Geopark Litija
Geopark je določeno območje z izjemno geološko dediščino. Poleg geološke dediščine,
geopark vsebuje tudi naravno in kulturno dediščino (Geopark Karavanke, 2013).
Geopark Litija, ki se bo vključil v globalno mrežo geoparkov, bo povezoval geološko
zanimive točke na območju celotne občine in tudi v sosednjih občinah. Glavne točke
Geoparka Litija bodo opuščeni rudnik Sitarjevec z minerali in limonitnimi kapniki, muzej
32

Litija z zbirkami (rečni promet, rudarstvo in železnica), Vače s fosilno morsko obalo in z
arheološkim območjem, Dom GEOSS z zbirko kamnov iz Slovenije, Slivna z obeležjem
GEOSS, zbirka prodnikov na Bregu, Dole pri Litiji ter Gabrovka s kraškimi morfološkimi
oblikami. Pomembni točki sta še geološka in geodetska zbirka na gradu Bogenšperk v Občini
Šmartno pri Litiji ter Osoletova kraška jama v Občini Moravče (Strategija razvoja turizma v
Občini Litija, 2008).
6.2.2.1. ARHEOLOŠKI PARK VAČE S FOSILNO MORSKO OBALO
Z geološkega vidika zanimiva fosilna morska obala bi se uredila kot učilnica v naravi.
Postavile bi se informacijsko-pojasnjevalne table z razstavljenimi primerki kamnin. Uredila bi
se tudi parkirišča in klopi. Nadgradnja vsemu pa bi bil še obisk geološke zbirke v muzeju
Dom GEOSS. Po območju zaščitnega arheološkega najdišča je speljana in označena
arheološka pot. Potencialni investitor je Občina Litija, ki najprej načrtuje izgradnjo parkirišča
(Strategija razvoja turizma v Občini Litija, 2008).
6.2.3. Ekološki park Slivna
Prostorska pobuda za ureditev prireditvenega prostora na Slivni, v neposredni bližini
geometričnega središča Slovenije je sledila idejni zasnovi za upravljanje območja GEOSS na
osnovi podeljene koncesije Društvu za razvoj in varovanje GEOSS-a v letu 2005. Ekološki
park bi nadaljeval z razvojem že prisotnih dejavnosti, kot so zeliščarstvo, eko kuhinja,
izdelava dišav in zdravilnih olj, pohodništvo, kolesarjenje, dejavnosti, ki izvirajo iz muzeja
starožitnosti (prikazi kmečkih opravil – sadjarstvo in sušenje sadja, vinarstvo, sodarstvo,
žganjekuha, ovčereja in delo z volno, preja, kovaštvo). Nadgraditev prikaza so tudi delavnice
in poskusi izdelovanja kmečkih pripomočkov – izdelovanje košev, posode in predmetov iz
gline. Nove dejavnosti bi bile tudi spominkarstvo (izdelki iz lesa in gline), srednjeveške igre
za šolske skupine (pastirski dnevi, grajski dnevi) in gledališka dejavnost (prikaz šeg, plesov,
navad) (Strategija razvoja turizma v Občini Litija, 2008).
Cilji v okviru ekološkega parka Slivna so organizacija mladinskih arheoloških tednov,
organizacija slikarskih in kiparskih kolonij, predstavitev starega kmečkega orodja v muzeju
starožitnosti in organizacija rednih srečanj zbirateljev tega orodja. Poleg naštetih bi na Slivni
gostili tudi vsakoletno jesensko srečanje slovenskih županov. Zadnji cilj pa je tudi ta, da bi
uredili prireditveni prostor v naravnem amfiteatru pod pomnikom GEOSS, ki bi omogočil
obisk večjega števila obiskovalcev. Nastop slovenskih rogistov leta 2004 je pokazal, da je to
mogoče. Za uresničitev navedenih ciljev je predlaganih tudi nekaj investicij za vzdrževanje,
obnavljanje in modernizacijo območja. Uredili bi arheološki park, naravni amfiteater v
prireditveni prostor, posodobili bi lokalne ceste in prometno signalizacijo, povečali bi število
parkirnih prostorov in sanitarij ter postavili meteorološko postajo (Strategija razvoja turizma v
Občini Litija, 2008).
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6.3. INTERVJUJI
Z
NEKATERIMI
PREDSTAVNIKOMA DRUŠTEV

TURISTIČNIMI

PONUDNIKI

IN

V prvi polovici novembra 2013 sem opravila šest intervjujev. Dva izmed sogovornikov sta
predstavnika društev, ki delujejo na območju Vač in Slivne, zato so tako pomembni za
turistični razvoj območja, ostali pa so turistični ponudniki (gostinska dejavnost,
športnorekreacijska ponudba, turistično vodenje po obravnavanem območju).
Z intervjujem sem želela predstaviti in opisati delo turističnih ponudnikov in obeh društev, ki
delujeta na obravnavanem območju. Namen intervjujev je bil spoznati delo sogovornikov,
ugotoviti, kako prispevajo k razvoju turizma, opisati njihove izkušnje s turisti, turizmom in
okoljem, v katerem delujejo, in tako iz prve roke izvedeti, s kakšnimi problemi, povezanimi s
turizmom, se soočajo. Želela sem izvedeti njihovo mnenje o tem, kaj bi se dalo v turistični
ponudbi na območju spremeniti in izboljšati. Na koncu pa sem tudi ugotovila, kakšne so ideje
sogovornikov za nadaljnji razvoj turizma na območju.
Moji sogovorniki so bili: predstavnica turistične kmetije Lavrič, Jože Kimovec, ki je imel na
Spodnji Slivni gostišče kar 30 let in je eden od zaslužnih mož pri postavljanju obeležja,
predstavnik Družinskega gledališča Kolenc, predstavnica Društva kmečkih žena in deklet,
predstavnik Pustolovskega parka GEOSS ter predstavnik Društva GEOSS.
Lavričevi iz Malih Sel nad Vačami se z ekološkim kmetovanjem ukvarjajo že enajst let, pred
kratkim pa so se odločili, da bližino Geometričnega središča Slovenije in prazgodovinskih
Vač izkoristijo v turistične namene. Domačijo iz leta 1860 so obnovili, svojo dejavnost pa
preusmerjajo v izletniško kmetijo (Lavrič, 2013). Jože Kimovec je 82 let star domačin, ki je
eden izmed pobudnikov in zaslužnih za razvoj turizma na Slivni. Sodeloval je pri postavljanju
obeležja GEOSS in pri drugih aktivnostih v bližnji okolici. Skupaj z domačini so najprej
udarniško naredili cesto (1977, asfalt), napeljali telefonsko omrežje (1977), postavili vodovod
(1982), vmes pa je na Spodnji Slivni odprl gostilno, ki sta jo z ženo uspešno vodila kar 30 let
(Kimovec, 2013). Družinsko gledališče Kolenc, ki deluje že 15 let, je zelo pomembno za
turizem na Vačah in Spodnji Slivni. Kulturne, zgodovinske in naravne znamenitosti
predstavijo z doživljajskim, animacijskim, »stand up« pristopom (Kolenc, 2013). Pustolovski
park GEOSS na Spodnji Slivni je zaživel leta 2011. Ideja se je porodila ob ogledu
Pustolovskega parka Ljubelj. Ustanovitelja Janez in Miloš Kimovec sta želela povezati
rekreacijo in šport z bližnjim obeležjem ter tako razširiti turistično ponudbo v kraju
(Kimovec, 2013). Društvo žena in deklet Vače je bilo ustanovljeno leta 1992 in je sprva
delovalo kot aktiv na območju Krajevne skupnosti Vače. Prvotni namen društva je povezovati
ženske na območju Vač, jih izobraževati, obujati in ohranjati običaje, izmenjavati izkušnje ter
znanje (Rebolj, 2013). Zadnji sogovornik je bil Mirko Kaplja, predsednik Društva GEOSS, ki
je bil kar 20 let župan Občine Litija. Društvo GEOSS je začelo z delovanjem leta 1981, ko so
tudi začeli s projektom Vače 81 oziroma s postavitvijo obeležja (Kaplja, 2013).
6.3.1. Turistična ponudba
Turistična ponudba na Vačah in Slivni je zelo raznolika.
Ekološka kmetija Lavrič, ki je nastala zaradi izgube službe gospe Lavrič in njenega zanimanja
za turizem na kmetiji, prvenstveno ponuja kulinariko s predhodno najavo (predvsem pečena
jagnjetina in druga domača hrana). Ukvarjajo se tudi z ovčerejo in pridelujejo domačo
zelenjavo (Lavrič, 2013). Nekdanja gostilna Kimovec (danes Vrabec) je bila na Slivni ob
odprtju GEOSS-a edina točka dobre hrane in pijače in je s tem pripomogla k razvoju turizma.
Ponudba se ni spremenila v veliki meri, saj še vedno temelji na dobri domači hrani (Kimovec,
2013). Kolenčevi iz Družinskega gledališča Kolenc so se za doživljajsko gledališko vodenje
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po okoliških znamenitostih odločili, ker so videli v tem perspektivo, saj sta odprtost in osebni
kontakt pomembna za zbližanje s turisti in njihovimi željami (Kolenc, 2013). Pustolovski park
GEOSS je širšemu območju Vač in Slivne dal nov zagon za razvoj. S svojo lego v neposredni
bližini geometričnega središča Slovenije ter z novo obliko rekreacije in zabave pomembno
prispeva k razvoju turistične ponudbe območja. Park je namenjen tako naključnim
obiskovalcem, ki so željni adrenalina in zabave, kot tudi šolam in vrtcem s celovito ponudbo
športno-naravoslovnih dnevov in podjetjem, ki lahko v parku preizkusijo enotnost in
psihofizične sposobnosti svojih timov. S prijavo na projekt LAS Srce Slovenije (Lokalna
akcijska skupina za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju) so dobili sredstva za
izdelavo platojev med drevesi in plezalne komplete (Kimovec, 2013). Tudi Društvo žena in
deklet Vače pomembno prispeva k turistični ponudbi območja, saj organizira različne
dogodke v sodelovanju z drugimi društvi v kraju. Najpomembnejša prireditev v njihovi
organizaciji je Vaški dan na Vačah. Z njim se promovira in obuja etnološke značilnosti kraja
ter se zavzema za ohranitev kulturne dediščine. Vsako leto imajo novo temo, npr. kašče, trg in
trške pravice, kozolci, sušilnice, ki jih tudi obnavljajo in pomagajo pri njihovi ureditvi. Poleg
tega pa predstavijo tudi raznovrstno pecivo (Rebolj, 2013).
6.3.2. Izkušnje s turisti, turizmom ter institucijami
Vsi vprašani so govorili o pozitivnih izkušnjah s turisti. Turisti gredo večinoma na ogled
raznih znamenitosti in v Pustolovski park GEOSS.
Vprašani so opozorili na nekaj problemov, povezanih s turizmom in institucijami. Ponudniki
sicer sodelujejo med samo, vendar je tega sodelovanja premalo. Vsi turistični ponudniki
delajo samo zase, namesto da bi združili moči in skupaj stremeli k enemu cilju – turističnemu
razvoju območja. Primanjkuje tudi dobre gostinske ponudbe, saj je skozi leta opešala. Zato
ponudniki pošiljajo turiste v Vidergo, v picerijo Čebelica, v gostilno Kimovec v Zgornjem
Hotiču, ki pa ne ležijo znotraj KS Vače. Vsi omenjeni so omenili pomoč Centra za razvoj
(seminarji, sestanki), vendar je premajhna. Intervjuvani so tudi razočarani nad pomočjo
občine in države. Na sami občini ni oddelka za turizem, tako da ob začetku svoje dejavnosti
niso niti vedeli, na koga se morajo obrniti. Sogovorniki so se soočali tudi z zakonskimi
omejitvami, povezanimi z dopolnilnimi dejavnostmi, zato so izpostavili, da je za uresničitev
raznih idej potrebno veliko poguma in volje.
Začetniki turističnega razvoja na območju GEOSS-a od občine niso dobili veliko finančne
podpore. Pomoč sta jim nudila predvsem dva sponzorja: Geološki zavod Slovenije in Lesnina
- moderni interieri. Slednja je najprej kupila kočo na Zgornji Slivni, ki je bila pred obeležjem
edina turistična točka na območju Slivne. Jože Kimovec je opozoril na problem, da številni
turisti pridejo na območje samo za nekaj minut, ne kupijo ničesar, koristijo pa stranišče, za
sabo pustijo odpadke, porabijo vodo in elektriko. Možno rešitev vidi v pobiranju parkirnine,
plačevanju stranišč ali v pobiranju okoljske dajatve, saj bi tako dobili nekaj sredstev za
vzdrževanje (Kimovec, 2013).
Predstavnica Društva žena in deklet Vače je omenila problem prireditev drugod v občini, ki se
odvijajo istočasno kot Vaški dan. To vpliva na upad obiskovalcev v zadnjih letih (Rebolj,
2013).
Predstavniki Pustolovskega parka GEOSS so omenili, da so kar naenkrat imeli veliko količino
smeti. Toda problem so rešili z napravo za stiskanje pločevink in tako zmanjšali volumen
smeti za 70 % (Kimovec, 2013).
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6.3.3. Razvoj območja
Vsi sogovorniki si želijo še večji turistični razvoj in večjo podporo Centra za razvoj (npr.
obveščanje o evropskih sredstvih) ter Občine Litija. Za večji razvoj območja je potrebno vse
nove in stare turistične ponudnike povezati. Turistična ponudba bi se morala dopolnjevati.
Za razvoj območja je potrebno zgraditi nekaj parkirišč na Vačah, postaviti bankomat in si
prizadevati za ohranitev poštne poslovalnice, ker jo želi Pošta Slovenije zapreti. Zgraditi bi
bilo potrebno tudi nekaj prenočišč (trenutno jih ponuja samo Ekološka kmetija Lavrič, kjer so
na voljo samo skupna ležišča). Sogovorniki so opomnili tudi na lepšo ureditev kraja, razširitev
in ureditev ceste na Spodnjo Slivno iz smeri Vač ter tudi iz Jesenj. Problem, ki se pojavlja, je
tudi pomanjkljivo predstavljena turistična ponudba na informacijskih tablah – lesenih hiškah
(na njih so navedeni samo nekateri turistični ponudniki). Društvo GEOSS namerava v
prihodnjem letu te hiške obnoviti in dodati manjkajoče turistične ponudnike.
Sogovorniki so povedali, da obisk prireditev na obeležju stagnira. Premalo je sredstev za
razvoj, ni več zborovanj veteranov iz vse Slovenije, premalo je sodelovanja in propagande ter
nič ni novega, kar bi pritegnilo mlade. Kraj je ponovno zaživel z odprtjem pustolovskega
parka leta 2011. K razvoju območja je veliko prispeval projekt Vranov let v svobodo, ki je na
enem mestu zbral predstavnike šestih držav, in tako predstavil GEOSS z okolico tudi izven
Slovenije. Pri mednarodnem sodelovanju se tako partnerske države spoznavajo, sočasno pa
gradijo strpnost ter razumevanje in občudovanje jezikovne in kulturne različnosti in
drugačnosti. Če bi se ta prireditev večkrat odvijala na GEOSS-u, bi obeležje tako dobilo tudi
mednarodni odmev.
Društvo GEOSS je sodelovalo pri postavitvi obeležja in organizaciji z njim povezanih
prireditev, postavitvi aleje ustvarjalnosti, ureditvi fosilne morske obale in geološke poti.
Predstavniki društva spodbujajo sodelovanje med vsemi turističnimi ponudniki, spodbujajo
razvoj samega kraja. Društvo si prizadeva za sprejetje posebnega odloka, ki bi društvu
zagotovil primat v urejanju območja okrog obeležja in pri sprejemanju obiskovalcev.
Primanjkuje pa tudi ljudi, ki bi bili pripravljeni sebe in svoje življenje posvetiti razvoju na
Slivni in Vačah, tako kot sta včasih storila Peter Svetik in Jože Kimovec (Kaplja, 2013).
Po mnenju vseh sogovornikov pa največ gostov na območje pripeljeta Vaški dan in gasilska
veselica na Vačah.
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Družinsko gledališče Kolenc je skozi leta beležilo obisk raznih zanimivosti. Zvone Kolenc je
posredoval okvirne podatke za določena leta (1985, 1991, 2000, 2008 in 2012).
Preglednica 2: Ocena števila obiskovalcev v posameznem letu na obravnavanem
območju.
1985
1991
2000
2008
2012
1000
3000
7000
6000
Družinsko /
gledališče
Kolenc
/
/
/
8000
Pustolovski /
park
5000
9000
15000
13000
4000
Prosti
obiski1
5000
10000
18000
20000
20000
Skupaj
Vir podatkov: Zvone Kolenc, 2013.
Graf 1: Ocena števila obiskovalcev v posameznem letu na obravnavanem območju.

Vir podatkov: Zvone Kolenc, 2013.
Iz preglednice in grafa je razvidno, da leta 1985 Družinskega gledališča Kolenc in
pustolovskega parka še ni bilo. Takrat je bil obisk osredotočen na t.i. "proste obiske". S tem je
mišljen obisk obeležja GEOSS in prireditev, ki se tam odvijajo, poleg tega pa tudi obisk tistih
obiskovalcev, ki pridejo na območje Vač in Slivne brez organiziranega vodenja Družinskega
gledališča Kolenc. Zajet je tudi obisk kopije vaške situle na Kleniku (otvoritev maja 1983) in
fosilne morske obale (otvoritev junija 1997). Leta 1991 je obeležje dobilo večji narodni in
državni pomen (osamosvojitev Slovenije), kar je razvidno iz povečanja števila obiskovalcev.
Z delovanjem je leta 1998 začelo tudi Družinsko gledališče Kolenc, ki je prevzelo turistično
vodenje znamenitosti (kopija vaške situle, morska fosilna obala). V letih 2000 in 2008 se je
povečalo število obiskovalcev na celotnem območju. Obiskovalce je na območje pritegnilo
1

Oznako »prosti obiski« je uporabil Zvone Kolenc, tako je poimenoval individualni obisk (brez organiziranega
vodenja) obeležja GEOSS in drugih znamenitosti.
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več vrst turistične ponudbe, tako program Družinskega gledališča Kolenc, kot prireditve na
GEOSS-u in prosti obiski obeležja. V letu 2012 se je obisk obeležja zmanjšal. Razlog za to je,
da na obeležju ni nič novega ter da mlajših generacij ne zanima tovrstna turistična ponudba.
Leta 2011 so odprli Pustolovski park GEOSS, s katerim je območje ponovno turistično
zaživelo.
6.3.4. Ideje za nadaljnji razvoj
Lavričevi in družina Kolenc želijo oblikovati ponudbo šolam, ki bo učencem in spremstvu
zagotovila 3-dnevno bivanje na kmetiji Lavrič, gledališka družina pa bi otrokom ponudila
veliko zanimivih izkušenj (ogledi, učne poti, pešpoti, jahanje, striženje ovc itd.). Lavričeva
spodbuja idejo o postavitvi naravnega amfiteatra (namesto nogometnega igrišča na Slivni), ki
bi pritegnil nove obiskovalce. To idejo pa bi razširila z zimskim drsališčem (Lavrič, 2013).
Družinsko gledališče Kolenc se zavzema za izgradnjo objektov, ki bi posnemali podobo
naselja iz halštatskega obdobja, kjer bi prikazovali razna opravila in vse, kar je takratni človek
počel v vsakdanjem življenju. Zavzemajo se tudi za postavitev knežjega kamna na obeležju
GEOSS, kjer bi uprizorili ustoličevanje knezov ob izvolitvi predsednika in župana. Kolenčevi
tudi želijo, da bi nekdo dokončal geološko pot, ki jo je zarisal pokojni Stane Buser (Kolenc,
2013).
Zaradi pomanjkanja prenočišč bi predstavniki Pustolovskega parka GEOSS zgradili hiše na
drevesih (ponudba bi vključevala tudi zajtrk). Predviden rok za postavitev prve hišice je maj
leta 2014 (Kimovec, 2013).
Društvo žena in deklet se zavzema za postavitev tržnice na Vačah, ki bi se odvijala enkrat
mesečno. Poleg tega pa bi lahko postavili novo učno pot, ki bi potekala od kopije situle do
ruševin Lebeškega gradu. Okoli gradu je bil nekoč speljan jarek, v katerega je pritekla voda
ob približujoči se nevarnosti. Tudi tega bi se moralo obnoviti (Rebolj, 2013).
Društvo GEOSS se zavzema za vse zgoraj naštete ideje in želi, da bi kdaj ugledale luč. V
njihovem načrtu pa je na prvem mestu postavitev knežjega kamna na obeležju, ki bo aprila
leta 2014 na Dan slovenske zastave. Društvo GEOSS se tudi zavzema, da bi obeležje postalo
protokolaren objekt, kjer bi se vršili uradni sprejemi. Tudi društvo idejo o amfiteatru načrtuje
vrsto let. Društvo si želi, da bi tam pripravili letno zborovanje poslancev. Ti bi tako prišli v
stik z ljudstvom in bi se z njimi o razvoju Slovenije lahko tudi pogovarjali (Kaplja, 2013).
6.3.5. Sklep
Proučevano območje, ki leži v bližini Ljubljane, ima množico posameznih, večinoma manjših
znamenitosti. Ponudba je zelo razdrobljena in nepovezana. Na območju je majhno število
nastanitvenih zmogljivosti (samo skupna ležišča na Ekološki kmetiji Lavrič). V Občini Litija
turizem ni prioriteta, niti na ravni občine njegov potencial ni jasno opredeljen. Večinoma
temelji na prostovoljnem delovanju nevladnega sektorja (društva) in posameznikov, kar lahko
pripelje do pomanjkanja znanja in usposobljenosti. Povečati bi morali profesionalnost ljudi na
področju izvajanja turizma, tako v javnem, gospodarskem in nevladnem sektorju. V celotno
mrežo bi morali vključiti tudi sodelovanje občine in s tem zagotoviti aktivno in enakovredno
sodelovanje javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja. Povezanost bi prinesla večjo
vrednost območju.
Pri zagotovitvi ponudbe je potrebno upoštevati ogromno dejavnikov. Vzpostaviti je potrebno
kontaktno info točko, infrastrukturo, odlično organizacijo, privlačne programe, razvito
ponudbo, kakovostno gostinsko ponudbo.
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Nadgradnja raznih poti so vsebinsko dopolnjene markacijske table (vsa ponudba območja
mora biti navedena), priprava promocijskih gradiv ter aktivnosti (sejmi, prireditve) in
možnosti parkiranja na izhodiščnih točkah. Obstoječi programi bi morali razširiti turistično
ponudbo, kar bi prineslo večjo prepoznavnost. Območje je poznano kot središče Slovenije, to
dejstvo pa bi morali izkoristiti in ponuditi posebno doživetje ter s tem doseči večjo motivacijo
za obisk. Oblikovati bi se morali novi (in izboljšati obstoječi) programi z različnim trajanjem
in po meri posameznih ciljnih skupin.
Prisotne so želje po postavitvi manjših nastanitvenih objektov po načelu trajnostne gradnje ter
avtentične ponudbe.
Za trajnostne stavbe velja, da v času načrtovanja gradnje vsi delovni postopki upoštevajo
načelo skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih virov ter da sta njihova gradnja in
uporaba ekonomični. Trajnostne zgradbe morajo biti prijazne do uporabnika in njegovega
zdravja, izpolnjevati pričakovanja o funkcionalnosti in prispevati k ohranjanju družbenih in
kulturnih vrednot (Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., 2013).
6.4. PREDLOGA NOVE TURISTIČNE PONUDBE
Pred navedbo konkretnih idej bom predstavila splošne dejavnike, ki jih je potrebno
upoštevati, preden se lahko oblikujejo predlogi za razvoj turizma na določenem območju.
Potrebno je upoštevati tudi aktivnosti, ki jih koncept trajnostnega turizma sploh dopušča na
nekem območju.
V prvi steber trajnostnega turizma, okoljski steber, je vključeno trajnostno delovanje na ravni
občine (ločevanje odpadkov, spodbujanje rabe obnovljivih virov, izkoriščanje finančnih virov
za energetsko učinkovito gradnjo in prenovo, ureditev javnega prevoza), aktivna usmeritev v
ekološko kmetovanje, podpiranje projektov, ki prispevajo k ohranjanju biodiverzitete, razvoj
t.i. zelenih prireditev (ločevanje odpadkov, javni prevoz). V družbeno-kulturni steber spada
lokalna in ekološko pridelana hrana (kmetijstvo – njegova vključitev v turizem v obliki
turističnih objektov, degustacij, prikazov pridelave), ohranjanje nesnovne kulturne dediščine
(prikaz običajev, obrti, šeg in navad), izboljševanje kakovosti življenja na podeželju, zaščita
lokalnih produktov z geografskim poreklom, organizacija prireditev, ki podpirajo lokalno
identiteto). Razširitev turistične ponudbe bi omogočila nove zaposlitvene možnosti, hkrati pa
bi se izboljšala konkurenčnost ponudbe (Strategija razvoja turizma v Občini Litija, 2008).
Pred uresničitvijo novih idej je potrebno ugotoviti, zaradi katerega motiva bi se ljudje odločili
za obisk turistične točke. Strategija razvoja turizma v Občini Litija (2008) navaja kot prvi
motiv željo po spoznavanju kulturne in naravne dediščine, kulinarike in po obisku tematskih
poti. Drugi motiv so prireditve in dogodki. Mednje lahko prištejemo tudi razne tradicionalne
pohode, ekološke tržnice, poroke. Naslednji motiv je športna rekreacija, saj nam preučevano
območje ponuja kolesarjenje, jahanje in pohodništvo (Strategija razvoja turizma v Občini
Litija, 2008). Vse navedeno bi bilo zanimivo predvsem za enodnevne izletniške obiskovalce
ali pa kratke oddihe.
Strategija razvoja turizma v Občini Litija omenja tudi možnosti za razvoj poslovnega turizma
(manjši seminarji in srečanja).
Nosilni proizvodi, ki se danes tržijo, so izleti, ki vključujejo posamezne turistične točke, ter
kratek aktivni oddih. V prihodnje je potrebno tržiti tovrstno ponudbo in oblikovati nove
potencialne proizvode. Tako bi obiskovalci lahko poleg ogleda kulturne in naravne dediščine
in prireditev, doživeli in spoznali nekaj novega ter preživeli zanimiv dan. V izletniško
ponudbo bi bilo potrebno vključiti tudi kakšen prikaz obrti, kot npr. čebelarstvo, postavljanje
kozolcev ter kuhanje žganja (Strategija razvoja turizma v Občini Litija, 2008).
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Pri oblikovanju turistične ponudbe moramo upoštevati tudi različne ciljne skupine.
V prvo spadajo gostje z družinami, ki iščejo idejo za popoldanski izlet ali izlet ob koncu tedna
v naravi. V drugo spadajo domačini, ki bi želeli bolje spoznati svoje okolje, saj se je na raznih
delavnicah Centra za razvoj Litija pokazalo, da ne poznajo dovolj svojega domačega okolja.
Tretja ciljna skupina je iz celotnega območja Slovenije in v njo spadajo osnovne šole
(ekskurzije), vrtci, upokojenci, družine z otroki in individualni pari. Četrta ciljna skupina so
gostje, ki iščejo šport in rekreacijo (kolesarske ture, pohodništvo, konjeništvo, športne
prireditve). Naslednja ciljna skupina so razne organizirane izletniške skupine in tiste, ki
obiščejo območje zgolj zaradi prireditev – kulturni turizem (Strategija razvoja turizma v
Občini Litija, 2008). Na obravnavano območje prihajajo obiskovalci iz vseh navedenih ciljnih
skupin. Razlikujejo se po motivu obiska. Gostje z družinami v veliki meri prihajajo na ogled
obeležja, vaške situle, morske fosilne obale ter na raznovrstne prireditve. Tisti, ki si želijo
športa in rekreacije, obiskujejo različne kolesarske in pohodniške poti. Organizirane skupine
ter tudi šole pa se od odprtja naprej večinoma zadržujejo na območju pustolovskega parka.
Na območju skuša znamka Srce Slovenije vpeljati projekt »Vrt Slovenije«. Ponudba bi
obsegala najem zemljišča za pridelavo sadja in zelenjave. V ponudbi bi bila tudi enotna lesena
hiška, ki bi bila grajena po standardih trajnostne gradnje. Poleg tega bi se lahko ljudje
izobraževali v peki kruha, pripravi zdrave hrane ter v raznih tečajih (Strategija razvoja trženja
turizma Srca Slovenija kot turistične destinacije, 2011).
Pred navedbo novih programov pa se je potrebno tudi vprašati, kaj je tisto, kar je na območju
drugačnega, edinstvenega, in se zato razlikuje od preostalih turističnih točk.
V nadaljevanju bosta predstavljena dva predloga nove turistične ponudbe. Pri tem bodo
upoštevane navedbe sogovornikov v intervjujih, ki se nanašajo na njihove načrte in ideje o
nadaljnjem turističnem razvoju območja. Predstavila bom tudi svoje predloge.
6.4.1. Predlog - naravni amfiteater
Slika 21: Naravni amfiteater

Vir: Manca Poglajen, 2013.
Pod obeležjem GEOSS leži kraška kotanja, v kateri je danes vaško nogometno igrišče. Med
prebiranjem Strategije turističnega razvoja Občine Litija sem v projektu Ekološki park Slivna
zasledila cilj, da bi pod pomnikom GEOSS uredili prireditveni prostor v naravnem okolju. Ta
bi omogočil večji obisk.
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V okolje ne bi bilo velikih posegov. Pobočje vrtače bi preuredili le tako, da bi imeli gledalci
boljši dostop do sedežev. Ti ne bi bili zasnovani kot pravi sedeži in tribune, temveč bi gledalci
sedeli na dolgih lesenih deblih, na katerih bi bile odeje oziroma blazine. Na bolj vzpetem delu
pa bi bilo potrebno pobočje preurediti v terase. Na mestu so že postavljene luči in reflektorji,
tako da bi se lahko predstave odvijale tudi zvečer.
Naravni amfiteater bi služil za vse vrste prireditev, ki se dogajajo na obeležju GEOSS, in tako
bi zaradi večjega prostora razširili program. V Občini Litija sta znana Zbor sv. Nikolaja in
Moški pevski zbor Lipa, ki bi lahko tu imela tudi koncerte. Zamisel o naravnem amfiteatru ne
bi zahtevala velike finančne investicije. Tudi poseg v naravo bi bil minimalen. Društvo
GEOSS, gonilo razvoja turizma na proučevanem območju, se zavzema za realizacijo tega
projekta že vrsto let. Vse protokolarne prireditve na GEOSS-u bi se lahko vršile tukaj.
Poleg prireditev in gledaliških iger bi imeli nekaj dobička tudi domačini in drugi obrtniki, saj
bi lahko v tem času postavili stojnice z raznimi spominki, pijačo, domačimi dobrotami in
drugim.
Vzrokov za trenutni neuspeh realizacije naravnega amfiteatra je več. Prvi je nesodelovanje
med obstoječimi turističnimi ponudniki na območju, saj se nekateri s tem ne bi ukvarjali.
Drug problem je premajhna podpora in finančna pomoč ministrstev, občine in Centra za
razvoj. Tretji pa je, da je premalo oz. skoraj ni samoiniciativnih posameznikov, ki bi to tudi
speljali do konca.
6.4.2. Predlog - doživljanje domačih obrti
V današnjem času je velik poudarek na doživljajskem turizmu in »vračanju k naravi«.
Čedalje pomembnejša postaja lokalna trajnostna oskrba s hrano in izboljšanje prehranskih
navad z zagotavljanjem sveže, sezonske in raznovrstne lokalne ponudbe (Strategija razvoja
trženja turizma Srca Slovenija kot turistične destinacije, 2011).
Eden izmed predlogov je ta, da bi turisti za nekaj dni prišli na Vače in Slivno živet k
domačinom. Ti bi jim pokazali nekaj kmečkih opravil (npr. pobiranje krompirja, spravljanje
sena), poudarek pa bi bil na kuhanju domačega žganja in čebelarstvu. Na domačiji Kimovec
na Spodnji Slivni je sicer postavljen muzej starožitnosti, v katerem tudi že predstavljajo, kako
so sušili sadje, kuhali žganje, kovali itd.
Vseeno menim, da ta projekt ne more zaživeti, saj domačini pri tem vidijo številne ovire, npr.
zakonodajo, ki naj bi jih po njihovem omejevala, pa tudi zaradi tega, ker so domačini v večini
starejši in bi tako težko skrbeli za turiste.
Problemi, ki se pojavljajo na obravnavanem območju, so nepripadnost območju zaradi
pomanjkanja skupne identitete, skromna finančna podpora občine, šibko sodelovanje med
turističnimi akterji, šibko vključevanje prebivalcev v razvoj lokalne skupnosti, pomanjkanje
nastanitvenih zmogljivosti, slabo stanje prometnih povezav, neurejena turistična signalizacija
(Strategija razvoja trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije, 2011).
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7. POZITIVNI IN NEGATIVNI UČINKI TURIZMA
Turizem na nekem območju vpliva na spremembo okolja, družbe in gospodarstva. Poznavanje
pozitivnih in negativnih učinkov turizma je pomembno za razumevanje trajnostnega razvoja
na nekem območju, saj ta pomeni uskladitev okoljskih, socialnih in gospodarskih ciljev v
turizmu.
Na podlagi nesistematičnih opazovanj in lastnih izkušenj kot prebivalka bližnjega naselja in
obiskovalka območja sklepam, da je večji obisk turističnih znamenitosti območja v toplejši
polovici leta. Večina znamenitosti je na prostem, kar pomeni, da v času dežja in snega turisti
ne prihajajo. Prireditve na obeležju GEOSS so edine, ki privabijo obiskovalce tudi v hladnih,
deževnih dneh. Od leta 2011 je na območje Vač in Slivne več turistov privabil Pustolovski
park GEOSS. Odprtost pustolovskega parka pa je seveda vremensko pogojena. Park je odprt
od spomladi do jeseni.
Z informacijami o okvirnem številu avtobusov in individualnih obiskovalcev, ki se pripeljejo
na dan na območje, mi je pomagal Zvone Kolenc iz Družinskega gledališča Kolenc. Po
njegovi oceni v novembru, decembru, januarju, februarju in v marcu prideta povprečno po
dva človeka na dan na GEOSS. Za te mesece se je Zvone izrazil, da so t.i. prazni meseci. V
mesecu maju in juniju prideta na obravnavano območje povprečno dva avtobusa (šolskih
otrok) na delovni dan. Učenci prihajajo zato, da spoznajo Vače in GEOSS (kulturni, tehnični,
naravoslovni dnevi). Obisk z avtobusi se je v letu 2012 zmanjšal, ker so šole zmanjšale
stroške za avtobusni prevoz. Ob sobotah in nedeljah prideta povprečno 2,5 avtobusa na dan.
To so izletniki, ki so si zaželeli predvsem gledališkega vodenja. Na obeležje GEOSS pride
vsaj 20 individualnih obiskovalcev na dan v poletnih mesecih (s kolesi, z motorji, pešci –
izletniki, z osebnimi avtomobili). V jesenskih mesecih prideta navadno 2 avtobusa na teden.
Če je sončno in toplo, pride v pustolovski park vsaj 100 ljudi na dan (sobota, nedelja), vendar
navadno ne pridejo z avtobusi, temveč z osebnimi avtomobili (Kolenc, 2014).
7.1. POZITIVNI IN NEGATIVNI UČINKI TURIZMA NA OKOLJE
Vplivi turizma na okolje so raznovrstni. Predvsem gre za vplive s turizmom povezanega
prometa, nastanitvenih in gostinskih objektov, različne turizmu in rekreaciji namenjene
infrastrukture ter turistov. Pri proučevanju okoljskih učnikov turizma je potrebno upoštevati
dvosmernost delovanja turizma. Medsebojna prepletenost pomeni, da s tem, ko turizem vpliva
na različne družbene in naravne pokrajinske sestavine, je tudi sam deležen svojih lastnih
vplivov. Zato se turizem na območjih, na katerih je očitno poslabšanje kakovosti okolja, ne
more uspešno razvijati. Upoštevati je potrebno tudi to, da turizem ni edini porabnik prostora
in tako ni edini, ki vpliva na spremembo pokrajine. Učinke največkrat povzročijo že domači
prebivalci, toda zaradi prisotnosti turizma so ti učinki samo stopnjevani. Npr. s turizmom
povezan avtomobilski promet prispeva k onesnaževanju zraka, vendar gre le za stopnjevanje
učinkov, ki jih povzroča avtomobilski promet domačih prebivalcev. Povečana količina
odpadnih vod pomeni povečanje intenzivnosti učinkov, ki so že posledica stalnega
prebivalstva na območju (Cigale, 2009).
Številni učniki turizma in z njim povezane rekreacije so težko merljivi. Zaradi tega jih je
mogoče le oceniti in kvalitativno ovrednotiti (Cigale, 2009).
Veliko turistov na območje Vač in Slivne privabijo športno-rekreativne dejavnosti.
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Vsaka prostočasna aktivnost je povezana s kakšno motnjo okolja. Do izrazitih negativnih
okoljskih posledic običajno prihaja tam, kjer je koncentracija turistov velika (Cigale, 2009).
Vseeno pa na območju Vač in Slivne ni veliko turistov v primerjavi z najbolj obiskanimi
turističnimi destinacijami v Sloveniji. Na internetni strani Gore in ljudje sem zasledila
podatek o številu udeležencev Pohoda na GEOSS leta 2010. Pohoda se je udeležilo 140
pohodnikov, med njimi tudi 9 turnih kolesarjev (V središče Slovenije na Geoss, 2014). Za
primerjavo števila pohodnikov sem vzela primer bolj množičnega pohoda »Od Litije do
Čateža«. V letu 2011 se ga je udeležilo rekordno število pohodnikov, in to kar 25.000
(Rekordna udeležba na sončni poti od Litije do Čateža, 2011).
Rekreacija vpliva na degradacijo poti in površja. Zelo močna erozija lahko povzroči nastanek
težje prehodnih poti, zaradi tega pa lahko vpliva tudi na bolj oddaljena območja, kjer se
erodiran material akumulira. Erozija je večja tam, kjer se pohodniki ne držijo ustaljenih poti
in ko uporabljajo poti v slabem vremenu, ko so tla bolj namočena. Pohodništvo vpliva tudi na
uničevanje vegetacije ter povzroči zbitost prsti. Tudi negativni vplivi na vegetacijo in prst so
večji, če poti uporabljajo kolesarji, konjeniki in motoristi. Zadnji pa vplivajo na okolje še z
onesnaževanjem zraka z izpušnimi plini in s hrupom, ki ga povzročajo (Lynn, Brown, 2003;
Olive, Marion, 2009). Toda športnorekreacijske prireditve (Vzpon na GEOSS, Krožna pot
GEOSS itd.) na obravnavanem območju niso zelo množične, zato tudi ni tako velikega vpliva
na okolje, kot ga imajo najbolj znane množične prireditve v Sloveniji (npr. Open Air Planica,
Pustni karneval na Ptuju, Pohod po poteh Cankarjevega bataljona).
Vplivi turizma na vodo so raznovrstni. Dodatna poraba vode, ki je posledica prisotnosti
turistov, lahko povzroča pretirano izčrpavanje zalog površinske vode in podtalnice. K
povečanemu onesnaževanju voda prispevajo tako turisti (odlaganje odpadkov), kot turizmu
namenjeni objekti (odpadne vode) ter promet (spiranje škodljivih snovi s cestišča). Ozračje na
turističnih območjih je prizadeto tudi zaradi emisij različnih škodljivih snovi. Turisti
neposredno prispevajo k onesnaževanju zraka z avtomobilskimi izpušnimi plini in s prahom
makadamskih cest (Cigale, 2009).
Na poseljenih območjih so v ospredju problemi s kopičenjem obremenitev posameznih
pokrajinskih sestavin, npr. zraka, vode. Pomen posameznih učinkov pa je odvisen od
pokrajinske občutljivosti posameznega območja (Cigale, 2009). Ker ni velikega obiska, je
obseg okoljskih vplivov na območju precej manjši kot v najbolj obiskanih turističnih krajih v
Sloveniji. Število obiskovalcev na območju se je od leta 1985 do leta 2012 povečalo le za
15000 (glej Preglednico 2). Na območju tudi ni turističnih nastanitvenih objektov, ki bi
dodatno obremenjevali okolje (poraba prostora, energije, vode in vpliv na kakovost vodnih
virov). Ker so negativni učinki na okolje zelo majhni, se kakovost vode ni poslabšala, ohranja
se biodiverziteta.
7.2. POZITIVNI IN NEGATIVNI UČINKI TURIZMA NA DRUŽBO
V drugi polovici januarja sem opravila tudi intervjuje z domačini. Z intervjuji sem hotela
ugotoviti, kaj domačine moti v povezavi s turizmom in kakšni so z njim povezani problemi
(gneča, hrup, problem parkiranja, odpadki). Želela sem tudi ugotoviti, v kolikšni meri je
turizem na območju prispeval k razvoju kraja ter ali domačini podpirajo nadaljnji razvoj
turizma na območju. Intervju sem izvedla z desetimi domačini na Slivni, petimi na Vačah ter
enim na Kleniku.
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Sogovorniki so bili vsi enakega mnenja, da podpirajo nadaljnji razvoj turizma na območju ter
da je razvoj turizma na območju pripomogel k lepši urejenosti območja (npr. travniki niso
zaraščeni, temveč pokošeni; urejena je cestna infrastruktura). Domačini nimajo problemov s
prisotnim turizmom. Parkirišča so ob posameznih prireditvah na obeležju urejena, postavljeni
so redarji (domači gasilci), ki usmerjajo promet. Če pa kakšen obiskovalec parkira pred hišo
domačina, v tem ne vidijo težave, saj so veseli, da se v kraju kaj dogaja. Problem, ki so ga
nekateri sogovorniki izpostavili, je problem odlaganja odpadkov. Odpadki so pogostejši ob
obisku raznih šol (šolski izleti v Pustolovski park GEOSS ali na obeležje GEOSS). Domačin s
Slivne pa je izpostavil, da je ob lepih sončnih vikendih zasedeno parkirišče, ki je drugače
igrišče za odbojko. Igrišče za odbojko je namenjeno otrokom iz vasi, ki pa se takrat ne morejo
tam igrati.
Domačini spodbujajo razvoj turizma na območju in želijo, da bi bil ta še večji, saj je prispeval
k lepši ureditvi območja, večji prepoznavnosti območja ter k zagotovitvi dodatnega zaslužka
nekaterih domačinov.
7.3. POZITIVNI IN NEGATIVNI UČINKI TURIZMA NA GOSPODARSTVO
Splošna blaginja temelji na ekonomski, socialni, zdravstveni, okoljski, izobrazbeni in kulturni
osnovi življenja in delovanja. Tudi v gospodarstvu, v katerem se blaginja meri s potrošnjo in z
donosom kapitala, je potrebno upoštevati uskladitev zgoraj naštetih odnosov (Lah, 2004).
Izključno od turizma na obravnavanem območju živijo tisti, ki se ukvarjajo z gostinstvom. Za
Družinsko gledališče Kolenc in Pustolovski park je to dodaten zaslužek – sezonski. Zvone
Kolenc, predstavnik Družinskega gledališča Kolenc, je povedal, da družinsko gledališče živi
od turizma povprečno dva meseca na leto, kar pomeni štiri minimalne plače (Kolenc, 2014).
Drugih podatkov nisem dobila. Na obravnavanem območju ima lokalno prebivalstvo korist od
turističnega razvoja območja. Tistim prebivalcem, ki se ukvarjajo s turizmom, ta prinaša
dodatni zaslužek.
Manjši problem zaradi povečanja emisij izpušnih plinov je zaznati le ob povečanju prometa
ob posameznih prireditvah, toda glede na številčnost obiska (gl. spodnjo preglednico) tudi ta
ni velik. V tabeli so navedeni okvirni podatki o številu obiskovalcev GEOSS-a ob posameznih
prireditvah po letu in po mesecih, v katerih se prireditve na obeležju odvijajo.
Preglednica 3: Ocena števila obiskovalcev na prireditvah na GEOSS-u v posameznem
letu in mesecu
Leto

Februar

April

Maj

Junij

Avgust

December

1985

100

200

400

100

100

150

1991

100

150

1000

200

100

500

2000

/

200

1000

200

/

/

Vir podatkov: Zvone Kolenc, 2014.
Turizem na območju Vač in Slivne ni masovni turizem in se ne more primerjati s turističnim
obiskom nekaterih pomembnih turističnih točk v Sloveniji. Turizem na območju Vač in
Slivne se razvija po načelih trajnostnega turizma in tako zagotavlja uskladitev okoljskih,
socialnih in gospodarskih ciljev v turizmu. Edini negativni učinki turizma se lahko zaznajo le
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v okolju, toda ker turizma na območju ni veliko (v primerjavi z najbolj obiskanimi
turističnimi točkami v Sloveniji), so negativni učinki zelo majhni (kakovost vode se ni
poslabšala, ohranja se biodiverziteta).
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8. ZAKLJUČEK
Občina Litija, ki leži v zahodnem delu Posavskega hribovja, ima zelo razgibano pokrajino, ki
je zanimiva za planinsko in izletniško pohodništvo. Poleg pestrih naravnih danosti pa ima
občina tudi bogato kulturno dediščino. Na območju občine turizem ni prevladujoča
gospodarska dejavnost. Izstopajo pa tri območja, staro mestno jedro Litije z opuščenim
rudnikom Sitarjevec, Dole pri Litiji z oglarsko potjo ter območje Krajevne skupnosti Vače,
kamor spada tudi Spodnja Slivna, kjer leži geometrično središče Slovenije. Turistična
ponudba na območju Vač in Slivne je razmeroma pestra. Doživljanje središča Slovenije z
zgodovinskega, državotvornega, umetnostno-zgodovinskega, kulturnega in športnorekreativnega vidika, privablja številne obiskovalce, ki pa se tu zadržijo le krajši čas. Turizem
je vezan na izletniške točke in na že uveljavljene kulturne in športno-rekreativne prireditve.
Vsakoletnim prireditvam, ki se odvijajo na obeležju, se iz leta v leto manjša število
obiskovalcev, razen tistih, ki so na prireditev povabljeni. Vzrok je mogoče najti v tem, da ni
nič novega. Tudi na Vačah je turistov manj, kot jih je bilo prejšnja leta. Največ zaslužka jim
prinašajo šole, ki si ogledajo razne zgodovinske znamenitosti in obiščejo učne poti. Kraj je
ponovno zaživel v letu 2011, ko je svoja vrata odprl Pustolovski park GEOSS. Vsi dosedanji
akterji turistične ponudbe se zavzemajo za širitev in nadaljnji razvoj turizma na območju.
Zbrani so v Društvu GEOSS, ki povezuje širše območje Vač in Slivne, skrbi za vodenje in
izvajanje razvojnih projektov, organizacijo prireditev na območju in promocijo območja.
Intervjuji s turističnimi ponudniki in s predstavnikoma društev so pokazali, da je po mnenju
sogovornikov eden ključnih problemov pri realizaciji nove turistične ponudbe predvsem
pomanjkanje podpore Občine Litija in drugih institucij, ki so odgovorne za razvoj turizma.
Problem je tudi v neenotnosti in v nesodelovanju med posameznimi turističnimi ponudniki na
območju. Pomanjkanje parkirišč na Vačah, skupne turistične točke ter slaba signalizacija so
pomanjkljivosti območja. Domačine tudi skrbi stagnacija turističnega obiska na samem
GEOSS-u in slaba prepoznavnost v Sloveniji.
Prednost pa vidim v domačinih in njihovih željah po razvoju turizma na območju Krajevne
skupnosti Vače. Domačini si želijo napredka, prepoznavnosti območja in skupnega
turističnega razvoja.
Trajnostni turizem pomeni uskladitev okoljskega, gospodarskega in socialnega razvoja v
okviru različnih zmogljivosti geografskega okolja. Na obravnavanem območju ima lokalno
prebivalstvo korist od turističnega razvoja območja. Tistim prebivalcem, ki se ukvarjajo s
turizmom, ta prinaša dodatni zaslužek. Na območju se družbeni vidik trajnostnega razvoja
kaže v pozitivnem odnosu domačinov do turizma. Domačinov turizem in z njim povezani
vplivi ne motijo, ravno nasprotno, domačini podpirajo nadaljnji razvoj turizma na območju.
Vplivi turizma na okolje na območju so večinoma negativni (povečan avtomobilski promet in
odlaganje smeti). Z vidika razvoja turizma, ki bi bil v skladu z načeli trajnostnega razvoja
turizma, je sporen obisk znamenitosti z osebnimi avtomobili. Pri tem pa je treba upoštevati, da
je turistični obisk skromen in enodneven, kar pomeni, da so njegovi vplivi majhni in zato z
vidika trajnostnega razvoja še vedno sprejemljivi. Menim, da bi bilo smiselno bolj
vzpodbujati drugačen promet, npr. kolesarstvo.
Menim, da je območje Krajevne skupnosti Vače še vedno premalo turistično izkoriščeno.
Območje ima velik izbor naravnih in kulturnih znamenitosti ter možnosti za preživljanje
prostega časa ob športnorekreacijskih dejavnostih. Na območju Vač in Slivne obstajajo
možnosti za nadaljnji razvoj turizma. Nove ideje in projekti, ki bi pripomogli k razvoju
turizma na območju, se lahko uresničijo, s tem bi območje postalo turistično bolj zanimivo in
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prepoznavno po Sloveniji. Če se bodo ideje in projekti v prihodnosti uresničili, bodo za to v
veliki meri zaslužni turizmu naklonjeni domačini, ki v turizmu vidijo dodaten zaslužek in
lepše življenje.
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9. SUMMARY
The Municipality of Litija, which is located in the western part of Posavsko hribovje, has a
very diverse landscape and so it is interesting for hiking and trekking excursions. The
municipality has also a rich cultural heritage. In the area of the municipality tourism is not
dominant economic activity, except for three areas: the old town of Litija with abandoned
mine Sitarjevec, Dole pri Litiji with charcoal way and Local Community of Vače, which
includes Spodnja Slivna where lies a geometric center of Slovenia. The tourist offer in the
area is very diverse. Experiencing center of Slovenia from historical, national, cultural and
recreational aspect attracts many visitors that stay there only for a short time (mostly for one
day). Tourism is based on excursion points and already established cultural and recreational
events. Annual events in the geometric center of Slovenia are from year to year less visited.
The reason may be the fact that there is nothing new. Also in Vače there are less visitors than
in previous years. Most of the income is brought by schools, which visit various historical
sites and learning paths. The area of Vače and Slivna has come back to life in the year 2011,
when Adventure park GEOSS was opened. All current actors of tourist offer are committed to
its expansion and further development of tourism in the area. They are gathered together in
the Association GEOSS that connects area, takes care for management and implementation of
development projects, organizes events and promotes the area.
Interviews with tourist workers and representatives of associations indicated that one of key
problems for realization of new tourist products is the lack of support from the Municipality
of Litija and other institutions responsible for development of tourism. The problem is also in
disunity and lack of cooperation between the individual tourist offerers in the area. No
parking place in Vače, no main tourist spot and poor signalisation (tourist board) are
defectiveness of the area. The local inhabitants are also worried about the stagnation of
visitors of GEOSS (Geometric center of Slovenia) and its bad recognition in Slovenia.
I can see the advantage in local inhabitants and their desire for tourist development of the
Local Community of Vače. The local inhabitants want progress, recognition of the area and
common tourist development.
Sustainable tourism means harmonization of the environmental, economical and social
development in consideration of different capacities of geographical environment. On the
treated area the local inhabitants have benefits from development of tourism. Tourism brings
additional income to those who are working in tourism. In the area the social aspect of
sustainable tourism is shown in a positive attitude of local inhabitants towards tourism.
Tourism and the effects connected with it do not disturb the local inhabitants, on the contrary,
they agree with the further development of the tourism in the area. Tourism effects on the
environment are mostly negative (increased car traffic and garbage disposal). From the point
of view of the sustainable tourism, which would be in accordance with principles of the
sustainable tourism, the sightseeing by cars is controversial. But still it should be taken into
consideration that the tourist visiting is modest and that visitors come only for one day, which
means that its influence is trivial and from the point of view of the permanent development of
tourism still acceptable. In my opinion it would be logical to encourage different means of
transportation, cycling for example.
I think that the area of Local Community of Vače is still underdeveloped in tourism. The area
Vače and Slivna has a big choice of natural and cultural sights and possibilities to spend free
time in many recreational activities. The area of Vače and Slivna has many possibilities for
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further development of tourism. New ideas and projects, which would help with development
of tourism, can come true and the area would become touristically more interesting and
recognized in Slovenia. For realization of the future ideas and projects will be to the great
extent well-deserved the local inhabitants who see the additional source of income and better
life in tourism.
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11.2. OKVIRNA VPRAŠANJA ZA INTERVJU S TURISTIČNIMI PONUDNIKI IN
PREDSTAVNIKOMA DRUŠTEV
1. TURISTIČNA PONUDBA
Kakšna je vaša turistična ponudba in koliko je uspešna?
Zakaj ste se odločili za to vrsto ponudbe?
2. IZKUŠNJE S TURISTI, TURIZMOM IN INSTITUCIJAMI
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Kakšne so vaše (pozitivne in negativne) izkušnje s turisti in turizmom ter z okoljem, v
katerem delujete (ali vas kaj/kdo ovira pri vaši dejavnosti ali vam je kaj v posebno pomoč –
kakšne ustanove – občina, društva, Center za razvoj oz. kaj drugega)?
Kakšna so vaša opažanja o ravnanju in odzivih turistov? Kaj vam povedo turisti, ko pridejo
sem: kam gredo na izlet, kaj delajo, česa si želijo od obiska? Kako so turisti zadovoljni s
sedanjo turistično ponudbo, ali kaj pogrešajo?
3. RAZVOJ OBMOČJA
Kaj menite, da bi bilo mogoče spremeniti, izboljšati na tem območju glede turistične ponudbe,
podpore institucij?
Kaj menite, da bi se še dalo narediti na tem območju - turistična ponudba? Kako bi lahko
promovirali to območje?
4. NOVE IDEJE
Kakšne so vaše ideje za novo turistično ponudbo na območju?
Kako bi vi pripomogli k razvoju?
11.3. OKVIRNA VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z DOMAČINI
1. Ali vas kaj moti ob obisku turistov na območju (predvsem ob posameznih prireditvah na
obeležju, ko je največ obiska)? Vas motijo gneča, hrup, problem s parkiranjem, odpadki?
2. Se vam zdi, da je turizem kaj prispeval k boljši urejenosti kraja? Npr. infrastruktura,
prometne povezave.
3. Ali podpirate nadaljnji razvoj turizma na območju?
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