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Izvleček
Alpsko smučanje je ena izmed najbolj priljubljenih športnih panog v Sloveniji z zelo dolgo
tradicijo in pestro zgodovino. V magistrskem delu so poleg osnovnih teoretičnih izhodišč
predstavljene discipline, svetovna in slovenska zgodovina alpskega smučanja, športnorekreativne
navade Slovencev ter smučarska središča izbranih alpskih držav s poudarkom na Sloveniji.
Narejena je bila tudi primerjava osnovnih karakteristik in dodatne ponudbe ter aktivnosti na
desetih največjih smučarskih središčih Slovenije. Osrednji del magistrskega dela pa predstavlja
anketna raziskava, namenjena ugotavljanju značilnosti turističnih potovanj anketiranih v povezavi
z alpskim smučanjem ter njihovih mnenj o prihodnosti smučišč in alpskega smučanja v Sloveniji.
Raziskava je pokazala, da večina anketiranih še vedno najpogosteje smuča na slovenskih
smučiščih, čeprav se na večdnevno smuko raje odpravi v sosednji Italijo in Avstrijo. Na splošno je
najpomembnejši dejavnik pri izbiri smučišča zanesljivost snežne odeje, čeprav sta pri izbiri
smučišča za večkratno smuko pogosto odločilna dejavnika tudi njegova bližina in ugodne cene.
Kljub pogostim obiskom slovenskih smučišč pa si večina anketiranih želi izboljšav in napredka
le-teh, predvsem modernizacije infrastrukture, cenejših vozovnic, širitve smučišč ter dodatne
ponudbe ob njih in boljšega medsebojnega sodelovanja ter promocije smučišč.
Ključne besede: turistična geografija, alpsko smučanje, rekreacija, smučarska središča, anketna
raziskava, prebivalstvo Slovenije

TOURISM ASPECTS OF ALPINE SKIING AS A RECREATIONAL ACTIVITY AMONG
THE POPULATION OF SLOVENIA
Abstract
Alpine skiing belongs to the most popular sports in Slovenia, where it also enjoys a long and rich
history. This master's thesis first presents the theoretical premises that serve as its basis,
whereupon it proceeds to exploring the different disciplines of alpine skiing as well as its
historical development in Slovenia and other countries. This is followed by an overview of ski
resorts in the chosen Alpine countries, of which the main focus lies on locations in Slovenia. In
addition, the thesis offers a comparison of the 10 biggest ski resorts in the country in terms of
their basic characteristics and tourist offering. Finally, the results of the survey, which was carried
out for the purposes of this thesis and with the aim to find out more about people's attitudes and
habits in relation to alpine skiing as well as their opinions on the future of the sport and the resorts
in Slovenia, are presented. The survey shows that the majority of the respondents most often opt
for the Slovenian ski resorts, whereas those who are planning a winter holiday prefer the slopes in
the neighbouring countries of Italy and Austria. According to the survey, most people are fond of
ski resorts that are close to their homes and offer low prices. But despite the fact that people
regularly visit ski resorts in Slovenia, most of them agree that those need improvement, especially
in terms of modernisation, infrastructural development, accessible ticket prices, expansion and
additional offerings near the slopes. People would also wish to see more cooperation between
several ski resorts as well as more promotional campaigns.
Key words: geography of tourism, alpine skiing, recreation, ski resorts, questionnaire survey,
population of Slovenia

KAZALO
1. UVOD .................................................................................................................................... 1
1.1. Namen in cilji .................................................................................................................. 1
1.2. Delovne hipoteze ............................................................................................................. 1
1.3. Metode dela in viri ........................................................................................................... 2
2. TEORETIČNA IZHODIŠČA O REKREACIJI, ŠPORTU IN TURIZMU ........................... 3
2.1. Rekreacija ........................................................................................................................ 3
2.2. Šport in turizem ............................................................................................................... 4
2.2.1. Športni turizem.......................................................................................................... 4
2.2.2. Zimskošportni turizem .............................................................................................. 5
2.2.3. Smučarski turizem .................................................................................................... 5
2.3. Dejavniki izbire cilja turističnega potovanja ................................................................... 6
3. ALPSKO SMUČANJE .......................................................................................................... 9
3.1. Opredelitev osnovnih pojmov ......................................................................................... 9
3.2. Discipline tekmovalnega alpskega smučanja ................................................................ 10
3.2.1. Smuk ....................................................................................................................... 11
3.2.2. Superveleslalom ...................................................................................................... 11
3.2.3. Veleslalom .............................................................................................................. 12
3.2.4. Slalom ..................................................................................................................... 12
3.3. Zgodovina alpskega smučanja ....................................................................................... 12
3.3.1. Predmoderna smučarska doba ................................................................................. 12
3.3.2. Moderna smučarska doba ....................................................................................... 14
3.3.3. Zgodovina alpskega smučanja v Sloveniji .............................................................. 16
3.4. Alpsko smučanje in športnorekreativne navade Slovencev .......................................... 19
3.5. Pokrajinska primernost Slovenije za alpsko smučanje in prihajajoče klimatske
spremembe ............................................................................................................................ 20
4. SMUČARSKA SREDIŠČA V IZBRANIH DRŽAVAH .................................................... 22
4.1. Smučarska središča po svetu ......................................................................................... 22
4.2. Smučarska središča v Alpah .......................................................................................... 23
4.2.1. Razvoj turizma v Alpah .......................................................................................... 23
4.2.2. Značilnosti turizma v izbranih alpskih državah v letu 2015 ................................... 25
4.2.3. Avstrija .................................................................................................................... 27
4.2.4. Italija ....................................................................................................................... 29
4.2.5. Francija ................................................................................................................... 30
4.2.6. Švica ........................................................................................................................ 32
4.2.7. Nemčija ................................................................................................................... 33
4.3. Smučarska središča v Sloveniji ..................................................................................... 34

4.3.1. Mariborsko Pohorje................................................................................................. 35
4.3.2. Kanin - Sella Nevea ................................................................................................ 36
4.3.3. Krvavec ................................................................................................................... 37
4.3.4. Kranjska Gora ......................................................................................................... 37
4.3.5. Vogel ....................................................................................................................... 38
4.3.6. Cerkno ..................................................................................................................... 39
4.3.7. Rogla ....................................................................................................................... 39
4.3.8. Golte ........................................................................................................................ 40
4.3.9. Stari vrh ................................................................................................................... 41
4.3.10. Kope ...................................................................................................................... 41
4. 3.11. Primerjava obravnavanih slovenskih smučišč ..................................................... 42
5. ANKETNA RAZISKAVA .................................................................................................. 54
5.1. Zbiranje podatkov in značilnosti vzorca ........................................................................ 54
5.2. Rezultati anketne raziskave ........................................................................................... 58
5.2.1. Pogostost ukvarjanja z alpskim smučanjem ........................................................... 58
5.2.2. Največkrat obiskana smučarska središča ................................................................ 59
5.2.3. Smučarske počitnice ............................................................................................... 62
5.2.4. Organizacijski in finančni vidik alpskega smučanja ............................................... 66
5.2.5. Pomembnost dejavnikov pri izbiri smučišča .......................................................... 68
5.2.6. Vrednotenje stanja in prihodnosti smučišč ter alpskega smučanja v Sloveniji ...... 69
5.2.7. Predlogi za izboljšave ............................................................................................. 70
6. SKLEP .................................................................................................................................. 76
7. SUMMARY ......................................................................................................................... 78
8. VIRI IN LITERATURA ...................................................................................................... 80
9. SEZNAM PRILOG .............................................................................................................. 88
9.1. Seznam grafov ............................................................................................................... 88
9.2. Seznam preglednic ......................................................................................................... 88
9.3. Seznam zemljevidov ...................................................................................................... 88
9.4. Seznam slik .................................................................................................................... 89
9.5. Seznam prilog ................................................................................................................ 89

1. UVOD
Alpsko smučanje je ena izmed najbolj priljubljenih športnorekreativnih dejavnosti v Sloveniji.
Zato je pogosto mogoče slišati tudi, da smo Slovenci smučarski narod ali pa da je smučanje
slovenski nacionalni šport. To potrjuje tako množično ukvarjanje z alpskim smučanjem kakor
tudi spremljanje alpskega smučanja preko televizijskih ekranov, kar je seveda pogojeno z že
dolgoletnimi uspehi naših alpskih smučarjev. Ne smemo pozabiti tudi na uspešno organizacijo
mednarodnih smučarskih prireditev, ki vsako leto predvsem v Kranjsko Goro in Maribor
privabijo veliko število navijačev in ljubiteljev alpskega smučanja. Slovenci smo tudi med
vodilnimi na svetu v proizvodnji zimske športne opreme, kar potrjujeta uspešni podjetji Elan
in Alpina. Alpsko smučanje ima namreč na slovenskem ozemlju že zelo dolgo tradicijo, saj
njegovi začetki segajo v čas bloškega smučanja, kar je bilo prvič dokumentirano v
Valvasorjevem delu Slava vojvodine Kranjske, ki je tudi prvi pisni dokument o pojavu
smučanja na ozemlju Srednje Evrope. Poleg tega smo Slovenci eden izmed redkih narodov, ki
ima svoje staro ime za smuči in ni prevzel skandinavskega poimenovanja, besede »ski«.
Imamo celo svoj smučarski slovar (Slovenski smučarski slovar, 2011), ki vsebuje 4050 gesel s
področja alpskega smučanja, teka na smučeh, smučarskih skokov, biatlona, deskanja,
smučanja prostega sloga in novih zvrsti, ter pa tudi vrsto uspešnih alpskih smučarjev. Svoje
magistrsko delo bom zato posvetila predvsem alpskemu smučanju, ki ima v Sloveniji med
vsemi športnorekreativnimi dejavnostmi zagotovo prav posebno mesto, o čemer pričajo vsa
zgoraj navedena dejstva, in preučila njegovo vlogo z vidika geografije turizma, pri tem pa
vključila tako zgodovinske kot tudi sodobne vidike te športne panoge.
1.1. Namen in cilji
Namen magistrskega dela je s pomočjo virov in literature ter anketne raziskave preučiti
turistične vidike alpskega smučanja kot oblike rekreacije prebivalstva Slovenije.
Cilji magistrskega dela so:
 opredeliti pojme šport, turizem (športni, zimskošportni ter smučarski turizem) in
rekreacija;
 na kratko predstaviti osnovne pojme, povezane z alpskim smučanjem ter njegove
temeljne značilnosti, zgodovino, discipline in pomen v Sloveniji;
 na kratko predstaviti značilnosti smučarskih središč izbranih evropskih držav s
poudarkom na Sloveniji;
 primerjati osnovne značilnosti in dodatno ponudbo ter aktivnosti na izbranih
slovenskih smučiščih;
 ugotoviti, kakšen je časovni, prostorski, organizacijski in finančni vidik alpskega
smučanja kot oblike rekreacije prebivalstva Slovenije;
 ugotoviti, kateri dejavniki so odločilni pri izbiri smučišča;
 ugotoviti, kako anketirani ocenjujejo stanje alpskega smučanja in smučišč v Sloveniji;
 glede na ugotovitve anketne raziskave izpostaviti pomanjkljivosti slovenskih smučišč
in podati morebitne predloge za izboljšave.
1.2. Delovne hipoteze
V magistrskem delu želim preveriti naslednje delovne hipoteze:


Večina slovenskih smučarjev največkrat smuča na slovenskih smučiščih.
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Pri izbiri smučišča sta smučarjem najpomembnejša dejavnika oddaljenost smučišča od
kraja bivanja in cena smučarskih vozovnic.
Večina smučarjev stanje in prihodnost smučišč ter alpskega smučanja v Sloveniji
ocenjuje bolj negativno kot pozitivno.

1.3. Metode dela in viri
Teoretični del izdelave magistrskega dela je obsegal pregled že obstoječe literature o
obravnavani tematiki, ki se nanaša predvsem na rekreacijo, šport, turizem, alpsko smučanje
ter smučarska središča izbranih alpskih držav. Med viri je poleg pisnih tudi kar nekaj
internetnih virov (npr. spletne strani smučarskih središč in statističnih uradov izbranih alpskih
držav).
O obravnavani tematiki je bilo leta 2008 napisano diplomsko delo Martina Mejala z
Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru z naslovom Smučanje kot del zimskega turizma in
storitve na smučiščih (Mejal, 2008). Avtor diplomskega dela je raziskoval stališča Slovencev
do njihovih navad smučanja in mnenja o različnih storitvah doma in v tujini, pri čemer sem
nekatere njegove izsledke anketne raziskave lahko primerjala s svojimi in jih uporabila pri
empiričnem delu magistrskega dela. Na splošno pa se tako vsebina kot tudi anketni vprašalnik
obeh del precej razlikujeta.
S tematiko alpskega smučanja se je v Sloveniji ukvarjal predvsem Aleš Guček, dolgoletni
smučarski delavec in avtor številnih knjig o alpskem smučanju. Pri izdelavi magistrskega dela
sta mi bili v pomoč predvsem njegovi deli Po smučinah od pradavnine (Guček A., 1998), v
katerem podrobno opisuje zgodovino smučanja v svetu in Sloveniji, ter Smučanje danes
(Ažman in sod., 2002), kjer je eden izmed avtorjev tega priročnika za usposabljanje
strokovnih smučarskih kadrov. Pri opisih bloškega smučanja sem si pomagala z delom
njegovega očeta Svetozarja Gučka z naslovom Slovenija, zibelka smučanja v srednji Evropi
(Guček S., 1989). V veliko pomoč pa mi je bila tudi doktorska disertacije Katje Vrtačnik
Garbas z naslovom Posledice klimatske spremenljivosti v središčih zimsko-športne rekreacije
v Sloveniji (Vrtačnik Garbas, 2008a).
Pri obravnavi osnovnih teoretičnih izhodišč sem si pomagala predvsem s knjigama Šport v
turizmu (Berčič in sod., 2010) ter Osnove športne rekreacije (Balažic in sod., 2013). Pri
opredeljevanju temeljnih pojmov magistrskega dela pa z naslednjimi slovarji: Geografskim
terminološkim slovarjem (2016), Turističnim terminološkim slovarjem (2016) in Slovenskim
smučarskim slovarjem (2011).
Empirični del magistrskega dela pa predstavlja anketna raziskava, ki je bila izvedena v obliki
spletne ankete. Potekala je med novembrom 2016 in januarjem 2017, zajela pa je 414
anketiranih oseb, starejših od 18 let, ki se v prostem času ukvarjajo z alpskim smučanjem.
Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšna so ravnanja in navade slovenskih smučarjev, njihova
mnenja o prihodnosti in stanju alpskega smučanja ter smučišč v Sloveniji ter predlogi za
izboljšavo ponudbe in povečanje konkurenčnosti slovenskih smučišč. Izsledki in podrobnejše
informacije o anketni raziskavi bodo predstavljeni v 5. poglavju.
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA O REKREACIJI, ŠPORTU IN TURIZMU
2.1. Rekreacija
V vsakdanjem delovnem in bivalnem okolju ljudje ne moremo povsem zadovoljiti vseh svojih
potreb. Turistično potovanje in bivanje v nekem drugem kraju in drugačnem okolju
pripomoreta, da se lažje posvetimo rekreaciji, zdravljenju, družabnosti ter uživanju naravnih
in kulturnih dobrin. Poglavitna potreba, ki spodbuja turistično potovanje in bivanje v drugem
kraju, je torej potreba po rekreaciji, ki je sestavni del človekovega življenja (Jeršič, 1987).
Beseda rekreacija izhaja iz latinske besede recreare, ki pomeni razvedriti, sprostiti, osvežiti
(Kristan, 2016).
Po Jeršiču (1987, str. 13) s pojmom rekreacija označujemo »dejavnosti, ki so namenjene
obnavljanju duševnih in telesnih moči ljudi, ki so oslabljene ali ogrožene zaradi življenjskih
in delovnih razmer«.
Podobna je tudi definicija Turističnega terminološkega slovarja, ki rekreacijo označuje kot
»športno ali katero drugo neprofesionalno dejavnost, ki krepi telo in duha, prinaša osebno
zadovoljstvo in sprostitev« (Termania …, 2016).
Nekoliko obširnejša pa je definicija Tanje Mihalič (2008, str. 29), ki rekreacijo opredeli kot
»vsako svobodno neplačano dejavnost, ki prinese takojšnje zadovoljstvo, oziroma kot
celokupnost opravil, ki se jim človek posveti z namenom, da bi se odpočil, zabaval, razširil
kulturno obzorje, izpopolnil izven poklicno znanje, razvil svojo osebnost in povečal svoj
družbeni pomen«. Osnovni namen rekreacije je potemtakem fizična in psihična obnova
človeka.
Po Jeršiču (1987, str. 13) lahko rekreacijo delimo na pasivno in aktivno. Pasivna rekreacija
zajema tiste oblike, pri katerih se človek sprošča ali počiva ob gledanju dejavnosti drugih ljudi
(npr. ogled filma, gledališke predstave, razstave, športne prireditve …). Med omenjene oblike
pasivne rekreacije spadajo tudi branje knjig, gledanje televizije in poslušanje radia, kar ima
zaradi odsotnosti gibanja na človeka predvsem psihični učinek. Aktivna rekreacija pa
zajema tiste oblike, pri katerih človek aktivno sodeluje (npr. sprehod, športno udejstvovanje,
aktivno sodelovanje v društvih …). Ta oblika rekreacije pomeni ne le duševne, temveč tudi
telesno sprostitev ter nabiranje novih moči.
Mihaličeva (2008) rekreacijo deli na statično in dinamično. Če se rekreacija odvija v kraju
stalnega bivanja, je v geografskem pomenu statična rekreacija. Če pa se odvija izven kraja
stalnega bivanja,jo imenujemo dinamična rekreacija. Slednja vključuje potovanje, zato jo
lahko označimo tudi kot turistično rekreacijo oziroma turizem. Če imamo na voljo le kratko
obdobje strnjenega prostega časa, se lahko rekreiramo doma ali v neposredni bližini doma. Če
se rekreacija odvija zunaj zaprtih prostorov, jo v angleškem jeziku imenujemo »outdoor
recreation«, v slovenskem pa rekreacija na prostem. Pogosto pa je v uporabi tudi sorodni
pojem bližnja rekreacija, ki jo Jeršič (1995, str. 151) označuje kot »tisti njen del, ki je
časovno omejen na prosti čas med tednom ali ob koncu tedna (ob nedeljah, sobotah in
praznikih), prostorsko pa je osredotočen na mesto oziroma kraj bivanja in na njegovo
okolico«.
Nasprotno pa lahko v času letnih dopustov ali počitnic, ko imamo na voljo daljše obdobje
prostega časa, prepotujemo večje razdalje in se precej oddaljimo od doma. V tem primeru je
zapustitev kraja stalnega bivanja vezana na prenočevanje izven njega v posebnih
nastanitvenih objektih. Iz tega sledi, da turizem lahko opredelimo kot posebno obliko
rekreacije (kot turistično rekreacijo), za katero sta značilni relativno dolga odsotnost in
oddaljenost od doma (Mihalič, 2008).
Ker je rekreacija zelo širok pojem in obsega več vrst, je potrebno opozoriti tudi na razliko
med pojmoma rekreacija in športna rekreacija. Če imamo v mislih športno razvedrilo
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oziroma neprofesionalno športno dejavnost, je potrebno izrazu rekreacija dodati označevalni
pridevnik, ki označuje vrsto rekreacije. Treba je torej pisati o športni rekreaciji, ki je strokovni
izraz v športoslovju, in je ne smemo enačiti s pojmom rekreacija, saj slednja predstavlja širši
pojem, ki vključuje tako aktivne kot tudi pasivne oblike (Kristan, 2016).
2.2. Šport in turizem
Šport in turizem sta dva zelo tesno prepletena pojma, čigar povezava obstaja že dlje časa, a so
jo poglobljeno začeli raziskovati šele v zadnjih nekaj desetletjih. Začetek preučevanja tega
družbenega fenomena sega v leto 1966, ko je Don Anthony napisal razpravo z naslovom
Šport in turizem, ki je bila eno izmed prvih del na temo športnega turizma. Sicer lahko
povezovanje športa in turizma zasledimo že od antičnih časov naprej, antične olimpijske igre
so bile namreč pravi magnet tako za gledalce kakor tudi za tekmovalce, ki so zaradi dogodka
prepotovali velike razdalje (Zauhar, 2004; cv: Rauter, Pori M., 2013).
Turizem v današnjem času postaja vedno pomembnejša gospodarska panoga, katere sestavni
del je kakovostna turistična ponudba. Slednja pa med drugim obsega tudi številne športne
vsebine in programe, ki imajo v sodobnem, z informacijsko tehnologijo prepletenem času
vedno večjo vlogo (Berčič, Slak Valek, Sila, 2010).
Šport in aktivno preživljanje prostega časa sta namreč v zadnjem obdobju postala sinonima za
zdravo in kvalitetno življenje posameznika, kar je tudi razlog, da se ponudba, povezana s
športom, iz leta v leto povečuje ter pridobiva na kakovosti, raznovrstnosti in atraktivnosti.
Ukvarjanje s športom se tako ne pojavlja zgolj v preživljanju prostega časa v vsakdanjem
življenju, temveč tudi na različnih izletih, potovanjih in počitnicah. Pogosto lahko šport
predstavlja enega izmed pomembnejših potovalnih motivov (Rauter, Pori M., 2013).
Povezanost športa in turizma je očitna, zato si dandanes ni mogoče predstavljati delovanja in
razvoja turističnih središč brez celovite športno-turistične ponudbe (Berčič, 2010a). Športnoturistične aktivnosti je potrebno ponujati vse leto ter jih prilagajati letnim časom in zahtevam
turista (Rauter, Pori, 2013). Pomen športa v turizmu se tako iz leta v leto povečuje, dokazano
pa je tudi, da organizacijsko in vsebinsko dobro zasnovana športna ponudba bogati turizem in
vpliva na njegov hitrejši razvoj (Berčič, 2010a).
2.2.1. Športni turizem
Produkt prepletenosti športa in turizma je že omenjeni pojem športni turizem, ki pa ima več
definicij. Ena izmed njih definira športni turizem kot »turizem, ki je na kakršenkoli način
povezan s športom«, športnega turista pa kot »turista, ki se na potovanju na kakršenkoli način
ukvarja s športom (kot aktiven športnik, gledalec športne prireditve, raziskovalec športnih
znamenitosti …)« (Slak Valek, 2010, str. 61).
Številnim definicijam je skupna ideja, da gre pri športnem turizmu za tri vrste potovanj (tri
tipe) (Gibson, 1998; cv: Rauter, Pori M., 2013):
 Prvi tip športnega turizma se nanaša na potovanje, potrebno za ogled športnih
prireditev, zaradi katerih odpotujemo in prenočimo izven svojega doma. Najpogosteje
v to kategorijo uvrščamo športne prireditve na visoki ravni, ki so pogosto povezane s
krajšim potovanjem (npr. olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva …). V
znanstveni sferi je obravnavanje in raziskovanje tega segmenta športnega turizma
temeljilo predvsem na ekonomskih vidikih preučevanja, saj imajo lahko ti športni
dogodki velik vpliv na gospodarstvo.
 Drugi tip zajema potovanje, namenjeno ogledu športnih znamenitosti. Ta kategorija
zajema oglede športnih muzejev, olimpijskih stadionov in vsega, kar je povezano z
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zgodovino športa. Tej kategoriji športnega turizma se z znanstvenega vidika in tudi v
praksi posveča najmanj pozornosti.
 Tretji tip pa obsega potovanje, povezano z aktivnim ukvarjanjem s športom (npr. z
alpskim smučanjem, golfom, potapljanjem …). Gre za najneposrednejšo povezavo
turista s športom, saj aktivna udeležba zajema posameznike, ki potujejo, da so sami
športno aktivni.
Omenjene tipe športnega turizma lahko preprosto razložimo na primeru nedavno
obnovljenega Nordijskega centra v Planici. Prvi tip športnega turista bi v mesecu marcu
obiskal svetovno prvenstvo v poletih, drugi tip bi si ogledal Planiški muzej, tretji tip pa bi
tekel na smučeh na tekaškem poligonu. Seveda pa je pri tem potrebno opozoriti, da se
omenjeni tipi športnega turizma pogosto prepletajo med seboj. V svojem magistrskem delu se
bom osredotočila predvsem na tretji tip športnega turizma, to je aktivno ukvarjanje s športom,
ki bo v tem primeru alpsko smučanje.
2.2.2. Zimskošportni turizem
Delitev vrst turizma glede na letni čas je smiselna, kadar ima letna časovna razporeditev
turizma pomembno vlogo (Jeršič, 1987). Pomembno vlogo pa ima nedvomno ravno pri
zimskošportnem turizmu in alpskem smučanju, ki je močno pogojeno z naravnimi danostmi,
predvsem zadostno količino snežne odeje v hladnejši polovici leta.
Zimskošportni turizem je v primerjavi s športnim osredotočen le na zimski čas. Geografski
terminološki slovar njegovo sopomenko zimski turizem definira kot »množični turizem, ki
temelji na zimskošportnih aktivnostih, zlasti smučanju, sankanju, drsanju« (Geografski
terminološki slovar, 2016).
Podobna je tudi definicija turističnega terminološkega slovarja, ki ga označuje kot »vrsto
turizma, povezano z dejavnostmi, ki se zaradi naravnih danosti in razmer lahko izvajajo
izključno v zimskem času (smučanje, tek na smučeh, deskanje na snegu, sankanje ipd.)«
(Termania …, 2016).
Alpsko smučanje tako bogati zimskošportno ponudbo, hkrati pa tudi turizem spodbuja in
bogati zimske športe ter tako neposredno pripomore k njihovemu razvoju. Vidni in dokazljivi
so tudi pozitivni učinki povezanosti športa in zimskega turizma. Kot je že bilo omenjeno v
uvodnem delu drugega poglavja, je v sedanjem obdobju vedno bolj sprejeto načelo aktivnega
dopustovanja, kar v celoti velja tudi za zimski čas, in tako je aktiven oddih, obogaten s
smučanjem (ali eno od njegovih različic) osnova za sprostitev, užitek in zadovoljstvo. Aktiven
zimski dopust je v odnosu do preživljanja prostega časa v ostalih letnih obdobjih gotovo
specifičen, k čemur pripomore tudi zasnežena zimska pokrajina, ki daje takemu dopustu
posebno mikavnost in vrednost (Berčič, 2010b).
2.2.3. Smučarski turizem
Posamezne oblike turizma lahko ločimo tudi po prevladujočem motivu turističnega potovanja
in bivanja. Členitev in poimenovanje po motivih sta smiselna, kadar imamo opravka s
posebnimi motivskimi oblikami turizma, ki terjajo posebne turistične dobrine in storitve
(Jeršič, 1987).
Tak primer je tudi smučarski turizem, ki je ena izmed vrst (zimskošportnega) turizma, ki – kot
že ime pove –, temelji predvsem na (alpskem) smučanju. Natančne definicije ni mogoče
zaslediti niti v turističnem niti v Geografskem terminološkem ali Slovenskem smučarskem
slovarju.
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Se pa v Geografskem terminološkem slovarju pojavi s smučarskim turizmom tesno povezan
pojem, in sicer smučarsko središče, ki je »naselje z ustreznimi naravnimi razmerami in
infrastrukturnimi napravami za rekreacijo in športna tekmovanja na snegu, zlasti za alpsko
smučanje« (Geografski terminološki slovar, 2016). Glede na omenjeno definicijo
smučarskega središča velja poudariti, da se tudi pojem smučarski turizem tako ne nanaša le na
potovanja alpskih smučarjev, temveč tudi preostalih športnikov na snegu (npr. deskarjev,
turnih smučarjev, tekačev na smučeh …). Pojem bo v magistrskem delu večkrat uporabljen
predvsem v četrtem poglavju, v katerem bom opisala deset največjih smučarskih središč v
Sloveniji in nekatera druga na območju alpskih držav.
. Slika 1: Športni turizem kot produkt povezanosti športa in turizma ter njegovi podvrsti,
povezani z alpskim smučanjem
SMUČARSKI TURIZEM

ZIMSKOŠPORTNI TURIZEM

ŠPORTNI TURIZEM

ŠPORT

TURIZEM

Avtorica: Tadeja Ocepek
Vir fotografije: Snow Tours, 2015.
2.3. Dejavniki izbire cilja turističnega potovanja
Odločitev turistov o izbiri cilja turističnega potovanja lahko pojasnimo s privlačnimi in
potisnimi dejavniki1. Slednji vplivajo na posameznika, ko sprejema odločitev o odhodu na
turistično potovanje, in so produkt njegove notranje motivacije. Ta je specifična za
posameznika, ki zaradi nje začuti potrebo, da zapusti svoje običajno okolje (Heitmann, 2011,
str. 40; cv: Cigale, 2015). Okolica, ki nas vsakodnevno obdaja, lahko učinkuje na nas kot
potisni dejavnik v nevsakdanje, tuje okolje. S tega zornega kota lahko potovanje razložimo
1

Angleško »push« in »pull factors«.
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kot neke vrste »pobeg« iz domačega okolja. Z nasprotnega zornega kota pa lahko nek kraj s
svojimi znamenitostmi in turistično ponudbo deluje kot privlačni dejavnik. V tem primeru je
odločilno zanimanje za nek turistični kraj kot cilj turističnega potovanja, ki predstavlja
zunanjo motivacijo in primarno izhodišče za turistični obisk. Privlačni in potisni dejavniki se
med seboj ne izključujejo, temveč se medsebojno dopolnjujejo (Schmude, Namberger, 2010).
Njihovo delovanje največkrat razlagajo tako, da se ti dejavniki nanašajo na dve ločeni
odločitvi, sprejeti v dveh različnih trenutkih. Prva se nanaša na to, ali oditi na turistično
potovanje, druga pa na to, kam iti (Klenosky, 2002).
Decrop in Snelders (2005; cv: Cigale, 2015) v svojem modelu odločanja o počitnicah ločita
štiri tipe kontekstualnih vplivov:
 okoljski dejavniki (socialno, kulturno, geografsko okolje);
 primarni (starost, izobrazba, družinska situacija …) in sekundarni dejavniki
(počitniške izkušnje, motivi …);
 osebni in medosebni dejavniki (razporeditev vlog, raven komunikacije …) ter
 situacijski dejavniki (informacije, dostopnost, čustva in razpoloženja …).
Na izbiro ali neizbiro posameznih turističnih ciljev tako vplivajo različni dejavniki, ki pa se
po pomembnosti med seboj razlikujejo glede na motivacije turistov in njihove
socioekonomske značilnosti. Slednje so se izkazale kot pomemben element v raziskavi med
britanskimi smučarji v Kanadi, ki je pokazala, da sta bila najpomembnejša dejavnika pri izbiri
smučarskega cilja kakovost snega in raznolikost smučarskih terenov, medtem ko je bila cena
manj pomemben dejavnik, saj je šlo za smučarje iz višjih socioekonomskih skupin (Richards,
1996).
Konkretnih podatkov o turističnih potovanjih, povezanih z alpskim smučanjem, za slovensko
prebivalstvo ni moč najti. Richards (1996) pa v svoji raziskavi o počitniških navadah
britanskih smučarjev ugotavlja, da se izbira cilja turističnega potovanja med smučarji
razlikuje tudi glede na stopnjo njihovega smučarskega znanja in potrebo po nadgradnji svojih
smučarskih sposobnosti. Izkušeni smučarji v primerjavi z ostalimi namreč pogosteje izberejo
smučarski cilj na podlagi pogojev, ki jih le-ta ponuja v želji po pogostejši vključitvi v
smučarske aktivnosti. Njihove smučarske počitnice so v povprečju daljše kot pri smučarjih s
slabšim znanjem in čeprav je izkušenih smučarjev številčno manj, imajo na turističnih trgih
pomembno vlogo.
Motivi posameznikov se pogosto spreminjajo skozi čas pod vplivom potovalnih izkušenj. V
zadnjem času pa je pri nekaterih turistih pomemben dejavnik pri odločanju tudi ta, da je
turistična ponudba obzirna do okolja in družbe (npr. trajnostni turizem, ekoturizem) (Cigale,
2015).
Med najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na izbiro turističnega cilja, sodi tudi oddaljenost
ciljnega območja, ki je pogojena z mobilnostjo posameznikov (ali skupin), njihovimi motivi,
razpoložljivim časom ter obstoječimi prometnimi povezavami. Nezanemarljiv je tudi vpliv
turistične/rekreacijske ponudbe, ki je v odvisnosti od svoje privlačnosti sposobna pritegniti
obiskovalce z bolj ali manj oddaljenih območij. Tako se s povečevanjem oddaljenosti ciljnega
območja v splošnem povečujejo tudi čas in stroški, ki so potrebni za pot do ciljne destinacije,
zato z naraščajočo oddaljenostjo od območja bivanja število in pogostost turističnih potovanj
upadata (Cigale, 2015).
McKercher, Chan in Lam (2008; cv: Cigale, 2015) ugotavljajo, da je več kot polovica (57 %)
mednarodnih potovanj usmerjenih v sosednje države. 80 % jih je usmerjenih v države znotraj
radija 1000 km od države bivanja, povprečno povpraševanje za katerokoli destinacijo pa pade
na razdaljah, večjih od 1000 km, na 2 % in manj (razen ob odsotnosti turistične ponudbe na
bližnje ležečih območjih).
V primeru krajših turističnih potovanj, še zlasti nekajurnih ali enodnevnih, pa je oddaljenost
še večji omejitveni dejavnik, saj so prepotovane razdalje v povprečju še bistveno manjše.
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Slovenski turisti v veliki večini za svoja turistična potovanja izbirajo bližnje cilje, pri nekoliko
»daljših« turističnih potovanjih pa sosednje države, med katerimi je daleč najbolj obiskana
Hrvaška (Turistična potovanja po značilnostih …, 2014; cv: Cigale, 2015). Tako je velika
večina daljših turističnih potovanj usmerjena v Evropo, le manjšina pa na druge celine.
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3. ALPSKO SMUČANJE
3.1. Opredelitev osnovnih pojmov
V tem poglavju bom s pomočjo različnih virov opredelila osnovne pojme, povezane z alpskim
smučanjem:
 smučanje
Smučanje lahko opredelimo kot »obliko gibanja, pri kateri se s pripomočkom, pripetim na
noge, drsajoče premikamo po snegu« (Žužek Kres, 2009, str. 147). Še preprostejša je
definicija Slovenskega velikega leksikona (2005, str. 451), ki smučanje označuje kot »gibanje
po snegu s pomočjo smuči«.
Po definiciji Slovenskega smučarskega slovarja (2011, str. 183) je smučanje (ang. skiing,
nem. Skifahren) »zimska športna zvrst, pri kateri se drsi po snegu oziroma snežni podlagi s
smučmi ali s smučem podobno napravo, zlasti s snežno desko, v izbrani smučarski tehniki«.
Podobna je tudi definicija Darje Ažman in sod. (2002, str. 278), ki smučanje opredeljujejo kot
»športno zvrst, pri kateri smučar uporablja športno orodje, imenovano smuči ali smučem
podobne športne pripomočke (snežna deska, monoski, telemark smuči, smuči za teke ali
skoke, smuči za potovanja in sprehode, smuči za ture, starosvetne smuči, smučarski bob,
smuči za vse vrste gibalno oviranih oseb itd.)«.
Za gibanje po zasneženih površinah smučarji torej v prvi vrsti potrebujejo napravo oziroma
pripomoček, najpogosteje poimenovan smuči, ki so z varnostnimi vezmi pritrjene na noge
smučarja oziroma smučarske čevlje. Za odriv ali prenos ravnotežja sta potrebni tudi smučarski
palici, za zaščito in udobje pa smučarska čelada, očala, rokavice in primerna oblačila (Ski
Alpin, 2016). Danes je smučanje priljubljen rekreativni in tekmovalni šport. Poznamo več vrst
smučanja, med drugim alpsko smučanje, turno smučanje, nordijsko smučanje, akrobatsko
smučanje, ekstremno smučanje … (Slovenski veliki leksikon, 2005).
 alpsko smučanje
Alpsko smučanje (ang. alpine skiing, nem. alpines Skifahren) je ena izmed mnogih vrst
smučanja, od preostalih vrst pa se loči po tem, da se alpski smučarji spuščajo po urejenih,
označenih, zavarovanih in nadzorovanih smučiščih. Slovenski smučarski slovar (2011, str. 15)
alpsko smučanje definira kot »smučanje v alpski tehniki z uporabo alpske smučarske ali
turno-smučarske opreme« oziroma v kontekstu tekmovalnega alpskega smučanja kot
»smučanje v hitrejšem ali počasnejšem ritmu po smučišču, ki ima od startnega mesta do
ciljnega prostora postavljena smučarska vratca«.
 smučišče
Smučišče (ang. ski area, nem. Skigebiet) je »označen, zavarovan, urejen in nadzorovan
smučarski prostor za prostočasno in športno smučanje, na katerem so smučarske proge,
dostopne ter izstopne poti nanje, smučarske poti med posameznimi progami in smučarske poti
v dolino« (Slovenski smučarski slovar, 2011, str. 198 in 199).
Po definiciji Slovenskega velikega leksikona (2005, str. 452) pa je smučišče »zasnežena
strmina, namenjena smučanju, ki je v turističnih krajih urejena s teptalnimi stroji, opremljena
z žičnicami (vlečnicami, sedežnicami, gondolami) in varnostnimi oznakami, ob pomanjkanju
snega pa tudi umetno zasnežena«.
 smučarska proga
Smučarska proga (ang. ski course, nem. Skipiste) je navadno »z žičniškimi napravami
opremljena, označena, zavarovana, nadzorovana in teptana površina, ki je pokrita s snegom,
za prostočasno in tekmovalno smučanje in deskanje na snegu z dostopnimi in izstopnimi
potmi nanjo ter s smučarskimi potmi v dolino« (Slovenski smučarski slovar, 2017).
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 žičniška naprava
Žičniška naprava (ang. cableway installation, nem. Seilbahnanlage) je »naprava za prevoz
oseb ali tovora, ki se uporablja zlasti v gorskem svetu, navadno za premagovanje večjih
višinskih razlik in je izdelana iz posameznih sklopov glede na tehnično izvedbo, ki jo določa
namen uporabe« (Slovenski smučarski slovar, 2017). Poznamo več vrst žičniških naprav, med
drugim vlečnice, sedežnice, krožne kabinske žičnice, nihalne kabinske žičnice in vzpenjače.
Vlečnica (ang. drag lift, nem. Schlepplift) je »žičniška naprava z vlačili, ki vleče smučarje in
deskarje s pomočjo transportne vrvi tako, da drsijo, se premikajo po vlečni poti navzgor«
(Slovenski smučarski slovar, 2017).
Sedežnica (ang. chairlift, nem. Sesselbahn) je »žičnica, pri kateri krožno premikajoča se
transportna vrv premika na njej v enakomerni razdalji nameščene sedeže« (Slovenski
smučarski slovar, 2017).
Nihalna kabinska žičnica (ang. jigback, nem. Pendel-Gondelbahn) je »žičnica, pri kateri
viseče kabine, pritrjene na nosilni vrvi, premika vlečna vrv izmenično enosmerno, navadno od
kraja z nižjo na kraj z višjo nadmorsko višino« (Slovenski smučarski slovar, 2017).
Krožna kabinska žičnica (ang. gondola lift, nem. Gondelumlaufbahn) je »žičniška naprava,
pri kateri se kabine pomikajo med postajami v krožni smeri, delno podobno kot po obodu
kroga« (Slovenski smučarski slovar, 2017).
Vzpenjača (ang. cable car, nem. Standseilbahn) je »žičniška naprava za prevoz oseb ali
tovora od kraja z nižjo na kraj z višjo nadmorsko višino, pri kateri se s pomočjo vlečne žične
vrvi vlečena vozila, vagoni vozijo po vozišču« (Slovenski smučarski slovar, 2017).
3.2. Discipline tekmovalnega alpskega smučanja
Discipline tekmovalnega alpskega smučanja se delijo na hitre in tehnične. Med hitre
discipline uvrščamo smuk in superveleslalom, med tehnične pa slalom in veleslalom. Kot že
ime pove, je pri hitrih disciplinah v ospredju hitrost, pri tehničnih pa tehnika smučanja. Ne
glede na to pa je cilj vseh disciplin čim hitreje presmučati progo (Ažman in sod., 2002).
Omenjene discipline bodo podrobneje opisane v naslednjih štirih podpoglavjih.
Nekateri športni strokovnjaki pa kot samostojni disciplini navajajo tudi alpsko kombinacijo in
paralelni slalom. Alpska kombinacija (ang. alpine combination, nem. alpine Kombination) je
»tekmovanje v dveh alpskih smučarskih zvrsteh, najpogosteje v smuku in slalomu«. Zmaga
tisti tekmovalec, ki ima najhitrejši seštevek časov v obeh disciplinah (Slovenski smučarski
slovar, 2011, str. 23). Paralelni slalom (ang. parallel slalom, nem. Parallelslalom) pa je
»alpsko smučarsko tekmovanje, pri katerem dva tekmovalca ob istočasnem startu v prvem
teku in s časovnim zamikom zaostanka na prvi progi v drugem teku smučata vsak na svoji, s
sotekmovalčevo vzporedni slalomski progi in zmaga tekmovalec, ki v drugem teku prvi
presmuča ciljno črto« (Slovenski smučarski slovar, 2011, str. 131).
Sprva so tekmovanja prirejali le v smuku in slalomu, nekaj let kasneje se je uveljavil
veleslalom in šele ob koncu 80. let prejšnjega stoletja najmlajša tekmovalna disciplina,
superveleslalom. Za tekmovalno alpsko smučanje je značilna specializacija tekmovalcev za
posamezne discipline, zelo majhno je namreč število vsestranskih tekmovalcev, ki so uspešni
v vseh disciplinah (Ažman in sod., 2002).
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3.2.1. Smuk
Smuk (ang. downhill, nem. Abfahrt) je »hitra alpska smučarska zvrst, pri kateri se smuča po
strmini med zelo redko postavljenimi smučarskimi vratci z največjo hitrostjo med alpskimi
tekmovalnimi zvrstmi in v dolgih zavojih, ki so prilagojeni izoblikovanosti terena, kar
spremljajo tudi dolgi skoki čez prelomnice« (Slovenski smučarski slovar, 2011, str. 200).
Smukaška proga je v primerjavi z drugimi disciplinami najdaljša, zato zahteva od
tekmovalcev največ naporov. Tudi razdalja med vratci je največja, zato je še posebej
pomembno, da so ta postavljena pregledno in v skladu z značilnostmi terena. Smukaške smuči
merijo med 210 in 225 cm in ker so zavoji pri hitrih disciplinah daljši in manj zaključeni kot
pri tehničnih disciplinah, dosegajo tekmovalci bistveno večje hitrosti (tudi preko 150 km/h),
zaradi česar velja smuk za najnevarnejšo in pa za mnoge tudi najprivlačnejšo disciplino
alpskega smučanja. Poseben pomen imajo pri smuku dolgi skoki (tudi prek 70 m), zaradi
česar mora biti na vseh tekmah v celoti zagotovljena varnost tekmovalcev. Uspešnost je zlasti
na tekmovanjih v hitrih disciplinah pogosto odvisna predvsem od izkušenosti, psihofizične
pripravljenosti in konstitucijskih značilnosti tekmovalcev, zato ni presenetljivo, da v smuku
pogosto prevladujejo starejši in zrelejši tekmovalci (Ažman in sod., 2002).
Slika 2: Spektakularen skok na progi Streif v Kitzbühlu

Vir: Feratel Blog …, 2010.
3.2.2. Superveleslalom
Superveleslalom (ang. super G, nem. Super G ali Superriesenslalom) je »hitra alpska
smučarska zvrst z elementi veleslaloma in smuka, pri kateri smučar smuča po strmini blizu
vpadnice med redko postavljenimi smučarskimi vratci z veliko hitrostjo in v dolgih zavojih, ki
so prilagojeni izoblikovanosti terena« (Slovenski smučarski slovar, 2011, str. 224).
Glede postavitve in predvsem načina smučanja vključuje superveleslalom tako prvine smuka
kot tudi veleslaloma. Za boljšo vodljivost morajo biti smuči za superveleslalom daljše od
veleslalomskih, glede na manjše hitrosti pa krajše od smukaških, in merijo nekje od 200 do
215 cm. Palice superveleslalomistov so za boljši odriv po startu nekoliko daljše in oblikovane
tako, da se prilagajajo aerodinamiki tekmovalčevega telesa, medtem ko so v zavoju v pomoč
pri vzpostavitvi ravnotežja (Ažman in sod., 2002).

11

3.2.3. Veleslalom
Veleslalom (ang. giant slalom, nem. Riesenslalom) je »alpska smučarska zvrst, pri kateri
smučar po strmini smuča z večjo hitrostjo in v daljših zavojih med smučarskimi vratci z večjo
širino in je med posameznimi vratci večja razdalja kot v slalomu« (Slovenski smučarski
slovar, 2011, str. 259).
Čeprav se je veleslalom kot tekmovalna disciplina uveljavil šele po smuku in slalomu, danes
velja za temeljno disciplino alpskega smučanja. Prvine veleslaloma so podlaga tako za slalom,
ki je izrazito tehnična disciplina, kot tudi za obe hitri disciplini. Veleslalomske smuči so
zaradi lažje vodljivosti in večje hitrosti kot pri slalomu dolge od 180 do 195 cm. Večji del
procesa najmlajših tekmovalnih kategorij temelji na veleslalomu, saj je hitrost med
veleslalomskimi vratci najlažje nadzorovati. Veleslalom je tudi edina disciplina, v kateri
tekmujejo najmlajši, kar še potrjuje dejstvo, da gre za najosnovnejšo disciplino alpskega
smučanja (Ažman in sod., 2002).
3.2.4. Slalom
Slalom (ang. slalom, nem. Slalom ali Torlauf) je »alpska smučarska zvrst, pri kateri se po
strmini smuča z najnižjo hitrostjo med alpskimi tekmovalnimi zvrstmi, v kratkih, hitrih, ostrih
zavojih med smučarskimi vratci z majhno širino in je med posameznimi vratci majhna
razdalja« (Slovenski smučarski slovar, 2011, str. 181).
Pri slalomskih postavitvah gre za kombinacijo navpično, vodoravno in poševno postavljenih
vratc, postavitev pa je prilagojena razgibanosti terena. Ker sta širina vratc in razdalja med
njimi v primerjavi z drugimi disciplinami najkrajši, pri slalomu izvajamo kratke dinamične
zavoje. To je hkrati razlog, zakaj je hitrost v slalomu manjša kot v drugih disciplinah.
Sestavni del slalomskih postavitev so tudi različne spremembe ritma, zato mora biti
tekmovalec pripravljen na hitre reakcije in spremembe smeri. Zaradi dinamičnosti smučanja
je pomembno, da so smuči hitro odzivne in kratke. Današnje slalomske smuči so precej
krajše, kot so bile v preteklosti, saj merijo le od 150 do 175 cm (Ažman in sod., 2002).
3.3. Zgodovina alpskega smučanja
Številni svetovno znani zgodovinarji smučanja so si enotni, da lahko zgodovino smučanja
delimo na dve obdobji, in sicer na predmoderno in moderno dobo smučanja. Za predmoderno
smučarsko dobo (ali prazgodovino smučanja) velja obdobje od prvega dokumentiranega
pojava smučanja do leta 1888, ko je Norvežan Fridtjof Nansen s spremljevalci kot prvi s
smučmi prečkal Grenlandijo. Vsi smučarski dogodki po tej letnici štejejo za moderno dobo
smučanja (Guček A., 2008). Slovensko smučarsko zgodovino bom podrobneje opisala v
poglavju 3.3.3.
3.3.1. Predmoderna smučarska doba
Dandanes je težko z gotovostjo trditi, kje se je smučanje najprej pojavilo, saj se je morda
hkrati pojavilo na več koncih Severne Evrope (Laponske in Rusije) ali pa celo na območju
Severne Koreje in Kitajske. Zato se vsi viri opirajo na doslej odkrite sledi smučanja v obliki
skalnih reliefov (petroglifov), najdb smuči in prvih skromnih opisov. Po navedbah
zgodovinarjev je zibelka smučanja sedanja Norveška, saj so na otoku Rødøy na severu države
odkrili najstarejšo upodobitev smučarja na petroglifu. Smučar z masko zajca stoji na približno
4,5 m dolgih smučeh, v rokah pa ima krajšo palico, ki ima na koncu obliko ožjega vesla.
Vklesan je bil približno 3500 let pr. n. št. (Guček A., 1998).
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Slika 3: Norveška znamka iz leta 1966 z motivom najstarejše upodobitve smučarja na
petroglifu

Vir: Stampboards, 2014.
Zimske podnebne razmere in zamočvirjeni predeli poleti so najdbe najstarejših smuči
omogočali predvsem na Švedskem in Finskem. Najstarejše smuči so našli leta 1924 v
švedskem Kalvträsku, izvirale pa naj bi iz okoli 3200 let pr. n. št. Smuči so v dolžino merile 2
m, široke pa so bile 15 cm in razmeroma dobro ohranjene. Poleg smuči so našli še 1,5 m
dolgo palico (Guček A., 1998).
Nekoč so bile smuči zelo pomembne za preživetje, saj so se z njihovo pomočjo lovci hitreje
premikali po snegu in se pri tem manj naprezali, kot če bi se pri hoji brez njih globoko vdirali
v sneg ali s počasnimi krpljami zalezovali in lovili divjad. Dokazano je, da so bile ravno
krplje predhodnice smuči.
Slednje so strokovnjaki glede na različne vrste pradavnih smuči razvrstili na tri glavne tipe:
 Arktični tip (severni predeli Evrope in Azije), za katerega so značilne kratke (1,5 m),
a razmeroma zelo široke (15–20 cm) smuči, običajno podložene s krznom z jelenjo ali
tjulnjo kožo. Jermenska stremena so bila zelo enostavna. Smučar je vanje vtaknil
stopalo, da je lahko pri hoji potisnil smučko naprej.
 Nordijski ali skandinavski tip (območje Skandinavije) je bil primeren zlasti za
ravninske predele z dokaj trdo podlago. Uporabljali so jih predvsem prebivalci na
območju Norveške. Ena smučka je bila dolga (2–3 m), druga pa zelo kratka (20–30
cm) in podložena s krznom. Tak tip smuči je omogočal hitro gibanje po snegu in je bil
primeren predvsem za lov.
 Južni tip (Finska in slovanske dežele ter del Skandinavije) pa pozna dve enako dolgi
smučki, ki nista podloženi s krznom. Zgornja ploskev smuči je imela na sredini
vdolbino, v katero je smučar vtaknil stopala (Guček A., 1998).
Poleg lova so smuči v zimskih mesecih služile tudi vojakom kot odlično prometno sredstvo za
velike premike enot in hitrejše obkoljevanje. Največji zgodovinski vojaški smučarski podvig
se je tako zgodil leta 1522, ko je Švedska postala neodvisna. Pred tem je bila namreč
podrejena močnejšim Dancem, zato so se švedski uporniki pod vodstvom Gustava Vasa s
pomočjo smuči umaknili na Norveško in jih kasneje z uporom premagali. Švedska je po
dogodku postala neodvisna, Gustav Vasa (bolj znan kot Gustav I.) pa je postal prvi švedski
kralj (Guček A., 1998).
Pozimi izjemno surova in poleti skromna skandinavska zemlja je marsikoga prisilila, da je
odšel z družino v Severno ali Južno Ameriko in Avstralijo. S seboj so kot pomemben del
svoje kulture vzeli tudi smuči, zato ni nič nenavadnega, da so na teh kontinentih začeli
smučati prej kot v alpskem delu Evrope: v Združenih državah Amerike leta 1840, v Avstraliji
in na Novi Zelandiji leta 1855 in v Južni Ameriki leta 1890 (Guček A., 2008).
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Za širjenje smučanja iz območja Skandinavije v Srednjo in Južno Evropo pa je zagotovo
najpomembnejša letnica 1888, ko je v svet prodrla novica o pohodu Norvežana Fridtjofa
Nansena in njegovih spremljevalcev na smučeh preko Grenlandije. Pred tem notranjost
največjega otoka na svetu ni bila poznana in raziskana, zato je Nansen s tem podvigom
dokazal, kako koristna je raba smuči za potovanje po snegu in ledu.Tudi kasnejše odprave v
najodročnejše in najhladnejše predele Zemlje so spoznale prednosti uporabe smuči, med
drugim tudi Anglež Robert Falcon Scott in Norvežan Roald Amundsen, ki sta tekmovala v
osvajanju južnega tečaja leta 1911 (Guček A., 1998).
Po Nansenovem podvigu so si mnogi nataknili smuči tudi za razvedrilo in sprehode v zimski
naravi. Te dogodke štejemo tudi kot začetke športnega smučanja, ki se je preneslo predvsem v
alpske dežele. Smuči niso bile več zgolj pomembno prometno sredstvo, temveč so postale
pomembne tudi na drugih področjih življenja ljudi (Guček A., 1998).
Slika 4: Fridtjof Nansen in njegova odprava na Grenlandiji

Vir: Wikimedia Commons, 2010.
3.3.2. Moderna smučarska doba
Smučanje se je v drugi polovici 19. stoletja zelo hitro širilo proti Srednji Evropi, veliko vlogo
pri tem pa je odigral ravno Nansen, ki ga nekateri imenujejo tudi kot »izumitelja modernega
smučanja v Srednji Evropi«. Postal je namreč idol smučarskim pionirjem, ki jih je
navdihovalo predvsem njegovo odmevno prečkanje Grenlandije in v letu 1891 v nemščini
izdana knjiga Auf Schneeschuhen durch Grönland2 (Batagelj, 2009).
Najprej je bilo smučanje v večini Srednje Evrope privilegij bogatih, ki so imeli dovolj
finančnih sredstev za drago opremo in so odhajali na smučarski dopust v znana smučarska
središča. Seveda se je s smučanjem ukvarjalo tudi kar nekaj posameznikov, ki so bivali v
goratih območjih ali tik pod njimi in si sami naredili smuči ter z njimi krmarili v okolici
svojega bivališča (Guček A., 2008).
Eden izmed pionirjev smučanja v Srednji Evropi, ki ga je pri opisovanju moderne smučarske
zgodovine nedvomno potrebno omeniti, je Čeh Mathias Zdarsky. Velja za začetnika alpskega
smučanja, saj je postavil pomembno prelomnico v razvoju smučanja in smučarske opreme.
Tudi on je tako kot mnogi prebral Nansenovo knjigo in leta 1890 naročil svoj prvi par
2

Slovensko »Na smučeh preko Grenlandije«.
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norveških smuči. Le stežka pa jih je tudi uporabljal, saj so bile dolge 224 cm in imele
premehke vezi, zaradi katerih je peta močno drsela. Po šestletnih poskusih, v katerih je naredil
okoli 200 različic smuči in vezi, mu je končno uspelo presmučati zahtevno strmino brez
padca. Postal je pravi smučarski mojster, saj je skrajšal dolgo norveško smučko, patentiral
kovinsko vez in v togi, pokončni drži z enim kolom poudarjal pomen plužnega položaja
smuči. Tako je izumil novo, lilienfeldsko tehniko smučanja, saj je kot prvi na svetu v plužnih
zavojih obvladoval strma pobočja v okolici Lilienfelda v Spodnji Avstriji. Leta 1896 je izdal
tudi 97 strani dolgo knjigo Lilienfelder Skilauf-Technik3, opremljeno z 41 fotografijami, ki je
bila kasneje kar sedemnajstkrat ponatisnjena (Batagelj, 2009).
Slika 5: Mathias Zdarsky in lilienfeldska smučarska tehnika

Vir: Vintage Ski, 2016.
Poleg Zdarskega sta bila pri razvoju smučanja na začetku 20. stoletja pomembna tudi
Avstrijca Georg Bilgeri in Hannes Schneider. Bilgeri je še izboljšal tehniko Zdarskega, saj je
povezoval lastnosti dotlej poznanih lilienfeldske in norveške smučarske tehnike, ki sta si na
prelomu stoletja močno nasprotovali. Pomembno je prispeval k izboljšanju smučarske
opreme, predvsem z uvedbo uporabe dveh smučarskih palic, ki se je ohranila vse do danes
(Lešnik, 2002). Schneider pa je izumil svojo, t.i. arlberško tehniko smučanja, za katero je
značilno hitro smučanje v zelo nizkem smučarskem položaju, ki mu je omogočal
razbremenitev pred zavojem. S svojo tehniko je smučanju dodal eleganco in prepričljivost,
zato je veliko ljudi izgubilo strah pred smučanjem in se podalo na smuči. Bil je tudi eden
izmed ustanoviteljev prvega smučarskega kluba v Avstriji, smučarskega kluba Arlberg.
Skupaj z Angležem Arnoldom Lunnom sta leta 1928 veliko prispevala k razvoju
tekmovalnega alpskega smučanja, saj sta izpeljala znamenito tekmovanje v smuku in slalomu
Arlberg-Kandahar, ki je dolga leta veljalo za zelo prestižno tekmovanje v alpskem smučanju
(Arlberg, 2016).

3

Slovensko »Lilienfeldska smučarska tehnika«.
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Med pomembnejšimi dogodki za razvoj alpskega smučanja je bila tudi ustanovitev
Mednarodne smučarske zveze ali krajše FIS (fr. La Fédération Internationale de Ski)
2.2.1924 na kongresu v francoskem Chamonixu. Na tem pomembnem kongresu je bilo
zbranih 14 držav, med njimi tudi Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. FIS tekmovanj v
alpskem smučanju dolgo ni sprejela v svoj program, šele pod močnim pritiskom alpskih
članic je leta 1930 na kongresu v Oslu sprejela v svoj program tudi alpske discipline in prvi
tekmovalni pravilnik. Tekmovali so lahko tako moški kot tudi ženske. Prvo FIS-tekmovanje,
ki so ga kasneje priznali tudi za svetovno prvenstvo, je bilo leta 1931 v Mürrnu v Švici. Na
olimpijskih igrah pa se alpsko smučanje prvič pojavi pet let kasneje v GarmischPartenkirchnu v Nemčiji (Guček A., 1998). Idejo Francoza Serga Langa o ustanovitvi
svetovnega pokala v alpskem smučanju je FIS podprla leta 1966. Za končno uvrstitev celotne
sezone je veljal skupni seštevek vseh tekem, tekmovalcu z največjim številom točk pa so na
koncu podelili veliki kristalni globus. Zelo cenjeni so bili tudi mali kristalni globusi, ki so jih
prejeli zmagovalci v posameznih disciplinah (Trdan, 2016).
Skupaj s splošnim družbenim napredkom se je razvijal tudi sistem tekmovanj, zaradi česar se
je alpsko smučanje tako razmahnilo, da ga mnogi v svetu uvrščajo med množične in najbolj
priljubljene oblike zimske športne rekreacije. Posledica razmaha alpskega smučanja je bil
razvoj zimskega turizma in gradnja novih žičniških naprav v smučarskih središčih (Lešnik,
2002). Proti koncu 20. stoletja pride tudi do napredka v smučarski opremi in posledično v
tehniki smučanja. Pojavi se nova tehnika smučanja, imenovana karving, o kateri je leta 1966
pisal že Francoz Georges Joubert. Gre za »smučanje z zareznimi smučmi, med katerim
nagnjeni smučki ob izvajanju zavoja drsita v vzdolžni smeri zelo opazno po notranjem
robniku in v vrhunski izvedbi brez stranskega oddrsavanja« (Slovenski smučarski slovar,
2017). Med tekmovalci se ta zarezna tehnika uveljavi šele v sezoni 1999/2000, ko začnejo z
uporabo smuči s poudarjenim stranskim lokom. V današnjem času ima splošni tehnološki
razvoj posledice tudi v smučanju. Slednje se kažejo predvsem v razvoju opreme in materialov,
s čimer je neposredno povezano tudi spreminjanje smučarske tehnike. Največje spremembe v
razvoju smučarske opreme so opazne pri smučeh (Lešnik, 2002).
3.3.3. Zgodovina alpskega smučanja v Sloveniji
Na začetku pisanja o zgodovini smučanja v Sloveniji velja ponovno omeniti dejstvo iz
uvodnega dela, da imamo Slovenci v nasprotju z Avstrijci, Nemci, Italijani, Švicarji,
Francozi, Angleži, Hrvati, Američani in številnimi drugimi narodi, ki so prevzeli
skandinavsko (norveško) besedo »ski«, svoje staro ime za smuči. Izraz smuči namreč izvira iz
staroslovanske dediščine poimenovanja drsanja, vlečenja, plazenja in podobno. V slovenskem
jeziku in narečjih je mogoče najti mnogo različic, kot npr. šmeče, smuke, smukalce, smeče,
smuče, smučke … in še vrsto istopomenskih izrazov: leseni deščici, dauge karple, plohi, doge,
dile, dilce, deske, snežke … Danes uradno uporabljamo besedo smuči, če govorimo v množini
ali mislimo na en par smuči, ter smučka, če imamo v mislih eno samo (Guček A., 1998).
Slovenci smo se prvič vpisali v zgodovino smučanja leta 1549, ko je baron Žiga Herberstein,
sicer rojen v Vipavi, v latinščini napisal znamenito knjigo Rerum Moscovitarium Comentarii4,
v kateri opisuje smučanje in objavi grafiko smučarjev v guberniji 5 Perm, 4300 milj od
Moskve. Knjiga je do danes doživela kar 30 izdaj v šestih različnih jezikih, kar kaže na veliko
odmevnost tega potopisa. Nekateri raziskovalci in zgodovinarji njegov potopis povezujejo
tudi z začetki bloškega smučanja, saj je omemba ruskih smuči morda približala vedenje o
smučanju tudi na območju Srednje Evrope (Guček A., 1998).

4
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Slovensko »Moskovski zapiski«.
Višja upravna enota v carski Rusiji (SSKJ, 2016).
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Janez Vajkard Valvasor je leta 1689 v svoji knjigi Slava vojvodine Kranjske opisal bloško
smučanje, kar je izjemen dokument prvega smučanja na območju Srednje Evrope:
»Imajo pa kmetje na Kranjskem ponekod, posebno pri Turjaku in tam naokrog še en
poseben izumek, česar nikoli in drugod pri nas po deželi nisem videl, s čimer se
pozimi, ko zapade sneg, z neverjetno naglico spuščajo z visokega hriba navzdol. Tu si
vzamejo dve leseni deski, približno četrt cole debeli in pol dolžine navadnega čevlja
široki ter približno pet čevljev dolgi. Deske so s konca zakrivljene, v sredi pa je
pritrjen usnjat stremen, v katerem tiče noge. Na vsako nogo se natakne po ena deska.
Poleg tega drži kmet v rokah tudi po en močan kolec pod pazduho, je nagnjen precej
nazaj in se opira nanj ter krmari na ta način tudi po najbolj strmih brežinah navzdol…
// …prav noben hrib jim ni prestrm, da se nebi mogli podrsati navzdol in če je še tako
pogosto porasten z drevesi, kajti oni se zvijajo v vijugah navzdol kakor kača, kadar jim
prete ovire …« (Slava vojvodine Kranjske, 1994, str. 94; cv: Guček A., 1998, str. 18).
Pojav bloškega smučanja je izjemno pomemben za Srednjo Evropo, še posebej zaradi načina
smučanja starih Bločanov, saj so bili prvi na svetu, ki so znali krmariti po bregu navzdol v
zavojih (Guček A., 1998). Na posebne zimske razmere na območju Blok, ki so bile idealne za
smučanje, so vplivali predvsem relief (rahlo valovito gričevje na primerni nadmorski višini),
razmeroma obilne snežne padavine, ki so se zadrževale dlje kot v drugih predelih iste
nadmorske višine, in močnejši stalni veter, ki je ustvarjal visoke zamete, ki jih je bilo treba
premagovati. Poleg tega je območje zelo gozdnato, med drevesnimi vrstami prevladujeta
bukev in smreka, nekaj pa je tudi bora in breze. Prebivalci Blok so bili spretni pri obdelavi
lesa, saj sta tu doma lesna domača obrt in suha roba, kar je poleg naštetih reliefnih in
podnebnih razmer vplivalo na začetek smučanja in izdelovanje prvih smuči (Guček S., 1989).
Bloške smuči so bile največkrat izdelane iz bukovega lesa, obtesanega in zglajenega v
približno 160 cm dolge, 8–12 cm široke ter 1,5 cm debele deske, ki so jih spredaj močno
ukrivili. Pri hoji in rahlem vzpenjanju po navadi niso uporabljali palic, pri vožnji navzdol in
pri krmarjenju levo-desno ter za zaviranje pa so uporabljali močan, 200 cm dolg kol. Zaradi
oprijemanja snega na lesene smuči so le-te premazali s čebeljim voskom ali s stopljenim
lojem, da so lažje drsele po snegu (Guček S., 1989).
Smučanje je bilo tedaj povezano z vsakodnevnimi opravili podeželskega človeka, smuči pa so
bile pripraven pripomoček za gibanje po zasneženi pokrajini. Podlaga vsemu je bila
poraščenost pokrajine z gozdom in s tem dosegljivost surovine za izdelavo smuči, lesa. Ta
naravna značilnost je pogojevala drugi pomemben dejavnik, široko socialno podlago
dosegljivosti smuči. Možnost narediti jih doma je bila dana praktično vsakomur, ki si jih je
zaželel. Smuči so uporabljali pri lovu, sečnji in raznih opravilih, ki terjajo gibanje, med
drugim celo pri pogrebih. Seveda so smučali tudi za zabavo in poznali različne igre ter
tekmovanja, kar lahko štejemo med zametke športnega smučanja. Zaradi izredne geografske
in socialne zaprtosti pokrajine pa se smučanje ni razširilo z območja Bloške planote (Guček
S., 1989).
S pojavom sodobnega smučanja, ki je prodrlo tudi na Bloke, je začelo bloško smučanje
usihati. Dokončno pa je zamrlo s prepovedjo uporabe in posesti smuči s strani italijanskih
okupacijskih oblasti leta 1942. Med slovenskimi partizani se je namreč v zimi 1941/42
porodila ideja o osnovanju partizanske smučarske čete, ki bi se lahko pozimi uspešno
zoperstavila italijanskim okupatorjem. V času 2. svetovne vojne pa se je na slovenskem
ozemlju zgodil še en edinstven dogodek, in sicer organizacija tekem partizanov na
okupiranem ozemlju. Tekme v veleslalomu, skokih in patruljnem teku so potekale 20. in 21.
1. 1945 v Cerknem, pri čemer se je občasno slišalo grmenje topov daleč v dolini. Že jeseni
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leta 1944 pa je bila v Cerknem tudi partizanska delavnica smuči in vezi, ki jo je vodil Rudi
Finžgar, kasneje prvi direktor tovarne Elan v Begunjah (Guček A., 1998).
Slika 6: Bloški smučar, delo slikarja Jožeta Trpina

Vir: Guček A., 2012.
Med starodobnim bloškim smučanjem in vojnim obdobjem pa se je zgodilo še kar nekaj
dogodkov, ki so vplivali na razvoj smučanja na Slovenskem. Eden izmed pionirjev smučanja
na Slovenskem je bil učitelj Edmund Čibej (1861–1954) iz Dola nad Ajdovščino, ki je po
Nansenovem podvigu naročil par smuči z Norveške in jih preizkusil na obrobju Trnovskega
gozda. Nad smučanjem je navdušil tudi lovce, gozdarje in svoje učence ter tako postavil
pomemben temelj slovenskemu smučanju. Bil je namreč prvi v Srednji Evropi, ki je naročil
smuči po Nansenovem pohodu. Poleg tega je leta 1895 organiziral celo eno izmed prvih
smučarskih tekem (Guček A., 1998).
Med nazaslužnejšimi za napredek smučanja je tudi Rudolf Badjura (1881–1963), pionir
organiziranega smučanja in širjenja športnega smučanja v Sloveniji. Uvedel in vodil je redne
smučarske tečaje, širil zimski turizem z izleti in turami na smučeh, poslovenil številne
smučarske izraze in napisal prvo smučarsko knjigo v slovenščini. Vrhunec njegovega pisnega
strokovnega dela je knjiga Smučar, ki je izšla leta 1924. V njej je smučanje predstavil
celovito: od zgodovine, tehnike, opisov opreme in oprave do slovensko-srbohrvaškega
slovarja strokovnih izrazov. Leta 1920 sta kljub velikemu nasprotovanju smučanju z dr.
Cirilom Žižkom ustanovila prvi slovenski smučarski klub na gradu Snežnik, ki pa je kmalu
propadel zaradi močnih smučarskih sekcij v okviru ljubljanskih športnih klubov (Guček A.,
1998).
Smučanje se je kasneje v obdobju med obema vojnama spremenilo v ljudski šport. Smuči so
postale lažje dostopne ne le elitam, temveč tudi preostalim družbenim slojem. Z
institucionalizacijo smučanja v šolske organizacije sta postala oprema in učenje smučanja
dostopnejša, razvijal se je zimski turizem kot pomembna gospodarska panoga, smučanje pa je
postalo idealna sezonska športna panoga, ki je propagirala nov, moderen življenjski slog. Tudi
število smučarjev je od nekaj sto ali tisoč po koncu prve svetovne vojne naraslo na približno
25000 leta 1931 in 70000 tik pred drugo svetovno vojno (Stepišnik, 1966; cv: Batagelj, 2009).
Jedro vsestranskega smučarskega razvoja je predstavljala Jugoslovanska zimskošportna zveza
(JZŠZ), ki je bila ustanovljena 13. 8. 1922 v Ljubljani. Kasneje, 9. 6. 1940, je bila za Dravsko
banovino ustanovljena Slovenska zimskošportna zveza (SZŠZ) s sedežem na Jesenicah. Njene
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naloge so bile iste, kot jih je izvajala JZŠZ, le da so bile omejene na manjši teritorij. Čez osem
let pa so ustanovili Smučarsko zvezo Slovenije (SZS), ki obstaja še danes. Jugoslavija je bila
vsa leta enakopravna članica FIS, jugoslovanski športniki pa so se redno udeleževali
mednarodnih tekmovanj, svetovnih prvenstev in zimskih olimpijskih iger (Batagelj, 2009).
Poleg tega smo se Slovenci izkazali tudi pri organizaciji mednarodnih tekmovanj na najvišji
ravni. Tekmi za pokal Vitranc v Kranjski Gori prirejajo že od leta 1961, tekmi za Zlato lisico
na Mariborskem Pohorju pa od leta 1964, kar omenjeni prizorišči uvršča med tradicionalni v
svetovnem pokalu (Vitranc Cup is celebrating …, 2011).
Največja zvezda slovenskega smučanja, ki se je razcvetelo predvsem v 80. letih, pa je bil brez
dvoma Bojan Križaj, ki je dosegel prvo slovensko6 zmago za svetovni pokal na slalomu v
švicarskem Wengnu leta 1980. Skupno je nanizal kar osem zmag in še danes velja za
najuspešnejšega alpskega smučarja v Sloveniji. Dve leti kasneje je na svetovnem prvenstvu v
Schladmingu prvo medaljo na svetovnih prvenstvih dosegel Boris Strel z bronom v
veleslalomu. Prvo slovensko olimpijsko medaljo pa je dosegel Jure Franko, ki je v Sarajevu
leta 1984 prismučal srebro v veleslalomu. V osemdesetih je pomemben mejnik za slovensko
smučanje postavil tudi Rok Petrovič, ki je leta 1986 s petimi zmagami v slalomu osvojil prvi
mali kristalni globus za Slovenijo. Žensko alpsko smučanje je v osemdesetih zaznamovala
predvsem Mateja Svet s prvo žensko zmago v svetovnem pokalu leta 1986, prvim malim
kristalnim globusom v veleslalomu leta 1988 in naslovom svetovne prvakinje v veleslalomu
na svetovnem prvenstvu v Vailu leta 1989 (SZS, 2016).
V devetdesetih se je Slovenija odcepila od Jugoslavije in se podala na samostojno pot, na
kateri jo je 10. 11. 1991 podprla tudi FIS. Leta 1993 sta prvi zmagi za samostojno Slovenijo
dosegla Jure Košir in Katja Koren. Naslednje leto so zaznamovale olimpijske igre v
Lillehammerju in »bronasta doba« slovenskega smučanja, saj se Jure Košir, Katja Koren in
Alenka Dolžan z Norveške vrnejo s tremi bronastimi medaljami. Devetdeseta leta in prehod v
novo tisočletje zaznamujejo tudi uspehi Špele Pretnar, Mojce Suhadolc, Urške Hrovat,
Matjaža Vrhovnika, Mitje Kunca in drugih. Zadnje desetletje pa se je dogajala prava
smučarska pravljica, ki jo je pisala najuspešnejša slovenska alpska smučarka vseh časov, Tina
Maze. Osvojila je 26 zmag v svetovnem pokalu, 81 uvrstitev na stopničke, 13 medalj z velikih
tekmovanj, 3 male in 1 veliki kristalni globus. Slednjega je osvojila v sezoni 2012/13, ko je
zbrala rekordnih 2414 točk, kar doslej ni uspelo še nobenemu alpskemu smučarju (SZS,
2016).
3.4. Alpsko smučanje in športnorekreativne navade Slovencev
V članku Športnorekreativne navade Slovencev (Pori M., Pori P., Sila, 2013) strokovnjaki s
Fakultete za šport Maja in Primož Pori ter Boris Sila predstavijo izsledke leta 2008 opravljene
študije, ki je bila del Evropske družboslovne raziskave.
V zadnjih desetih letih se je delež Slovencev, ki se ukvarjajo s športno rekreacijo, povečal.
Razlog za to je vedno večja osveščenost o pomembnosti redne športnorekreacijske dejavnosti
in njenih pozitivnih učinkov. Po zadnjih podatkih iz omenjenega leta se 59 % odraslih
Slovencev občasno ali redno ukvarja s športno rekreacijo, 41 % pa je nedejavnih, kar pomeni,
da se s športno rekreacijo ne ukvarjajo ali pa so dejavni le enkrat do nekajkrat letno (Pori M.,
Pori P., Sila, 2013).
Kot je bilo omenjeno že v uvodu, je alpsko smučanje že tradicionalno ena izmed najbolj
množičnih športnih dejavnosti v Sloveniji. Leta 2008 se je z njim ukvarjalo 16,6 %
prebivalcev, starih vsaj 15 let, kar alpsko smučanje uvršča na četrto mesto najbolj
priljubljenih športnorekreacijskih dejavnosti, in sicer takoj za hojo in sprehodi, plavanjem in
cestnim kolesarstvom. Gre namreč za dejavnost, ki se odvija v naravi, kar Slovenci še posebej
6

V tem obdobju so slovenski smučarji sicer nastopali pod zastavo SFRJ.
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cenimo. Zelo pomembno je tudi kot del identitete Slovencev, saj se že od leta 1973 pojavlja
na visokih mestih med najbolj priljubljenimi športnorekreacijskimi dejavnostmi, zato so ga
Slovenci sprejeli kot način življenja v zimskem času (Pori M., Pori P., Sila, 2013).
Med moško populacijo se je po priljubljenosti alpsko smučanje med vsemi
športnorekreacijskimi dejavnostmi znašlo na petem mestu (20,8 %), pri ženskah pa na šestem
(13 %). Glede na starost se največ alpskih smučarjev pojavlja v starostni skupini od 25 do 34
let, in sicer kar 27,4 %. Nato sledita starostni skupini od 35 do 44 let (23,8 %) in od 15 do 24
let (23,7 %), ki imata skoraj enak delež dejavnih alpskih smučarjev. Najmanj alpskih
smučarjev se pojavlja v starostnih skupinah od 45 do 54 let (16,3 %), od 55 do 64 let (8 %) in
nad 65 let (3,3 %). Alpsko smučanje sodi med najdražje športnorekreacijske dejavnosti, ki si
jih lažje privoščijo ljudje višjega socialnega sloja, kar potrjuje tudi porazdelitev alpskih
smučarjev glede na stopnjo izobrazbe. Največ jih ima namreč visokošolsko izobrazbo (31 %),
sledijo anketiranci s srednješolsko (19 %), poklicno (13 %) in osnovnošolsko izobrazbo (7
%). Glede na tip krajevne skupnosti je med vsemi športnorekreacijskimi dejavnostmi največje
odstopanje ravno pri alpskem smučanju, s katerim se ukvarja kar četrtina ljudi iz primestnega
tipa krajevne skupnosti. Verjetno je njim tako glede oddaljenosti do smučišča kot tudi cene
alpsko smučanje dostopnejše. Prebivalci v mestih (17 %) imajo namreč do smučišč po navadi
daljšo pot, vaški prebivalci (15 %) pa so pogosto omejeni s svojim socialnim položajem (Pori
M., Pori P., Sila, 2013).
3.5. Pokrajinska primernost Slovenije za alpsko smučanje in prihajajoče klimatske
spremembe
Alpsko smučanje je športna dejavnost, ki se odvija na prostem in je kot taka pogojena z
reliefno primernimi ter zasneženimi pobočji. Primernost za izvajanje alpskega smučanja na
določenem območju določajo predvsem: talno rastje pobočja, višinska razlika in nagib
pobočja ter zanesljivost snežne odeje. Z vidika vegetacije so najprimernejša »odprta« pobočja,
to so pasovi naravne višinske travne vegetacije, nerodoviten in neporasel višinski pas ter širši
pasovi izkrčenega gozda (planinski pašniki, senožeti). Z vidika naklona so za množično
alpsko smučanje najprimernejša pobočja z nagibi 10–60 %, pri čemer so idealni nagibi 20–35
%, manjši od 10 % ali večji od 60 % pa so po mnenju strokovnjakov neugodni. Zaželjeno je
tudi, da so smučarski tereni razgibani, kar pomeni, da se položni in strmi odseki menjavajo
znotraj zgoraj navedenih naklonov. Minimalna denivelacija oz. višinska razlika smučišč naj bi
bila večja od 150 m. Kar se tiče zanesljivosti snežne odeje, pa jo večina avtorjev omejuje z
minimalnim trajanjem snežne odeje vsaj 45 dni (Jeršič, 1999).
Proučevanje naravne primernosti za alpsko smučanje je pokazalo, da ima Slovenija v
primerjavi z nekaterimi tujimi alpskimi državami manj ustrezne razmere za to dejavnost. Višji
gorski svet namreč nima ustreznega reliefa, ki bi omogočal oblikovanje obsežnih smučišč z
večjimi višinskimi razlikami, razen z večjimi posegi in s tem povezanimi visokimi stroški.
Predalpsko hribovje pa sega v nadmorske višine, kjer je snežna odeja nezanesljiva oz.
kratkotrajna. Poleg tega sta neugodna dejavnika tudi nizka nadmorska višina gorskih dolin (in
s tem pogojena nezanesljiva snežna odeja) ter dokaj slaba reliefna povezanost planot in dolin
višjih gorskih pobočij, ki bi omogočala razvejana smučišča z možnostjo »potovanja« med
smučarskimi progami po zgledu tujine (npr. Sella Ronda v italijanskih Dolomitih) (Jeršič,
1999).
Poleg zgoraj opisanih neugodnih reliefnih razmer pa velik problem predvsem za prihodnost
alpskega smučanja predstavljajo klimatske spremembe. Katja Vrtačnik Garbas (2008a) v svoji
doktorski disertaciji z naslovom Posledice klimatske spremenljivosti v središčih zimskošportne rekreacije v Sloveniji ugotavlja, da so slovenska smučišča precej občutljiva na
spremenljivost klime in posledično tudi na klimatske spremembe.
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Trendi kažejo na zmanjševanje števila dni z naravno snežno odejo, zaradi česar ima večina
večjih slovenskih smučišč že vzpostavljene sisteme za umetno zasneževanje, s pomočjo
katerih podaljšujejo smučarske sezone. Zaradi višjih temperatur in večje pogostosti zelenih
zim se bodo stroški umetnega zasneževanja in z njimi povezane količine porabljene vode in
energije zelo povečali, kar bo najverjetneje vplivalo tudi na dvig cen smučarskih vozovnic.
Slovenska smučišča so v primerjavi s tistimi v osrednjih Alpah v precej slabšem položaju, saj
so na precej nižjih nadmorskih višinah, zaradi česar so bolj občutljiva in imajo manj možnosti
za prilagajanje. Visokogorska smučišča v Sloveniji pa bodo verjetno pridobila na račun
manjših, kar se je pokazalo že v zeleni zimi 2006/07, ki je najbolj prizadela ravno manjša,
nižjeležeča smučišča, medtem ko je Kanin zabeležil najboljšo sezono v primerjavi s
prejšnjimi 15 leti (Vrtačnik Garbas, 2008a).
Rezultati analiz so pokazali, da bi se že v primeru dviga temperatur za 1 °C število dni s
snežno odejo bistveno zmanjšalo, umetno zasneževanje pa bi postalo neizbežno. Ob dvigu
temperatur za 2 °C bi bile snežne razmere na slovenskih smučiščih še bolj kritične, v primeru
dviga za 3 °C pa bi bila slovenska smučišča celo obsojena na propad. V prihodnosti na
zimsko-športni turizem ne bo vplivala le zanesljivost snežne odeje, temveč tudi ostali
vremenski elementi. Povečala se bo količina padavin, prav tako bo večja tudi oblačnost, zato
bo alpsko smučanje postalo manj privlačno, na smučiščih višjih nadmorskih višin pa se bo
zaradi povečane količine snega povečala tudi nevarnost snežnih plazov (Vrtačnik Garbas,
2008a).
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4. SMUČARSKA SREDIŠČA V IZBRANIH DRŽAVAH
4.1. Smučarska središča po svetu
Na svetu je 5306 smučarskih središč, od tega 3515 v Evropi, 867 v Aziji, 814 v Severni
Ameriki, 55 v Avstraliji in Oceaniji, 40 v Južni Ameriki in 14 v Afriki (Skiresort.info, 2017).
Graf 1: Delež smučišč na posameznih celinah
Evropa
Azija
Severna Amerika
Avstralija in Oceanija
Južna Amerika
Afrika
Vir: Skiresort.info, 2017.
Na svetu je kar 80 držav, v katerih je mogoče smučati. Vsa smučarska središča skupaj
razpolagajo z 58192 km smučarskih prog in 21625 žičniškimi napravami, ki se razprostirajo
do nadmorske višine 4700 m. Vendar smučišča alpskih držav, med katere spada tudi
Slovenija, v eni sezoni sprejmejo skoraj polovico vseh rekreativnih smučarjev na svetu
(Grom, 2016). Zato se bom v naslednjih poglavjih osredotočila predvsem na smučarska
središča šestih izbranih alpskih držav: Avstrije, Italije, Francije, Švice, Nemčije in seveda
Slovenije. Liechtenstein je izvzet iz obravnave, saj ima le eno večje smučarsko središče, in
sicer Malbun.
Zemljevid 1: Smučarska središča po svetu

Vir: Skiresort.info, 2017.
22

4.2. Smučarska središča v Alpah
Kot je že bilo omenjeno, se bom v naslednjih poglavjih osredotočila predvsem na smučarske
centre alpskih držav. Presenetljivo ima največ smučarskih središč Nemčija, in sicer kar 620, a
so ta povečini manjša in zgolj lokalnega oziroma regionalnega pomena. Sledijo ji Avstrija,
Švica, Italija, Francija in Slovenija. Po skupni dolžini smučarskih prog je na prvem mestu
Francija, sledijo ji Avstrija, Švica, Italija, Nemčija in Slovenija. Enak vrstni red je posledično
tudi glede na število žičniških naprav. Smučišča se v omenjenih državah razprostirajo skoraj
od nivoja morske gladine pa do nekaj manj kot 4000 m. Najvišje smučarsko središče
Zermatt/Breuil-Cervinia/Valtournenche-Matterhorn se nahaja na italijansko-švicarski meji na
nadmorski višini 3899 m (Skiresort.info, 2017).
Preglednica 1: Osnovne značilnosti smučarskih središč v izbranih alpskih državah
Država
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Vir podatkov: Skiresort.info, 2017.
4.2.1. Razvoj turizma v Alpah
Razgiban relief, blažilna klima, raznovrstna vegetacijska odeja ter številna jezera in živahne
reke nudijo v Alpah ugodne naravne predpogoje za turizem. Poleg tega je močno razvita tudi
turistična infrastruktura za različne oblike rekreacije, med drugim tudi za alpsko smučanje. Na
velik turistični pomen Alp poleg naravnih danosti in razvite turistične infrastrukture vpliva
tudi njihova lega v bližini zahodnoevropskih in južnoevropskih mest. Številni prebivalci
omenjenih mest namreč preživljajo svoj letni dopust prav v Alpah in tja radi potujejo na
krajše izlete. Turistični obisk kaže na dve izraziti sezoni, saj je največji turistični promet
značilen v času od decembra do marca in od junija do avgusta (Jeršič, 1990).
Razvoj turizma v Alpah je zaznamovalo več faz (povzeto po Vrtačnik Garbas, 2008a):
 čas odkrivanja alpske pokrajine (1765–1880)
Za prvo fazo razvoja turizma v Alpah je značilno le malo turistov, katerih glavni motiv pa je
bil večinoma avanturizem in ne počitek. Turistična infrastruktura je bila temu primerno
skromna, z izjemo nekaj tradicionalnih kopališč. Večina turistov je bila nastanjena v
turističnih krajih v Franciji in Švici, kot so Chamonix, Zermatt in Grindelwald (Bätzing,
2003; cv: Vrtačnik Garbas, 2008a). V tem obdobju so prvi raziskovalci, predvsem botaniki in
geologi, prišli tudi v slovenske Alpe, kmalu za njimi pa tudi prvi planinci (Jeršič, 1998; cv:
Vrtačnik Garbas, 2008a).
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 faza secesije (1880–1914)
V fazi secesije je najpomembnejšo vlogo igrala izgradnja železnice, ki je vodila k prvi
turistični ekspanziji in odpiranju alpskega prostora. Število turistov je bilo v celotnih Alpah še
vedno skromno, a se je v posameznih središčih zaradi daljšega bivanja premožnih gostov iz
višjih slojev razvil intenziven turizem. V tem obdobju je glavni motiv za obisk predstavljalo
čutno doživljanje narave (Bätzing, 2003; cv: Vrtačnik Garbas, 2008a). Vzporedno so se v fazi
secesije začeli razvijati tudi slovenski turistični kraji, predvsem Bled, Bohinjska Bistrica,
Kranjska Gora in Jezersko (Jeršič, 1998; cv: Vrtačnik Garbas, 2008a).
 medvojni čas
Medvojni čas je negativno vplival na razvoj turizma v Alpah, saj so se velike palače in hoteli
izgubili v množici manjših hotelov, počitniških hišic in privatnih sob, namenjenih srednjemu
sloju. V tem času je prišlo tudi do prvega večjega povpraševanja po zimskem turizmu, a so
neugodne politične in ekonomske razmere onemogočale njegov večji razcvet (Vrtačnik
Garbas, 2008a).
 zlata doba (1958–1985)
Zlato dobo je zaznamoval razcvet turizma v Alpah in izoblikovanje masovnega turizma, v
katerega so bili vključeni tudi nižji družbeni sloji. Večina turistov je prenočevala v privatnih
sobah, penzionih in majhnih hotelih. Leta 1965 se je masovnemu poletnemu pridružil še
masovni zimski turizem, zaradi česar so se številna območja preoblikovala v dvosezonska.
Med nastanitvenimi objekti so prevladovali luksuzni hoteli, majhna smučišča pa so zgubljala
bitko z velikimi. Zimski turizem se je v nasprotju s poletnim razvijal v smeri modernega, saj
je namesto pasivnega občudovanja pokrajine postalo privlačno aktivno preživljanje prostega
časa. V Sloveniji zlata doba ni pustila pomembnejših sledi, čeprav se je začel razvijati
množični turizem, a v veliko manjšem obsegu kot v drugih alpskih državah. V gorskem svetu
so pričeli preučevati možnosti za ureditev smučarske infrastrukture, a je velik del teh načrtov
ostal neuresničen (Bätzing, 2003; cv: Vrtačnik Garbas, 2008a).
 faza stagniranja (1985–1999)
Fazo stagniranja sta zaznamovala manjša rast in nihanje števila nočitev. Istočasno se je
namreč povečeval tudi turizem izven Alp, vzrok za to pa sta bili globalizacija in liberalizacija
(odprtje meja, nove turistične destinacije, poceni letalstki poleti in ponudbe agencij …).
Posledično se v tej fazi ni oblikovalo nobeno novo turistično območje, a je prišlo do številnih
izboljšav v infrastrukturi, namenjeni zimskemu športu. Število turističnih ležišč se je
zmanjševalo in manjši ponudniki so bili posledično izrinjeni s trga. Pozimi so bile spremembe
relativno majhne, saj se je z umetnim zasneževanjem kvaliteta ponudbe na obstoječih
smučiščih stalno izboljševala. Zanimanje za alpsko smučanje je v devetdesetih letih nekoliko
upadlo, saj je postalo priljubljeno deskanje na snegu in nova tehnika smučanja, karving
(Vrtačnik Garbas, 2008a).
 faza nove ureditve (od leta 1999 naprej)
Faza nove ureditve se je začela po letu 1999, ko je zaradi vse večje konkurence med Alpami
in drugimi turističnimi območji prišlo do težnje, da je potrebno povečati privlačnost Alp
oziroma posameznih regij (Bätzing, 2003; cv: Vrtačnik Garbas, 2008a). Znano je, da na trgu
turističnih ponudnikov uspevajo le tisti kraji in območja, ki imajo tradicijo oziroma znani
sloves in se na povpraševanje odzivajo razmeroma hitro, kar pomeni, da hitro uvajajo
rekreativne novosti in nove privlačnosti v obstoječo ponudbo kraja in hkrati skrbijo za stalno
promocijo kraja. V slovenskem alpskem prostoru se tako uveljavlja program turizma 3A, ki
vključuje aktivne, akcijske in adrenalinske turistične dejavnosti (Vrtačnik, 2005; cv: Vrtačnik
Garbas, 2008a).
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4.2.2. Značilnosti turizma v izbranih alpskih državah v letu 2015
V spodnji tabeli sem primerjala število prihodov turistov, število nočitev turistov, povprečno
dobo bivanja in tri države, iz katerih je prihajalo največ turistov v obravnavane alpske države
v letu 2015. Večina držav žal ne beleži posebne statistike za zimski ali poletni turizem, zato
so podatki v tabeli precej splošni, saj se vloga zimskega ali poletnega turizma od države do
države precej razlikuje. Tako ima zimski turizem v Avstriji veliko večjo vlogo kot na primer v
Italiji ali Franciji.
Preglednica 2: Osnovne značilnosti turizma v izbranih alpskih državah v letu 2015
Država

Avstrija

Število
prihodov
turistov
(v milijonih)
39,4

Število nočitev Povprečna
turistov
doba
(v milijonih)
bivanja
(v dneh)
135,2
3,4

Italija

113,4

392,7

3,5

Francija

157,5

410,1

2,6

Švica

17,8

35,6

2,0

Nemčija

166,8

436,2

2,6

10,3

2,6

Slovenija 3,9

Število turistov iz posameznih držav

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Nemčija (37,5 % vseh nočitev)
Nizozemska
Švica
Nemčija (13,6 % vseh nočitev)
Francija
Velika Britanija
Velika Britanija (19,2 % vseh
nočitev)
Nemčija
Belgija in Luksemburg
Nemčija (10,8 % vseh nočitev)
ZDA
Velika Britanija
Nizozemska (2,6 % vseh nočitev)
Švica
Velika Britanija
Italija (10,2 % vseh nočitev)
Avstrija
Nemčija

Vir podatkov: Laimer, Schischeg, 2016; Istat, 2016; Chiffres clés du tourisme, 2016; Eurostat,
2017; Swiss tourism in figures 2015, 2016; Strauss in sod., 2016; Zahlen-Daten-Fakten, 2015;
DESTATIS, 2016; Sabljić, Vovko, 2016.
V letu 2015 je avstrijski turizem zabeležil kar 135,2 milijona nočitev, od tega 36,42 milijona
nočitev domačih in 98,78 milijona nočitev tujih gostov, kar je 2,5 % več kot leto prej. Število
prihodov turistov je znašalo 39,4 milijona, od tega je bilo 26,72 milijona prihodov tujih in
12,70 milijona prihodov domačih gostov. Povprečna doba bivanja je znašala 3,4 dneva. Več
kot polovico nočitev vseh tujih gostov so prispevali nemški turisti (50,71 milijona oziroma
37,5 % vseh nočitev), sledijo nizozemski, švicarski, britanski, italijanski, belgijski, češki,
francoski in poljski turisti (Laimer, Schischeg, 2015).
Italija je v letu 2015 zabeležila 392,8 milijona nočitev turistov, kar so 4 % več kot leto prej.
Prihodov turistov je bilo 113,4 milijona, kar je 6,4 % več kot leto prej. Povprečna doba
bivanja v Italiji je znašala 3,5 noči. K porastu prihodov turistov je prispeval tudi Expo Milano,
ki je potekal med majem in oktobrom 2015 in povečal število nočitev v Milanu za 26,8 %
25

glede na preteklo leto. Kar 80,6 % turistov je Italijo obiskalo z namenom počitnikovanja. Med
tujimi gosti je bilo največ nemških turistov, ki so ustvarili kar 13,6 % vseh nočitev, sledijo jim
francoski, britanski in ameriški turisti. Italija je v letu 2015 skupaj s Španijo, Francijo in
Nemčijo ustvarila kar polovico vseh prihodov turistov v Evropsko unijo (Istat, 2016).
Švica je v letu 2015 beležila 35,6 milijona nočitev turistov, od tega 19,58 milijona nočitev
tujih in 16,05 milijona nočitev domačih gostov, kar je skupno 0,8 % manj kot leto prej.
Zanimiva je tudi primerjava števila nočitev turistov v zimski (od novembra 2014 do aprila
2015) in poletni sezoni (od maja 2015 do oktobra 2015): več nočitev je bilo zabeleženih
poleti, in sicer 20,08 milijona, pozimi pa 15,70 milijona. Povprečna doba bivanja v Švici je
znašala 2,0 dneva. Največ tujih gostov tako kot v Italiji in Avstriji predstavljajo nemški turisti
(10,8 % vseh nočitev), sledijo jim ameriški in britanski turisti. Zanimiv je tudi porast turistov
iz Azije, število nočitev katerih se je v zadnjih desetih letih še podvojilo (iz 2,14 milijona leta
2006 na 4,74 milijona leta 2015). Tako se na četrtem mestu med tujimi turisti nahajajo Kitajci
(Swiss tourism in figures 2015, 2016; Strauss in sod., 2016).
Nemčija je država z izrazito prevlado domačih gostov. Leta 2015 je beležila 166,8 milijona
prihodov turistov, od tega 35 milijonov prihodov tujih in 131,8 milijona prihodov domačih
turistov, kar znaša 3,7 % več kot leto prej. Nočitev turistov je bilo 436,2 milijona, od tega
79,7 milijona nočitev tujih in 356,6 milijona nočitev domačih turistov, kar je 2,9 % več kot
leto prej. Povprečna doba bivanja turistov v Nemčiji je znašala 2,6 dneva. Med tujimi turisti
so prevladovali nizozemski, švicarski, ameriški, britanski, italijanski in avstrijski turisti. Glede
na zvezne dežele je bilo največ turistov na Bavarskem ter v zveznih deželah BadenWürttemberg, Severno Porenje-Vestfalija, Spodnja Saška, Hessen in Berlin, ki je šele na
šestem mestu s 30 milijoni nočitvami letno (Zahlen-Daten-Fakten, 2015; DESTATIS, 2015).
Francija je turistično najbolj obiskana država na svetu, ki je v letu 2015 beležila 157,5
milijona prihodov in 410,1 milijona nočitev turistov. Povprečna doba bivanja v Franciji je
znašala 2,6 dneva. Število turistov se je po terorističnih napadih v Parizu novembra leta 2015
zmanjšalo za 15 %. Omenjenega leta je Francijo obiskalo največ britanskih, nemških,
belgijskih in luksemburških, italijanskih, španskih, švicarskih in nizozemskih turistov. Najbolj
obiskane znamenitosti se nahajajo v Parizu in njegovi okolici, to so Disneyland, muzej
Louvre, Eifflov stolp ter palača Versailles. Načrti Francije so, da bi do leta 2020 sprejeli kar
100 milijonov tujih turistov letno (Chiffres clés du tourisme, 2016).
Slovenija je med vsemi alpskimi državami s strani turistov najmanj obiskana, a kljub
majhnosti število turistov iz leta v leto narašča. Tako je v letu 2015 slovenski turizem beležil
3,9 milijona prihodov turistov (31 % prihodov domačih in 69 % tujih turistov), kar je 11 %
več kot leto prej in največji porast med vsemi alpskimi državami. Podobna je situacija pri
nočitvah, v letu 2015 jih je bilo 10,3 milijona, kar je 8 % več kot leta 2014 (36 % nočitev
domačih in 64 % tujih gostov). Povprečna doba bivanja je znašala 2,6 dneva. Zanimivo je tudi
število prihodov in nočitev po vrstah občin. Gorske občine, v katerih se nahaja večina
smučarskih središč, so leta 2015 beležile 1,04 milijona prihodov in 2,6 milijona prenočitev
turistov, pri čemer velja poudariti, da je Maribor uvrščen k mestnim občinam (Sabljić, Vovko,
2016).
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4.2.3. Avstrija
Podobno kot med Slovenci tudi med Avstrijci velja prepričanje, da je smučanje njihov
nacionalni šport. To ni nič nenavadnega, saj sta kar 2/3 površja naše severne sosede gorati. V
Avstriji je namreč skoraj 1000 vrhov, ki sežejo preko 3000 m nadmorske višine. Najvišji med
njimi je 3798 m visok Großglockner v narodnem parku Hohe Tauern. Vse to poleg številnih
jezer, slikovite alpske pokrajine, bogate kulturne dediščine ter ugodne lege in dostopnosti
nudi dobre predpogoje za razvoj turizma. Čeprav sta na začetku prevladovala zdraviliški in
poletni turizem, se je kasneje postopno začel razvijati tudi zimski turizem, pri čemer je imela
veliko vlogo tudi organizacija zimskih olimpijskih iger v Innsbrucku leta 1964. Danes je
Avstrija še posebej priljubljena med ljubitelji zimskih športov, saj se smučarska središča
nahajajo prav v vseh devetih zveznih deželah. Daleč največ pa se jih nahaja na Tirolskem,
Salzburškem, Štajerskem, Koroškem in v Vorarlbergu. Avstrija ima tudi 8 ledeniških smučišč
(Dachstein Gletscher, Hintertuxter Gletscher, Kaunertaler Gletscher, Kitzsteinhorn-Kaprun,
Mölltaler Gletscher, Pitztaler Gletscher, Sölden in Stubaier Gletscher), ki omogočajo
celoletno smuko (Vacation and Holiday …, 2016; Skiurlaub in Österreich, 2017).
Tretja največja zvezna dežela Tirolska nudi več kot 100 smučarskih središč, ki skupno
obsegajo kar 3000 km smučarskih prog. Najbolj poznana med njimi so Ischgl, Sölden,
Kitzbühel in St. Anton am Arlberg. Tirolska meji na Italijo, Nemčijo in Švico ter je
zahvaljujoč dobrim avtocestnim povezavam in mednarodnemu letališču v Innsbrucku lahko
dostopna za tuje turiste. Posledično je Tirolska tudi zvezna dežela z daleč največjim številom
nočitev turistov z izrazito prevlado zimske sezone (Vacation and Holiday …, 2016; Skiurlaub
in Österreich, 2017).
Slika 7: Après-ski v avstrijskem Ischglu, ki turiste privablja z obilico možnosti za
zabavo

Vir: Ischgl, 2017.
Salzburška smučarjem ponuja 22 smučarskih regij s skupno 2550 km smučarskih prog. Kar
760 km jih obsega združenje Ski Amadé, ki z eno smučarsko vozovnico združuje smučarska
središča Salzburger Sportwelt, Gastein, Grossarltal, Schladming-Dachstein in Hochkönig ter
skupno 356 prog in 270 žičniških naprav. Salzburška je druga zvezna dežela po številu
nočitev, prav tako kot na Tirolskem pa je tudi tu večje število nočitev v zimski sezoni
(Vacation and Holiday …, 2016; Skiurlaub in Österreich, 2017).
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Vorarlberg je druga najmanjša zvezna dežela, a zato nič manj pomembna z vidika zimskega
turizma. Največja in najbolj znana smučarska središča so Lech Zürs, Silvretta Montafon in
Kleinwalsertal. Skupno se v Vorarlbergu nahaja skoraj 1000 km smučarskih prog, smučišča
pa se razprostirajo nad 2400 m nadmorske višine in veljajo za precej zasnežena. Warth am
Arlberg velja za najbolj sneženo vas v Alpah s povprečno več kot 11 metrov visoko snežno
odejo vsako leto (Vacation and Holiday …, 2016; Skiurlaub in Österreich, 2017).
Štajerska razpolaga s 83 smučarskimi središči in 741 km smučarskih prog, najbolj priljubljeno
smučarsko središče Štajerske pa je Schladming-Dachstein. Koroška obsega 30 smučarskih
središč, ki so zaradi bližine priljubljena tudi med slovenskimi smučarji. Najbolj poznana med
njimi so Nassfeld, Katschberg, Gerlitzen in Bad Kleinkirchheim. Ker Koroška od vseh
zveznih dežel leži najjužneje, se tu že čuti sredozemski vpliv, saj dežela prejme več kot 2000
ur sončnega obsevanja na leto, snežne padavine pa prihajajo z juga pod vplivom jadranskega
območja nizkega zračnega pritiska. Manjša smučišča regionalnega oziroma lokalnega pomena
so tudi v Zgornji in Spodnji Avstriji ter na Gradiščanskem in celo v neposredni bližini Dunaja
(Skiurlaub in Österreich, 2017).
Zemljevid 2: Večja smučarska središča v Avstriji

Vir: Skiurlaub in Österreich, 2017.
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4.2.4. Italija
Italija je zelo raznolika dežela, ki turistom ponuja tako počitnice v obmorskih letoviščih ob
Sredozemskem morju kot tudi smučarski oddih v Alpah ali Apeninih. Najpomembnejše
smučarsko območje je pokrajina Južna Tirolska, ki obsega 30 smučarskih središč. Tretjina jih
spada v smučarsko regijo Dolomiti Superski, ki se nahaja v gorovju Dolomiti in ponuja
možnost ene skupne vozovnice za 1200 km smučarskih prog. Posebnost smučanja v
Dolomitih pa je Sella Ronda, pravi »smučarski maraton« oziroma 26 km dolga krožna pot
okrog masiva Selle, ki jo lahko v enem dnevu presmučamo v obeh straneh. K smučarski regiji
Dolomiti Superski spadajo svetovno znana smučarska središča, kot so Alta Badia, Kronplatz
in Val Gardena. Smučarska regija Dolomiti Superski se na zahodu razprostira vse do Trentina,
ki je naslednje priljubljeno smučarsko območje, še posebej za družine z majhnimi otroki
(Dolomiti Superski, 2017).
Slika 8: Dolomiti

Vir: Flickr, 2009
Pokrajina Trentino obsega zahodni del Dolomitov, ki spadajo tudi pod svetovno dediščino
Unesca, in osem smučarskih središč, ki nudijo 380 km smučarskih prog. Najbolj znano
smučarsko središče v regiji je Madonna di Campiglio. Pokrajina Trentino je za razliko od
Južne Tirolske7 pretežno italijansko govoreča (Ski Italy, 2017; Skiurlaub in Italien, 2017).
Naslednja pomembna smučarska regija, dolina Aoste, se nahaja tik ob švicarski meji. Tu se
nahajajo najvišji vrhovi Alp in pa tudi najvišje ležeče smučišče v Alpah, smučarska regija
Zermatt/Breuil-Cervinia/Valtournenche-Matterhorn8. Omenjena smučarska regija nudi 23
smučarskih središč in 800 km smučarskih prog (Ski Italy, 2017; Skiurlaub in Italien, 2017).
Zadnja večja smučarska regija se nahaja na skrajnem zahodu Italije v pokrajini Piemont
zahodno od Torina, ki je leta 2006 gostil tudi zimske olimpijske igre. Smučarska regija Via
Lattea (slo. mlečna cesta) zaradi visokih nadmorskih višin razpolaga z zadostno količino
snežne odeje in visokimi vrhovi. V omenjeno regijo spadajo smučišča Sestriere, Sauze
d’Oulx, Sansicario, Claviere in Montgenèvre, ki skupno nudijo 400 km smučarskih prog in 90
žičniških naprav (Skiurlaub in Italien, 2017). Ostala smučarska središča manjšega obsega se
nahajajo tudi v pokrajinah Lombardija, Benečija, Furlanija-Julijska krajina, Abruci, Lacij in
Toskana, nekaj manjših lokalnega pomena pa je celo na Siciliji, Sardiniji in jugu Apeninskega
polotoka (Skiresort.info, 2017).
Na Južnem Tirolskem sta poleg italijanščine uradna jezika tudi nemščina in ladinščina.
Italijanski del smučarske regije, Breuil-Cervinia, je povezan s švicarskim Zermattom, z obeh strani pa je
mogoče smučati po pobočjih Matterhorna.
7
8
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Zemljevid 3: Večja smučarska središča v Italiji

Vir: Skiurlaub in Italien, 2017.
4.2.5. Francija
Smučarska središča se v Franciji nahajajo predvsem na območju francoskih Alp, Pirenejev,
Vogezov, Ardenov in Centralnega masiva, nekaj pa se jih nahaja celo na Korziki
(Skiresort.info, 2017).
Najpomembnejše smučarsko območje predstavlja regija Rona-Alpe, ki se nahaja na
jugovzhodu Francije. V regiji se nahaja tudi najvišji vrh Alp, 4810 m visok Mont Blanc.
Največja in najbolj obiskana smučarska področja so Les 3 Vallées (smučarska središča Val
Thorens, Les Menuires, Méribel in Courchevel), Portes du Soleil (Avoriaz, Morzine, Les
Gets), Espace Killy (Tignes, Val d’Isere), Les Sybelles (Le Corbier, La Toussuire, Les
Bottières, St Colomban des Villards, St Sorlin in St Jean d’Arves) in Paradiski (Les Arcs, La
Plagne, Belle Plagne, Champagny, Les Coches, Montchavin, Montalbert …) (Ski France,
2017; France Montagnes, 2017).
Področje treh dolin (Les 3 Vallées) je največje smučarsko območje na svetu, ki obsega 600
km smučarskih prog in 168 žičniških naprav, ki se raztezajo od 1300 do 3230 m nadmorske
višine. V regiji Rona-Alpe so se tudi trikrat že odvijale zimske olimpijske igre, in sicer leta
1924 v Chamonixu, 1968 v Grenoblu in 1992 v Albertvillu (Skiurlaub in Frankreich, 2017).
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Slika 9: Tignes v francoskih Alpah, za katerega je značilna gradnja objektov »v višino«

Vir: Where to ski and snowboard, 2013.
Smučarska središča se razprostirajo tudi na celotnem območju Pirenejev, a so v primerjavi s
tistimi v regiji Rona-Alpe precej manjšega obsega. Enako velja za smučišča na območju
Vogezov, Ardenov in Centralnega masiva (Skiresort.info, 2017).
Zemljevid 4: Večja smučarska središča v Franciji

Vir: Skiurlaub in Frankreich, 2017.
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4.2.6. Švica
Švica velja za zibelko zimskega turizma v Alpah, saj naj bi po legendi zaradi stave hotelirja
Johannesa Badrutta na sredini 19. stoletja v St. Moritz prišli prvi turisti iz Velike Britanije.
St. Moritz se nahaja v težko dostopni in oddaljeni dolini Engadin. Da bi povečal
prepoznavnost kraja, je Johannes Badrutt, hotelir in ustanovitelj danes hotela s petimi
zvezdicami Kulm, jeseni 1864 s štirimi angleškimi gosti sklenil stavo. Sedeli so ob
kaminu v hotelu Kulm, ko jim je opisoval zimsko idilo s soncem obsijane okolice St.
Moritza. Angleži, navajeni oblačnih, deževnih in hladnih zim, mu niso verjeli, zato jih
je povabil na zimski oddih in jim obljubil, da se bodo lahko tudi pozimi sončili na
njegovi terasi. Če se to ne zgodi in bodo razočarani nad oddihom, pa bo prevzel
stroške potovanja od Londona do St. Moritza. Angleži so ostali od decembra do velike
noči in ogoreli od gorskega sonca odpotovali nazaj v London ter pripovedovali o
svojih počitnicah v St. Moritzu in zimski turizem se je rodil (Kulm Hotel St. Moritz,
2017).
Tudi danes je Švica ena izmed vodilnih in predvsem bolj mondenih destinacij za zimski
oddih. Več kot 7000 km prog vsako leto privablja ljubitelje zimskih športov, pri čemer še
posebej slikovito kuliso ustvarja gorska pokrajina s kar 48 štiritisočaki.
Največjo smučarsko regijo v Švici predstavlja kanton Wallis, ki se nahaja na jugozahodu
Švice in zaradi visokih nadmorskih višin in zadostne količine snega nudi najboljše pogoje za
udejstvovanje v zimskošportnih aktivnostih. Skupno ponuja več kot 2400 km smučarskih prog
in obsega nekatera najvišje ležeča smučišča v Švici, kot na primer Veysonnaz-4 Vallées in
Saas-Fee. Razgledi na okoliške štiritisočake naredijo smučanje v kantonu Wallis še bolj
posebno. Najznamenitejši med njimi pa je seveda 4478 m visok Matterhorn, ki se dviga nad
smučarskimi progami v Zermattu. V Aletsch Areni pa se smučarjem ponuja razgled na
najdaljši ledenik v Evropi, Aletschgletscher (Skiurlaub in der Schweiz, 2017).
Drugo večje smučarsko območje predstavlja kanton Graubünden, ki je največji kanton Švice
in obsega njen vzhodni del. Kanton je precej gorat in zaradi tega redkeje poseljen. Kljub temu
pa se je v St. Moritzu v 19. stoletju začel razvijati zimski turizem. Kraj še danes velja za
enega najbolj mondenih v Alpah. Druga znana smučarska središča v regiji so še Davos
Klosters, ki združuje 6 smučarskih območij med krajema Davos in Klosters in 320 km
smučarskih prog, Arosa Lenzerheide (225 km smučarskih prog), Flims Laax Falera, ki je
priljubljen med smučarji prostega sloga, ter Samnaun, ki je povezan z avstrijskim Ischglom
(Ski Suisse, 2017; Skiurlaub in der Schweiz, 2017).
Tretje večje smučarsko področje pa so Bernske Alpe, ki predstavljajo južni, gorati del kantona
Bern. Bernske Alpe se raztezajo od Thunskega in Brienškega jezera na severu do kantona
Wallis na jugu in obsegajo vrhove do 4200 metrov nadmorske višine. S skupno smučarsko
vozovnico SuperSkipass je možno smučanje na 600 km smučarskih prog v smučarskih
središčih Gstaad Mountain Rides, Glacier 3000/Alpes Vaudoises in Adelboden Lenk.
Smučarski razgledi pa so najlepši v regiji Jungfrau, ki ponuja razglede na vrhove Eiger,
Mönch in Jungfrau. Pod njimi pa se nahaja vasica Wengen, ki vsako leto gosti znameniti
smuk za pokal Lauberhorn v moškem alpskem smučanju (Skiurlaub in der Schweiz, 2017).
Prav tako pomembno smučarsko regijo tvori Luzern z okolico, ki ga označujejo tudi kot vrata
v Alpe. Nahaja se v osrčju Švice in obsega kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz in
Uri s skupno 500 km smučarskih prog. Nekatere izmed njih imajo slikovit razgled na
Vierwaldstadtsko jezero. Najvišje ležeče smučarsko središče je Engelberg Titlis, ki se nahaja
na 3020 metrih nadmorske višine in skupaj z ledenikom Titlis zagotavlja dolgo smučarsko
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sezono. Smučarska središča se nahajajo tudi v ostalih kantonih, predvsem na jugu in zahodu
države (Skiurlaub in der Schweiz, 2017).
Zemljevid 5: Večja smučarska središča v Švici

Vir: Skiurlaub in der Schweiz, 2017.
4.2.7. Nemčija
Nemčija se ne uvršča med tipične destinacije za zimski oddih, a ima kljub temu vrsto smučišč
v različnih delih države. Največja zgostitev smučarskih središč je na jugu zvezne dežele
Bavarske, ki z majhnim delom še sega na območje Alp. Smučarske proge so speljane tudi do
vznožja Zugspitze, z 2962 m najvišje nemške gore. Poleg smučanja, ki je na Bavarskem
možno tudi v sredogorjih severneje od Alp, so priljubljene športne zvrsti predvsem sankanje,
tek na smučeh in pohodništvo. Nemška smučarska središča so po velikosti še
najprimerljivejša s slovenskimi, saj so povečini manjšega obsega. Prav tako pa je tudi cena
smučarskih vozovnic zato v primerjavi s tistimi v Švici, Franciji, Italiji ali Avstriji nekoliko
ugodnejša (Skiurlaub in Deutschland, 2017).
Še najbolj poznano smučarsko središče v Nemčiji je Garmisch-Partenkirchen, ki se razteza na
od 740 do 2050 m nadmorske višine in ponuja 40 km smučarskih prog ter 18 žičniških
naprav. Slednje so med najmodernejšimi v Nemčiji, saj so jih leta 2011 posodobili za potrebe
svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. Sicer so v Garmisch-Partenkirchnu leta 1936
potekale zimske olimpijske igre, vsako leto pa gosti tudi eno izmed štirih tekem novoletne
skakalne turneje v smučarskih skokih (Skiurlaub in Deutschland, 2017).
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Zemljevid 6: Večja smučarska središča v Nemčiji

Vir: Skiurlaub in Deutschland, 2017.
4.3. Smučarska središča v Sloveniji
Slovenija zaradi relativno nizkih nadmorskih višin in zelo razgibanega reliefa v primerjavi s
preostalimi alpskimi državami ne sodi med območja z zelo ustreznimi razmerami za alpsko
smučanje, zato se tudi zimskošportni turizem v Sloveniji nikakor ne more primerjati s tistim v
drugih alpskih državah (Jeršič, 1998). Tudi površinski obseg smučišč in dolžina prog v
Sloveniji se ne more primerjati s tistimi v velikih smučarskih središčih alpskih držav, saj so
tam smučarske žičnice praviloma speljane na nadmorskih višinah, višjih od 2000 m, dolžina
omrežja prog pa pogosto presega 100 km, poleg tega pa se proge, ki so speljane preko gorskih
slemen v sosednje doline, združujejo s progami sosednjih smučarskih središč (Mrak, 2002;
cv: Vrtačnik Garbas, 2008a).
Slovenija je tako na področju zimskega turizma na začetku zaostajala za drugimi alpskimi
državami. Ker je bila slabše razvita, je bila posledično v primerjavi s Švico, Avstrijo,
Francijo, Italijo in Nemčijo nezanimiva za goste iz tujine. V Sloveniji so smučarska središča
začela nastajati šele v drugi polovici 20. stoletja. Prvo vlečnico so leta 1947 postavili na
Črnem vrhu nad Jesenicami. Za postavitev sedežnice ni bilo širše podpore, saj je prevladovalo
mnenje, da je namenjena predvsem tekmovalnim smučarjem in ne razvoju turizma. Kljub
temu se je pobuda leta 1950 začela uresničevati, saj so sprejeli predlog gradnje sedežnice do
vrha Vitranca, od koder bi s pašnikov v dolino prevažali mleko. Razvoj infrastrukture se je
prenesel tudi na Mariborsko Pohorje, kjer je leta 1957 začela obratovati prva krožna kabinska
žičnica v Sloveniji. Kasneje so se smučarska središča začela razvijati tudi na Krvavcu, Veliki
planini, v Bohinju, na Golteh … (Guček A., 1998).
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Danes v Sloveniji prevladujejo manjša smučišča, saj le tri ponujajo več kot 100 ha smučarskih
površin, samo pet pa jih ima več kot deset žičniških naprav (7S-Snežni telefon, 2014; cv:
Cigale, Gosar, 2014, str. 19). Večina se jih nahaja v alpskem svetu, a je tudi drugod po
Sloveniji nastalo več manjših smučišč, ki so relevantna predvsem z vidika lokalnega
povpraševanja. Kot je že bilo omenjeno, imajo slovenska smučišča to slabost, da povečini
ležijo na relativno nizkih nadmorskih višinah, saj le Kanin sega nad 2000 m, velik del
preostalih smučišč pa leži celo pod 1500 m (npr. Mariborsko Pohorje, Stari vrh, Cerkno …)
(Cigale, Gosar, 2014).
4.3.1. Mariborsko Pohorje
Mariborsko Pohorje je največje slovensko smučišče tako po površini kot tudi po dolžini
smučarskih prog. Nahaja se v severovzhodnem delu Slovenije in je kopasto hribovje z
najvišjim vrhom na višini 1347 m. Zaradi svoje geografske lege in bližine Maribora je kot
smučarsko središče zelo posebno, saj je do krožne kabinske žičnice mogoče priti kar z
mestnim avtobusom. Zaradi relativno dobre turistične in gostinske ponudbe, prometne
infrastrukture ter bližine državnih meja med tujimi gosti prevladujejo Hrvati, Madžari in
Avstrijci, pomembno vlogo pa imajo tudi domači gostje, ki prihajajo na Pohorje preživljat
dnevni, večdnevni ali tedenski zimsko-aktivni oddih (Berčič, 2010b; Slovenia holidays,
2016).
Zaradi nizke lege ob odsotnosti naravnega snega zasnežijo kar 95 % smučarskih prog, tako da
kompaktni sneg zagotavlja v povprečju 100 smučarskih dni na leto. Za potrebe nočne smuke
smučišče tudi osvetlijo, in sicer v dolžini deset kilometrov, kar je tudi najdaljša razsvetljena
proga za nočno smuko v Evropi (Berčič, 2010b; Smučarska središča v Sloveniji, 2015).
V zadnjem obdobju se je turistično-gostinska infrastruktura izboljšala, saj so povečali število
prenočitvenih kapacitet, prenovili pohorsko vzpenjačo in obogatili dodatno ponudbo. Tako si
poleg smučanja gostje lahko privoščijo tudi posebna zimska doživetja, kot so pohodništvo,
pozibavanje na orjaški gugalnici z razgledom na mesto, zimsko trekinško jahanje, krpljanje,
nočno sankanje, tek na smučeh, sprehod z baklami, vožnja s kočijo, plavanje, wellness
storitve … (Vrtačnik Garbas, 2008a; Smučarska središča v Sloveniji, 2015).
Seveda pa je Mariborsko Pohorje znano tudi po tradicionalnem tekmovanju za Zlato lisico.
Gre za tekmi v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal v ženskem alpskem smučanju, ki
vsako leto na snežni stadion pod Pohorjem privabita tudi do 25000 gledalcev. Prireditev je
pomembno prispevala k prepoznavnosti in ugledu tega smučarskega središča ter postala
pomemben sestavni del zimskošportne turistične ponudbe Maribora in širše regije (Berčič,
2010b; Slovenia holidays, 2016).

35

Slika 10: Tekmovanje za Zlato lisico

Vir: Ljubljanainfo, 2016.

4.3.2. Kanin - Sella Nevea
Posebnost smučišča Kanin je v tem, da se smučišča nahajajo na nadmorski višini več kot 2000
m. Gre namreč za najvišje ležeče slovensko smučišče, ki se nahaja v zahodnih Julijskih Alpah
na meji med Slovenijo in Italijo. Prednost tega visokogorskega smučišča je tudi dolga sezona,
ki običajno traja od decembra do maja. Velika pridobitev Kanina je bila dolgo pričakovana
neposredna povezava z italijanskim smučiščem Sella Nevea. Povezani smučišči od leta 2009
naprej omogočata smučanje na bistveno večjih smučarskih površinah oziroma na večjem
številu smučarskih prog. Zaradi visoke nadmorske višine omenjenih smučišč in velike
količine padavin tu ni potrebe po umetnem zasneževanju smučarskih prog. Ob milih zimah pa
se lahko pojavi problem z zagotavljanjem zadostne količine snega, saj mora biti zaradi
kraškega terena minimalna debelina snežne odeje za smuko od 80 do 100 cm. Obilica
naravnega snega pozimi ob ugodnih razmerah omogoča tudi turno smuko po dolini Krnice,
sankanje ter tek na smučeh (Berčič, 2010b).
Obratovanje smučišča občasno nekoliko motijo le vetrovne razmere, predvsem občasni močni
sunki vetra, zaradi katerih morajo ustaviti žičniške naprave, ter možnost proženja snežnih
plazov, zaradi česar so v sezoni 2005/06 namestili najsodobnejši sistem za proženje plazov na
daljinsko upravljanje. Zaradi relativno slabe dostopnosti iz osrednje Slovenije so obiskovalci
Kanina pretežno s Primorske in Goriške ter sosednje Italije (Vrtačnik Garbas, 2008a).
Kljub naravnim danostim in ugodnim pogojem za smuko se je smučišče Kanin v zadnjih letih
soočalo s številnimi težavami. Od leta 2013 je bilo namreč zaprto zaradi nesreče dveh gondol,
ki sta padli na tla zaradi snete jeklenice. Po dogodku je sledil žalostni konec s stečajem
upravljavca smučišča ATC Kanin. Leta 2015 je smučišče in naprave kupila Občina Bovec iz
stečajne mase in bank ter začela z obnovo in popravilom naprav, predvsem štirisedežnice
Prevala in kabinske žičnice. Po ocenah je bovški turizem zaradi propadlega smučišča imel
šestmilijonski izpad dohodka na leto. Projekt sanacije smučišča je izdatno podprlo tudi
Ministrstvo za gospodarstvo, ki je zagotovilo 5,9 milijona evrov, od tega 3,8 milijona evrov iz
evropskega sklada za regionalni razvoj. Smučišče je ponovno začelo obratovati v sezoni
2016/17 (BovecKanin.si, 2016; Močnik, 2016).
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4.3.3. Krvavec
Smučišče Krvavec se nahaja najbližje slovenski prestolnici in mednarodnemu letališču, kar je
za tuje goste, ki prihajajo na večdnevni smučarski oddih v Slovenijo, zagotovo prednost.
Krvavec s pridom izkorišča svojo geografsko lego, saj v primarnem krogu zajema smučarske
goste iz Ljubljane in širše okolice, v sekundarnem pa hrvaške in druge tuje goste. Zaradi
relativno ugodnih klimatskih razmer, raznolikih smučarskih prog in posodobitev žičniških
naprav v zadnjih letih je Krvavec postal priljubljeno družinsko smučišče. Nekaj posebnega je
tudi pogled na Ljubljansko kotlino na eni strani ter na Kamniško-Savinjske Alpe in
Karavanke na drugi strani (Berčič, 2010b).
Slika 11: Razgled na Ljubljansko kotlino, v ospredju Zvoh (1971 m)

Vir: Slotrips, 2017.
Smučišča Krvavca, vrha na robu Kalškega pogorja, so razpršena po planinskih pašnikih, zato
za idealno smuko ni potrebna zelo debela snežna odeja. Sezona običajno traja okrog 130 dni,
k čemur pripomore tudi umetno zasneževanje, s katerim lahko zasnežijo okrog 55 % prog.
Proge so razgibane in različne po težavnosti, zato so primerne tako za začetnike kot tudi za
profesionalne smučarje (Slovenia holidays, 2016). Raznoliko ponudbo smučišča pa
dopolnjujejo tudi dodatne aktivnosti in prireditve na smučišču, kot na primer snežni park,
otroški park, Eskimska vas, poligon za začetnike, tekmovalni poligon, proga z elektronskim
merjenjem časa, proga z neteptanim snegom, nočno sankanje, snežno kolesarjenje, spust s
snežno tubo, krpljanje, nordijska hoja, pohodništvo … (Smučarska središča v Sloveniji,
2015). Krvavec se ponaša tudi z nazivom najboljšega slovenskega smučišča v letu 2016 in z
najvišje ležečim hotelom v Sloveniji, ki se nahaja tik ob smučišču (RTC Krvavec, 2014).
4.3.4. Kranjska Gora
Kranjska Gora se nahaja v severozahodnem delu Slovenije, na tromeji z Avstrijo in Italijo. Je
tako poletni kot tudi zimski turistični kraj, vendar pa so njen prepoznavni znak tako doma kot
v svetu številna smučišča, ki se raztezajo od Kranjske Gore pa vse do Podkorena.
Kranjskogorske žičnice imajo najdaljšo tradicijo v Sloveniji in so veliko prispevale k razvoju
rekreativnega in tekmovalnega smučanja na Slovenskem (Berčič, 2010b). Danes je smučišče
prepleteno s 17 žičniškimi napravami in lahko dostopno, saj leži tik ob mednarodni cesti.
Večji del prog, kar 85 od 130 ha, ima zaradi relativno nizke nadmorske višine smučišča tudi
umetno zasneževanje, proge pa so primerne tako za začetnike kot tudi za rekreativne in
vrhunske smučarje.
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Slika 12: Smučišča Kranjske Gore in Podkorena se razprostirajo po pobočjih 1638 m
visokega Vitranca

Vir: Gradtur, 2015.
Vrhunske smučarje najbolj navdušuje tekmovalni poligon v Podkorenu, ki je tudi prizorišče
vsakoletnih tekem za svetovni pokal v moškem alpskem smučanju. V Podkorenu se namreč
odvijata že tradicionalni tekmi za pokal Vitranc, ki vsako leto v Kranjsko Goro privabljata
vrhunske slalomiste in veleslalomiste (RTC Žičnice Kranjska Gora, 2016; Slovenia holidays,
2016). Kranjska Gora z okolico poleg bogate smučarske ponudbe omogoča tudi izvajanje
raznolikih zimskošportnih aktivnosti, med drugim teka na smučeh, drsanja, nočnega sankanja,
turnega smučanja, plezanja po zaledenelih slapovih, pohoda z baklami in kulinaričnih
doživetij (RTC Žičnice Kranjska Gora, 2016).
4.3.5. Vogel
Vogel je eno izmed redkih slovenskih smučišč, kjer naravni sneg omogoča smuko vse do
pomladi. Ker se smučišča razprostirajo v Triglavskem narodnem parku, v izjemnem naravnem
okolju nad Bohinjskim jezerom, so še posebej mikavna za številne domače in tuje goste.
Vogel je sestavni del južnih bohinjskih gora, prve gorske pregrade nad Jadranskim morjem,
zato tu zapade bistveno več snega kot na istih nadmorskih višinah drugje v Alpah. Tudi
relativno ugodna nadmorska višina je razlog, da so smučišča Vogla bogata z naravnim
snegom. Ne preveč zahtevna smučišča omogočajo prijetno družinsko smučanje, za
zahtevnejše smučarje pa je na voljo 6,8 km dolga proga Žagarjev graben, ki ob zadostni
količini snega vodi vse do doline oziroma spodnje postaje nihalke. Vogel je v preteklosti
zaradi zastarelih žičniških naprav in počasne nihalke zaostajal za ostalimi pomembnimi
smučišči v Sloveniji. V letu 2001 zgrajena nihalka pa je vendarle omogočila hitrejši razvoj
tega za bohinjski turizem nadvse pomembnega smučišča, ki še danes privlači številne
smučarje predvsem zaradi neokrnjene narave, mirne okolice, ugodnih snežnih razmer in klime
ter varnih smučišč (Berčič, 2010b; Slovenia holidays, 2016; Ski center Vogel Bohinj, 2016).
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4.3.6. Cerkno
Smučarski center Cerkno se nahaja na stičišču treh pokrajin – Gorenjske, Primorske in
osrednje Slovenije. Njegova smučišča se razprostirajo na pobočjih Črnega vrha in so primerna
za smučarje z raznolikim smučarskim znanjem, še posebej za družine. Posebno pozornost
namreč namenjajo družinam in najmlajšim smučarjem, status družini prijaznega smučišča pa
ohranjajo tudi s smučarskim vrtcem z možnostjo varstva otrok ter urejenimi tereni in igrali za
najmlajše. Smučišče se lahko pohvali z najhitrejšimi in tehnično najsodobnejše opremljenimi
žičniškimi napravami v Sloveniji ter možnostjo umetnega zasneževanja vseh prog. V sklopu
smučišča se nahaja tudi urejen snežni park za deskarje in smučarje prostega sloga ter tekaške
proge. Večino ležišč turistom ponuja 10 km oddaljeni kraj Cerkno, nekaj možnosti za
nastanitev pa je tudi v neposredni bližini smučišča (Smučarska središča v Sloveniji, 2015).
Konec leta 2016 je turistično ponudbo v kraju obogatil prenovljen bazenski kompleks v
Hotelu Cerkno, ki predstavlja najzahodnejše terme v Sloveniji. Cerkno ima namreč termalno
vodo, ki prihaja iz vrtine na površje pri 25 °C. Več kot milijon evrov vredna investicija je prvi
korak prenove celotnega hotelskega kompleksa. Z njo se želijo izogniti tveganju, ki ga
prinašajo vedno bolj zelene zime in mrtve sezone jeseni in pomladi (MMC RTV SLO, 2017).
Pomemben element turistične ponudbe je tudi samopostrežna restavracija z razgledno teraso,
urejena v prijetnem alpskem slogu, ki svojim obiskovalcem ponuja raznovrstne jedi s
poudarkom na lokalnih sestavinah (Berčič, 2010b; Smučarska središča v Sloveniji, 2015;
Bergfex, 2017).
Slika 13: Otroški poligon na smučišču Cerkno, v ozadju restavracija z razgledno teraso

Vir: Mezinec, Mušič, Dravinec, 2016 (Avtor fotografije: Matjaž Kosmač).
4.3.7. Rogla
Rogla se nahaja na gozdnatem jugozahodnem delu Pohorja v bližini slikovitih Lovrenških
jezer. V zadnjih letih se je razvila v sodoben smučarski center, ki velja za razgibano družinsko
smučišče s priznano šolo smučanja in vsemi dodatnimi aktivnostmi, kot na primer otroškim
snežnim parkom, pohodništvom, krpljanjem, tekom na smučeh in nočno smuko. Slednja
poteka na osvetljenih smučiščih Košuta in Jasa vsak teden od četrtka do nedelje (Smučarska
središča v Sloveniji, 2015). Z modernimi sistemi umetnega zasneževanja smučišče Rogla
zagotavlja smučarske užitke od pozne jeseni do zgodnje pomladi. Smučarjem zagotavljajo
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najmanj sto smučarskih dni na vzorno urejenih smučiščih, pokritih z naravnim in kompaktnim
snegom. Na Rogli lahko uživajo tudi deskarji in smučarji prostega sloga, ki svoj prostor
najdejo v Fun parku Rogla (Bergfex, 2017).
Ob alpskih smučarjih vseh generacij se na Rogli namreč posebna pozornost namenja tudi
smučanju in deskanju prostega sloga ter popularizaciji teka na smučeh. Z izgradnjo sodobnega
tekaškega poligona in snežnega parka se Rogla uvršča med športnoturistične centre, ki
omogočajo organizacijo največjih tekmovanj. Tako na Rogli prirejajo tekme evropskih in
kontinentalnih pokalov v alpskem smučanju, svetovnega pokala v deskanju na snegu in
smučarskih tekih, obenem pa je tudi idealen kraj za priprave vrhunskih športnikov, predvsem
smučarjev tekačev. Obiskovalci smučišča Rogla lahko že vrsto let smučajo tudi na Krvavcu,
saj sta smučišči povezani z enotno smučarsko vozovnico. Lahko se tudi ceneje kopajo in
koristijo wellness storitve v bližnjih Termah Zreče, ki zelo dobro dopolnjujejo celovito
zimskošportno ponudbo Rogle (Berčič, 2010b).
Slika 14: Rogla poleg smučanja obiskovalcem nudi tudi urejene proge za tek na smučeh

Vir: Skifun, 2017.
4.3.8. Golte
Golte so gozdnata kraška planota na vzhodnem obrobju Kamniško-Savinjskih Alp, znana
predvsem po smučarskem centru. Ta se nahaja nad Mozirjem in nudi lep razgled na Savinjsko
dolino, Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke. Smučišče je dostopno preko
najdaljše nihalke v Sloveniji, ki naenkrat sprejme 56 oseb in jih v osmih minutah od spodnje
postaje v zaselku Žekovec pripelje na planino Medvedjak. V neposredni bližini zgornje
postaje nihalke se nahaja sodoben hotel z restavracijo (Slovenia holidays, 2016). Proge na
smučišču so raznovrstne in primerne tako za začetnike kot tudi za rekreativne smučarje.
Golte privabljajo tudi smučarje tekače, za katere je ob zadostni količini snega pripravljena
tekaška pot z izhodiščem na Starih stanih, in turne smučarje, ki se lahko odpravijo proti
Smrekovcu ali Raduhi. Organizirane so tudi ture s krpljami po skritih kotičkih planine,
nedaleč stran pa so tudi Logarska dolina, Terme Topolščica in Velenje (Smučarska središča
Slovenije, 2015). Posebnost smučišča pa je tudi Alpski park, v katerem sta predstavljeni
alpska flora in favna (Golte Slovenija, 2016).
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4.3.9. Stari vrh
Smučišče Stari vrh leži v Škofjeloškem hribovju med Poljansko in Selško dolino. Obdajajo ga
Stari vrh, Mladi vrh, Koprivnik, Blegoš in Lubnik. Stari vrh obiskujejo družine, začetniki in
pa tudi vrhunski smučarji, saj gosti tekmovanja na različnih ravneh in v različnih kategorijah.
V primeru skromnih snežnih padavin smučišče nemoteno obratuje, saj lahko zasnežijo 95 %
smučišča. Poleg snežnega parka, ki je namenjen najmlajšim smučarjem, smučarjem
začetnikom in vsem tistim, ki ne smučajo, je bila pomembna pridobitev smučišča tudi
ogrevana 6-sedežnica, ki je edina tovrstna v Sloveniji in je imela veliko vlogo pri posodobitvi
infrastrukture na Starem vrhu. Smučišče je zelo privlačno tudi zaradi nočne smuke in
sankanja, ki potekata vsak dan od 19. do 22. ure (Smučarska središča v Sloveniji, 2015;
Slovenia holidays, 2016).
Stari vrh smučarsko ponudbo dopolnjuje tudi s ponudbo za nesmučarje. V snežnem parku so
na voljo sankališče, manjša skakalnica in različna otroška igrala. Ljubitelji pohodništva se
lahko odpravijo po različnih pešpoteh do okoliških vrhov, vasi ali turističnih kmetij, kjer si
lahko ogledajo bogato kulturno, etnološko in naravno dediščino tega območja. V bližini
smučišča in na smučišču samem je na voljo pestra gostinska in namestitvena ponudba na lepo
opremljenih turističnih kmetijah, ki ponujajo možnost bivanja v sobah in apartmajih (Ski
center Stari vrh, 2016).
4.3.10. Kope
Kot že ime pove, so Kope skupek dveh kopastih vrhov na koroškem delu Pohorja nad Slovenj
Gradcem. Na Kopah se nahaja manjši smučarski center, ki pa je za koroški turizem precej
pomemben. Smučarske proge so primerne za smučarje z različnim smučarskim znanjem,
poleg tega pa s pomočjo umetnega zasneževanja zagotavljajo tudi do 100 smučarskih dni na
leto. Ob smučišču se nahaja tudi prenovljen hotel Luka s 180 ležišči, restavracijo, dvema
konferenčnima sobama in wellness centrom. S svojimi razgibanimi tereni poleg smučanja
ponujajo tudi deskanje, sankanje, pohodništvo in tek na smučeh. Slednji je mogoč na 15 km
slikovitih prog, ki so speljane po pobeljenih planjavah od Grmovškovega doma do Ribniške
koče. Pohodniki lahko v zimski idili uživajo ob prekrasnih razgledih na vrhove Pece in
Kamniško-Savinjskih Alp, saj imajo na Kopah nešteto možnosti za zimske pohode po grebenu
Pohorja (Smučarska središča v Sloveniji, 2015; Bergfex, 2017; VABO hoteli, KOPE
smučišče, 2016).
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4. 3.11. Primerjava obravnavanih slovenskih smučišč
V poglavju 4.3.11. bom primerjala deset največjih slovenskih smučišč glede na dolžino
smučarskih prog, ki so obratovala v sezoni 2016/17 in sem jih podrobneje opisala že v
prejšnjih poglavjih. Primerjala jih bom po legi in površini smučišča, dolžini in zahtevnosti
smučarskih prog, številu in zmogljivosti žičniških naprav, najnižji in najvišji točki smučišča,
številu smučarskih dni na leto ter ceni smučarske vozovnice.
Izmed desetih največjih smučišč v Sloveniji tri ležijo v Julijskih Alpah (Kranjska Gora, Kanin
- Sella Nevea, Vogel), tri na Pohorju (Mariborsko Pohorje, Kope, Rogla), dve smučišči v
Kamniško-Savinjskih Alpah (Krvavec, Golte) in dve v predalpski Sloveniji, to sta Stari vrh v
Škofjeloškem hribovju in Cerkno v Idrijsko-Cerkljanskem hribovju.
Zemljevid 7: Trajanje snežne odeje in lega desetih največjih slovenskih smučišč

Vir: Cigale, Gosar, 2014, str. 19.
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Največje smučišče tako po površini kot tudi po dolžini smučarskih prog je Mariborsko
Pohorje, ki razpolaga z 41,5 km in 250 ha smučarskih prog. Po dolžini smučarskih prog mu
sledijo Kanin - Sella Nevea (30 km), Krvavec (30 km), Vogel (22 km) in Kranjska Gora (20
km), po površini pa Kranjska Gora (130 ha), Krvavec (106 ha), Rogla (100 ha) in Vogel (78
ha).
Graf 2: Največja slovenska smučišča glede na površino
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Vir: Smučarska središča v Sloveniji, 2015.

Dolžina smučarskih prog (v km)

Graf 3: Največja slovenska smučišča glede na dolžino smučarskih prog
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Vir: Smučarska središča v Sloveniji, 2015.
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Glede na zahtevnost in srednji naklon smučišča ločimo zelo lahke proge (označene z zeleno
barvo, srednji naklon od 10 do 20 %), lahke proge (označene z modro barvo, srednji naklon
od 20 do 30 %), srednje težke proge (označene z rdečo barvo, srednji naklon od 30 do 45 %)
in težke proge (označene s črno barvo, srednji naklon od 45 do 60 %) (Jeršič, 1985; cv:
Vrtačnik Garbas, 2008a). Zelo lahkih prog na desetih največjih slovenskih smučiščih ni, zato
so v tabeli prikazane samo lahke, srednje težke in težke proge. Slednjih ima največ smučišče
Krvavec (7 km), srednje težkih prog je največ na Kaninu in Sella Nevei (22 km), lahkih pa na
Mariborskem Pohorju (23,5 km). Seveda je število smučarskih prog glede na zahtevnost
odvisno predvsem od skupne dolžine prog in zato pri analizi ni tako relevantno.
Graf 4: Dolžina smučarskih prog glede na zahtevnost in srednji naklon smučišča
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Vir: Smučarska središča v Sloveniji, 2015.
Naslednja kriterija sta bila število žičniških naprav in njihova zmogljivost. Slednja se meri kot
število turistov, ki jih lahko prepeljejo žičnice od spodnjih do zgornjih postaj v eni uri (Jeršič,
1985; cv: Vrtačnik Garbas, 2008a). Največ žičniških naprav je v Kranjski Gori (17), imajo pa
tudi največjo zmogljivost med vsemi slovenskimi smučišči, saj v eni uri prepeljejo 21400
smučarjev. Sledijo ji Mariborsko Pohorje, Kanin - Sella Nevea ter Krvavec, pri čemer velja
poudariti, da je zmogljivost žičniških naprav odvisna predvsem od kapacitete posameznih
žičniških naprav in njihove starosti. Vsa omenjena smučišča imajo namreč med žičniškimi
napravami vsaj eno nihalko, vzpenjačo ali krožno kabinsko žičnico, ki v eni uri sprejmejo
večjo kapaciteto smučarjev kot na primer vlečnice ali sedežnice.
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Graf 5: Zmogljivost žičniških naprav
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Vir: Snežni telefon, 2016.
Eden pomembnejših kriterijev pri primerjavi največjih slovenskih smučišč je tudi višinska
razlika med njihovo najnižjo in najvišjo točko. Z večanjem višinske razlike se veča tudi
privlačnost smučarskih središč. Ugotovljeno je bilo, da imajo mednarodno pomembna
smučarska središča vsaj eno smučarsko žičnico z denivelacijo9 nad 500 m, minimalna
denivelacija smučišč regionalnega ali lokalnega pomena pa naj bi bila večja od 150 m (Jeršič,
1999; cv: Vrtačnik Garbas, 2008a). Največjo razliko med najnižjo in najvišjo točko smučišča
imajo tako Kanin (1160 m), Vogel (1240 m) in Mariborsko Pohorje (1002 m), najmanjšo pa
Rogla in Golte, ki sta tudi po reliefni izoblikovanosti planoti. Tesno povezano z nadmorsko
višino smučišča pa je tudi število smučarskih dni na leto. To je pričakovano največje na
Kaninu, ki je tudi najvišje ležeče slovensko smučišče, Voglu, Krvavcu in Rogli, najmanjše pa
na Starem vrhu.

»Višinska razlika med spodnjo in zgornjo (med najnižjo in najvišjo) postajo smučarske žičnice nekega kraja«
(Jeršič, 1985; cv: Vrtačnik Garbas, 2008a, str. 29).
9
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Graf 6: Višinska razlika med najvišjo in najnižjo točko smučišč
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Vir: Snežni telefon, 2016.
Na koncu sem primerjala še cene dnevnih vozovnic za odraslo osebo v sezoni 2016/17.
Celodnevna smuka je najdražja v Kranjski Gori (32,50 €), najcenejša pa na Starem vrhu (27
€) in Kopah (28 €), pri čemer velja poudariti, da se cene dnevnih vozovnice na Kaninu
razlikujejo glede na sezono in področje. Celodnevna vozovnica za Kanin v glavni sezoni stane
29 €, medtem ko skupna vstopnica za Kanin in Sello Neveo stane 35 €. Cene pred in po
glavni sezoni so nekoliko cenejše, in sicer za Kanin 22 € ter za Kanin in Sello Neveo 25 €.

Cena smučarske
vozovnice (v €)

Graf 7: Cena smučarske vozovnice za odraslo osebo v sezoni 2016/17
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Vir: Visit Pohorje – Mariborsko Pohorje, 2016; BovecKanin.si, 2016; RTC Krvavec, 2014;
RTC Žičnice Kranjska Gora, 2016; Ski center Vogel Bohinj, 2016; Cerkno resort, 2016;
Rogla, 2014; Golte Slovenija, 2016; Ski center Stari vrh, 2016; VABO hoteli, KOPE
smučišče, 2012.
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Na koncu sem primerjala še dodatno ponudbo desetih največjih slovenskih smučišč. V
dodatno ponudbo sem uvrstila ponudbo, ki se nahaja direktno na smučišču oziroma v njegovi
neposredni bližini in jo koristijo predvsem obiskovalci smučišča (nočna smuka, šola
smučanja, izposoja in servis smučarske opreme, tekoči trak za otroke ter snežni park) in ostale
zimske aktivnosti, ki so na voljo tudi nesmučarjem (pohodništvo, tek na smučeh, sankanje,
turno smučanje, krpljanje, drsanje, snežno kolesarjenje, skijoring, jadralno padalstvo, snežni
rafting, airboarding in spust s snežnimi tubami). Plavanja in uporabe wellness storitev v
analizo nisem vključila, saj je aktivnost pogosto pogojena tudi z nastanitvijo obiskovalcev.
Nočna smuka je mogoča na polovici največjih slovenskih smučišč, velik omejitveni dejavnik
za izvedbo nočne smuke pa je ravno dostop do smučišča. Smučišča, do katerih vodijo
kabinske žičnice ali nihalke, namreč nočne smuke ne izvajajo. Nočna smuka je tako mogoča
le na smučiščih Mariborsko Pohorje, Kranjska Gora, Rogla, Stari vrh in Kope. Naslednji trije
elementi ponudbe so prisotni prav na vseh največjih smučiščih, in sicer so to šola smučanja,
izposoja in servis smučarske opreme ter tekoči trak oz. poligon za otroke. Omenjeni elementi
so sestavni del vsakega večjega smučišča in so še posebej pomembni za smučarje začetnike in
družine. V ponudbi za najmlajše obiskovalce smučišč so najpogostejši element tekoči trakovi,
ki so lažji za uporabo in učenje kot vlečnice ali sedežnice, poligoni za otroke, na katerih se
učijo koordinacije ter zavijanja, različna igrala, kot so vrtiljaki ali napihljivi tobogani, in celo
otroški vrtci (npr. na Kopah, Krvavcu, Kranjski Gori, Rogli, Cerknem …). Snežni park ima
polovica največjih slovenskih smučišč, in sicer Krvavec, Kranjska Gora, Rogla, Cerkno in
Vogel. Najbolje opremljeni snežni parki so na Krvavcu, Rogli in Voglu, medtem ko je v
Kranjski Gori in Cerknem snežnemu parku namenjen manjši del smučišča. Deskarjem se v
takšnih parkih pogosto pridružijo tudi smučarji prostega sloga, za pripravo parkov pa je
seveda potrebna zadostna količina snega, zato je pogosto prioriteta smučišč zasnežitev
smučarskih prog. V takšnih parkih lahko obiskovalci izvajajo različne skoke, trike in
akrobacije na skakalnicah in drugih objektih, a seveda na lastno odgovornost.
Slika 15: Deskarski park na Krvavcu, ki na dolžini 800 m nudi 6 skakalnic in 10
objektov

Vir: RTC Krvavec, 2017.
Med zimske aktivnosti, ki so poleg smučanja na voljo na slovenskih smučiščih in v njihovi
neposredni okolici, sem uvrstila pohodništvo, tek na smučeh, sankanje, turno smučanje,
krpljanje, drsanje, snežno kolesarjenje, skijoring, jadralno padalstvo, snežni rafting,
airboarding in spust s snežnimi tubami. Pri tem velja poudariti, da sem pri tem upoštevala
samo aktivnosti, ki jih je mogoče izvajati le v neposredni bližini smučišča.
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Pohodništvo in sankanje sta dejavnosti, ki sta mogoči v neposredni bližini vseh smučišč. Za
izvajanje omenjenih dejavnosti tudi ne potrebujemo posebne opreme, razen primerne obutve,
oblačil in sani. Pomemben dejavnik, ki seveda omogoča sankanje, pa je zadostna količina
snežne odeje. Nekatera smučišča sankanju namenijo poseben del urejenih smučarskih prog,
drugje pa je sankanje možno izven urejenih smučišč. Posebna atrakcija je tudi nočno
sankanje, ki je med drugim možno na Krvavcu, v Kranjski Gori, na Starem vrhu in na
Mariborskem Pohorju. Smučišči Rogla in Kranjska Gora imata urejeno tudi adrenalinsko
sankališče, ki izvrstno dopolnjuje celoletno ponudbo obeh smučišč. Posebnost smučišča Golte
pa je možnost uporabe ziboba, ki je alternativa tradicionalnim sanem in daje večjo možnost
manevriranja, zaviranja in vodljivosti. Obiskovalci si ga lahko izposodijo na recepciji hotela
Golte in se spustijo po smučišču (Golte Slovenija, 2017). Pohodništvo pa je celoletna
dejavnost, ki tudi izven zimske sezone v omenjene kraje privablja turiste in obiskovalce, saj
okolica obravnavanih smučišč nudi čudovite razglede na okoliške vrhove in veliko možnosti
za izlete in oglede naravnih in kulturnih znamenitosti Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp,
Pohorja ter Predalpskega hribovja.
Aktivnosti, ki poleg sankanja zahtevajo zadostno količino snega, pa so tudi tek na smučeh,
turno smučanje in krpljanje. Tek na smučeh je mogoč v okolici vseh obravnavanih smučišč,
razen na Starem vrhu. Še posebej priljubljena med smučarji tekači je Rogla, ki v okviru
tekaškega centra Rogla nudi urejene proge različnih dolžin in težavnosti. Za uporabo
smučarsko-tekaškega poligona pa je potreben nakup vozovnice, medtem ko je tek na smučeh
na večini ostalih smučišč brezplačen, a so tudi tekaške proge krajše in urejene le ob zadostni
količini snega.
Druga aktivnost, ki privablja zelo specifično skupino obiskovalcev obravnavanih krajev, pa je
turno smučanje. Turno smučanje je »en dan ali več trajajoča hoja in drsenje po snegu, snežni
podlagi na smučeh ali na snežni deski z vzponi in spusti, navadno v visokogorju zlasti v
zimskem in spomladanskem času brez uporabe žičnic, zunaj urejenih smučišč, pri čemer se za
vzpon uporablja turnosmučarska, zimska alpinistična ali zimska pohodniška oprema in pri
spustu turnosmučarska, turnodeskarska ali alpska smučarska oprema« (Slovenski smučarski
slovar, 2017). Ta za marsikoga najlepša dejavnost zimske rekreacije za razliko od alpskega
smučanja, ki je omejeno na vožnjo po urejenih smučiščih, opredeljuje vožnjo po terenu, torej
izven urejenih smučišč. Povečini gre za gibanje v predalpskem in alpskem svetu, ki je zaradi
količine snega brez turnih smuči težje dostopen. Če gledamo čisto z motoričnega vidika, gre
pri alpskem in turnem smučanju za enako gibanje, le da je turno smučanje dopolnjeno z
osnovnim motoričnim gibanjem, hojo. Dobro znanje alpskega smučanja pa je osnova za varno
in prijetno turno smuko (Mihelič, 2012). Slovenska smučišča z okolico ponujajo izvrstno
izhodišče za turno smuko, ki je seveda v lastni organizaciji mogoča ob vseh slovenskih
smučiščih. Še posebej slikovita je turna smuka na visokogorskih smučiščih, kot sta Kanin in
Vogel. Organizirano turno smuko z vodnikom oziroma inštruktorjem pa imajo v ponudbi10
vsa obravnavana smučišča, razen smučišč Cerkno in Rogla.
Naslednja obravnavana aktivnost je krpljanje. Trend krpljanja z zahoda počasi prihaja tudi v
Slovenijo, saj postaja vedno bolj priljubljena zimska aktivnost, ki omogoča zelo dobro vadbo
za srčnožilni sistem in uživanje v naravi na svežem zraku. Za krpljanje poleg toplih oblačil
potrebujemo zgolj pohodne palice za lažjo hojo in pa seveda krplje, ki nam močno olajšajo
hojo po globokem snegu, saj nam večja površina preprečuje vdiranje, kovinski zobci na
spodnji strani pa zdrs na poledenelem terenu (Pac Sports, 2012). Krpljanje je mogoče v
okolici vseh obravnavanih smučišč, razen Cerkna in Starega vrha, ki pa sta tudi med
nižjeležečimi smučišči v Sloveniji, kar je zaradi pomanjkanja snežne odeje izven smučišč
lahko negativen dejavnik za izvajanje krpljanja.
10

Oz. individualno po dogovoru (npr. Mariborsko Pohorje) (Perko, 2017).
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Drsanje je ena izmed najbolj priljubljenih zimskih aktivnosti, ki pa je v neposredni bližini
smučišča mogoča le na umetnem drsališču v Kranjski Gori. V bližini ostalih smučišč ni večjih
drsališč oziroma so ta v bolj oddaljenih bližnjih mestih (npr. Mariboru, Velenju, Zrečah,
Bohinjski Bistrici …). Na Mariborskem Pohorju se sicer dogovarjajo za postavitev
montažnega drsališča ob snežnem stadionu, do takrat pa je drsanje možno v Ledeni dvorani
Tabor in drugih manjših drsališčih po mestu (Perko, 2017). V Bohinju je brezplačno drsanje
možno na dveh lokacijah: v Senožetih in v Bohinjski Bistrici. Bohinjsko jezero sicer občasno
zamrzne, vendar je v zadnjih letih ledena ploskev razmeroma tanka in le še redko primerna za
aktivnosti na ledu (Bohinj Slovenija, 2014).
Jadralno padalstvo je športno letenje z jadralnimi padali, ki je v zadnjih letih v Sloveniji
postalo zelo razširjeno. Jadralno padalstvo je tako tekmovalni kot tudi rekreativni šport
(Kostadinovič, Laharnar, 2017). V Sloveniji se nahaja ogromno vzletišč za jadralno padalstvo,
tako da je omenjeni šport, ki nudi prekrasne razglede na okolico, mogoče izvajati v okolici
vseh obravnavanih smučišč. Ponekod (npr. na Voglu) nudijo tudi tečaje jadralnega padalstva
in varne polete z izkušenimi inštruktorji.
V zadnji sklop aktivnosti sem uvrstila nekoliko bolj nenavadne in ne tako tradicionalne
snežne aktivnosti, kot so skijoring, snežno kolesarjenje, snežni rafting, airboarding in spust s
snežno tubo. Skijoring je šport, ki je v Sloveniji poznan le redkim, a po svetu postaja vedno
bolj priljubljen. Beseda skijoring izhaja iz norveščine in pomeni vožnjo na smučeh, pri čemer
osebo na smučeh vleče pes, konj ali motorno vozilo (Skijoring-Aler d.o.o., 2014). Vleka
smučarjev s konji je mogoča na ranču Kaja in Grom na Rogli. Aktivnost traja 15 minut in
stane 15 €, primerna pa je tudi za otroke, mlajše od 6 let ob spremstvu staršev (Rogla, 2014).
Slika 16: Skijoring

Vir: The Rhino and Compass, 2014.
Snežno kolesarjenje (ang. snowbiking) je dodobra poznano po vseh večjih smučarskih centrih
na svetu, v Sloveniji pa je mogoče le v Kranjski Gori in na Krvavcu. Gre za spuščanje s
posebnimi snežnimi kolesi, ki so primerna za vsakogar ne glede na starost, fizične sposobnosti
in predznanje. Snežno kolesarjenje je zelo varno in zabavno, saj poškodb pri izvajanju
skorajda ni, zato je še posebej primerno za vse, ki so morda v preteklosti utrpeli poškodbe in
zaradi njih ne morejo več na smuči (RTC Krvavec, 2014).
Snežni rafting je v Sloveniji možen na Voglu in nekajkrat letno ob posebnih dogodkih tudi na
Golteh. Gre za spust s snežnimi rafti, ki sprejmejo 2–3 osebe. Program spusta z raftom traja
1,5–2 uri in stane 20 € na osebo (Ski Center Vogel Bohinj, 2016).
Sorodni aktivnosti sta tudi airboarding in spust s snežno tubo. »Airboarding je spust z glavo
naprej po strmini z napihljivo rebrasto blazino ali airboardom. Airboarder se na blazini drži za
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ročaje, upravlja pa jo z nagibom telesa na eno ali drugo stran. Ker si pri spustu pomaga tudi z
nogami, se pri airboardingu kot obvezna oprema poleg čelade uporabljajo tudi ščitniki za
kolena« (Ski Center Vogel Bohinj, 2016). Cena za odraslo osebo, ki vključuje opremo za
airboarding (blazina, čelada), začetno usposabljanje in strokovno vodstvo, znaša 15 €.
Aktivnost traja 55 minut in je mogoča samo na Voglu (Ski Center Vogel Bohinj, 2016).
Slika 17: Airboarding

Vir: Ski Center Vogel Bohinj, 2017.
Zadnja aktivnost, ki sem jo vključila v analizo, pa je spust s snežno tubo11. Gre za aktivnost,
ki je zelo podobna airboardingu, le da se po zasneženem pobočju spustite z napihljivo blazino
okrogle oblike. Spust s snežno tubo je mogoč na Krvavcu in na Mariborskem Pohorju,
aktivnost pa je še posebej zanimiva za najmlajše udeležence.
Glede na analizo dodatne ponudbe smučišč in aktivnosti, ki so na voljo v sklopu obravnavanih
smučarskih središč, je bilo ugotovljeno, da imajo najboljšo dodatno ponudbo smučišča Vogel
(14/17 ponujenih možnosti v tabeli), Kranjska Gora (13/17), Krvavec (12/17), Mariborsko
Pohorje (12/17) in Rogla (11/17). Vsa obravnavana smučišča imajo poleg gostinske ponudbe,
ki je seveda prisotna na vseh smučiščih in zato ni bila vključena v analizo, zagotovljene
osnovne storitve na smučišču (npr. šolo smučanja, servis in izposojo smučarske opreme,
poligone in tekoče trakove za otroke). Prav tako so na vseh smučiščih možne tudi osnovne
zimske aktivnosti za nesmučarje (npr. pohodništvo, sankanje, tek na smučeh). Zagotovo
postaja vedno bolj priljubljeno tudi uvajanje novih aktivnosti po zgledu najmodernejših
smučišč, kot npr. skijoring, airboarding, snežno kolesarjenje, snežni rafting in spust s snežno
tubo. Zelo pomembno pa je tudi, da smučišča dopolnjujejo svojo ponudbo s celoletnimi
dejavnostmi, kot na primer Rogla in Kranjska Gora z zimsko-letnim sankališčem.

Na spletni strani smučišča Mariborsko Pohorje je uporabljen izraz »MiniJet« (Visit Pohorje – Mariborsko
Pohorje, 2016).
11
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Preglednica 3: Primerjava osnovnih značilnosti desetih največjih slovenskih smučišč
Smučišče

Lega

Površina
smučišča

Dolžina
smučarskih
prog

Zahtevnost smučarskih prog
(lahke, srednje težke, težke)

Število
žičniških
naprav

Mariborsko
Pohorje
Kanin Sella Nevea
Krvavec

Pohorje

250 ha

41,5 km

13 km

5 km

Julijske
Alpe
KamniškoSavinjske
Alpe
Julijske
Alpe
Julijske
Alpe
IdrijskoCerkljansko
hribovje
Pohorje
KamniškoSavinjske
Alpe
Škofjeloško
hribovje
Pohorje

70 ha

30 km

23,5
km
6 km

22 km

106 ha

30 km

8 km

78 ha

22 km

9,5 km

130 ha

20 km

70 ha

Vogel
Kranjska
Gora
Cerkno

Rogla
Golte

Stari vrh
Kope

Najnižja in
najvišja točka
smučišča

17

Zmogljivost
žičniških naprav
(število
smučarjev/h)
21000

325 m

1327 m 112 dni

31 €

2 km

12

15000

1140 m

2300 m 150-200 dni

29 €13

15 km

7 km

11

15000

1480 m

1971 m 123 dni

32 €

/

8

8911

560 m

1800 m 126 dni

30 €

10 km

12,5
km
8 km

2 km

17

21400

810 m

1295 m 109 dni

32,50 €

18 km

4 km

10 km

4 km

8

12800

800 m

1300 m 89 dni

29 €

100 ha
50 ha

13,5 km
12 km

5,7 km
4,4 km

5,3 km
7,4 km

2,5 km
1 km

10
6

14500
5402

1050 m
1250 m

1517 m 120 dni
1600 m 111 dni

32 €
30 €

55 ha

12 km

4 km

6 km

2 km

5

6000

580 m

1217 m 81 dni

27 €

65 ha

8 km

2,8 km

3,6 km

1,6 km

8

10500

715 m

1542 m 100 dni

28 €

Vir podatkov: Smučarska središča v Sloveniji, 2015; Snežni telefon, 2016; Borišek, 2016.
12
13

Cena velja za celodnevno vozovnico za odraslo osebo v sezoni 2016/17.
Cena velja samo za smučišče Kanin, medtem ko skupna vozovnica za Kanin in Sello Neveo stane 35 €.
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Število
smučarskih
dni/leto

Cena12
smučarske
vozovnice

Preglednica 4: Dodatna ponudba in aktivnosti na slovenskih smučiščih
Mariborsko

Kanin -

Pohorje
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Krvavec
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Cerkno

Rogla
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Gora
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vrh

Nevea
DODATNA PONUDBA
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Drsanje



Jadralno padalstvo
















Skijoring



Snežno kolesarjenje



Airboarding
















Snežni rafting

Spust s snežno tubo







Vir podatkov: Smučarska središča v Sloveniji, 2015; Snežni telefon, 2016; Visit Pohorje – Mariborsko Pohorje, 2016; BovecKanin.si, 2016;
RTC Krvavec, 2014; RTC Žičnice Kranjska Gora, 2016; Ski center Vogel Bohinj, 2016; Cerkno resort, 2016; Rogla, 2014; Golte Slovenija,
2016; Ski center Stari vrh, 2016; VABO hoteli, KOPE smučišče, 2012.
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5. ANKETNA RAZISKAVA
Poglavitni namen anketne raziskave je bil ugotoviti značilna ravnanja in navade prebivalstva
Slovenije, ki se v prostem času ukvarja z alpskim smučanjem. Poleg tega sem želela ugotoviti
tudi, kakšno je njihovo mnenje o stanju in prihodnosti alpskega smučanja ter smučišč v
Sloveniji. V povezavi s slednjim so podali tudi konkretne predloge za povečanje
konkurenčnosti in izboljšavo turistične ponudbe slovenskih smučišč. Ravnanja in navade
slovenskih smučarjev sem preučevala s časovnega, finančnega, organizacijskega in predvsem
prostorskega vidika, pri čemer sem se osredotočila na največkrat obiskana smučišča in ciljne
države ter kraje smučarskih počitnic in iskala konkretne razloge za prostorska ravnanja
anketirancev.
5.1. Zbiranje podatkov in značilnosti vzorca
Anketni vprašalnik je bil izdelan s pomočjo spletnega orodja za izdelavo anket 1KA. Tudi
samo anketiranje je potekalo preko spleta, in sicer od 26. 11. 2016 do 14. 1. 2017. Pogoja za
anketiranje sta bila, da je oseba starejša od 18 let in se v prostem času ukvarja z alpskim
smučanjem. V anketno raziskavo je bilo tako zajetih 484 oseb, a jih je 67 od tega anketo le
delno izpolnilo, tri pa sem izločila zaradi neustrezne starosti in države bivanja, tako da sem v
končno analizo vključila 414 anketirancev.
Vsebinski del anketnega vprašalnika je bil sestavljen iz 7 vprašanj zaprtega in 4 vprašanj
odprtega tipa. Na koncu so sledila še štiri vprašanja o spolu, starosti, občini stalnega
prebivališča ter izobrazbi anketirancev. Najprej bom analizirala štiri omenjena vprašanja, ki
bodo dala vpogled v osnovne značilnosti vzorca.
Glede na spol je bilo anketiranih nekoliko več moških (213) kot žensk (201), kar nazorno
prikazuje tudi spodnji graf.
Graf 8: Delež anketiranih oseb glede na spol

49 %

51 %

moški
ženske
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Glede na izobrazbo je imelo največ anketirancev univerzitetno (37 %), srednješolsko (30 %)
in višjo ali visokošolsko izobrazbo (20 %), najmanj pa magisterij, specializacijo ali doktorat
(9 %), poklicno izobrazbo (3 %) in osnovno šolo (1 %). Izobrazbena struktura anketirancev je
v določeni meri tudi odraz alpskega smučanja kot enega izmed najdražjih športov, za
izvajanje katerega je potrebnih kar nekaj finančnih sredstev, ki pa so pogosto pogojena z
visoko izobrazbo in dobro zaposlitvijo.
Graf 9: Delež anketiranih oseb glede na izobrazbo
1%
9%

2%

osnovnošolska izobrazba
poklicna izobrazba
srednješolska izobrazba

30 %

višja ali visokošolska izobrazba

38 %

univerzitetna izobrazba

20 %

magisterij, specializacija, doktorat
Glede na starost je bilo največ anketirancev v starostni skupini 18–19 let (57 %), sledijo
starostne skupine od 30–41 let (21 %), 42–53 let (18 %), 54–65 let (3 %) in nad 65 let (1 %).
Povprečna starost anketiranih je bila 31,9 leta. Najstarejši anketiranecje imel 73 let, najmlajši
pa 18 let. To potrjuje dejstvo, omenjeno že v poglavju 3.4., da se z alpskim smučanjem
ukvarja predvsem mlajše prebivalstvo, saj obravnavani šport zahteva dobro fizično
pripravljenost in gibljivost, s starostjo pa narašča tudi število poškodb pri tem športu.
Graf 10: Delež anketiranih oseb glede na starost
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Anketiranci so prihajali iz 90 od 212 slovenskih občin in iz vseh dvanajstih statističnih regij.
Štirje anketiranci podatka o občini stalnega prebivališča niso želeli napisati. Najbolj zastopana
občina je bila Mestna občina Ljubljana s 102 anketiranima osebama, ki pa je hkrati tudi
občina z največ prebivalci v Sloveniji.
Preglednica 5: Število anketiranih oseb po občinah in statističnih regijah
Statistična regija

Občina

Število anketiranih

Pomurska statistična regija

Beltinci
Gornja Radgona
Murska Sobota
Radenci
Hoče-Slivnica
Maribor
Oplotnica
Ptuj
Ruše
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Ribnica na Pohorju
Celje
Ljubno
Podčetrtek
Prebold
Radeče
Rečica ob Savinji
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Šoštanj
Štore
Tabor
Velenje
Zreče
Žalec
Hrastnik
Trbovlje
Zagorje ob Savi
Brežice
Krško
Sevnica
Črnomelj
Dolenjske Toplice
Novo mesto
Ribnica
Semič
Sodražica
Straža
Šmarješke Toplice

2
2
1
1
3
7
2
1
2
1
1
3
11
1
1
1
2
1
4
1
3
1
1
8
1
2
1
4
15
3
2
4
1
1
2
3
1
1
1
1

Podravska statistična regija

Koroška statistična regija
Savinjska statistična regija

Zasavska statistična regija
Posavska statistična regija
Statistična regija jugovzhodna Slovenija
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Osrednjeslovenska statistična regija

Gorenjska statistična regija

Notranjsko-kraška statistična regija

Goriška statistična regija

Obalno-kraška statistična regija

Brezovica
Dobrova-Polhov Gradec
Dol pri Ljubljani
Domžale
Grosuplje
Ig
Ivančna Gorica
Kamnik
Komenda
Litija
Ljubljana
Logatec
Lukovica
Medvode
Mengeš
Moravče
Škofljica
Velike Lašče
Vodice
Vrhnika
Bled
Cerklje na Gorenjskem
Gorenja vas-Poljane
Gorje
Jesenice
Kranj
Kranjska Gora
Preddvor
Radovljica
Škofja Loka
Tržič
Železniki
Žiri
Žirovnica
Cerknica
Ilirska Bistrica
Loška dolina
Pivka
Postojna
Ajdovščina
Bovec
Brda
Cerkno
Idrija
Nova Gorica
Šempeter-Vrtojba
Tolmin
Hrpelje-Kozina
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5
2
3
17
3
2
4
5
2
26
102
8
1
8
3
3
5
1
1
5
2
1
1
1
7
12
6
1
12
6
2
1
2
4
2
1
1
2
2
5
2
1
2
5
4
2
2
1

Izola
Koper
Piran
Sežana
90 občin

SKUPAJ

1
7
1
1
410 anketiranih oseb

Glede na statistične regije je največ anketirancev prihajalo iz Osrednjeslovenske (206
anketiranih), Gorenjske (58 anketiranih), Savinjske (38 anketiranih) in Goriške statistične
regije (23 anketiranih). Omenjene statistične regije so poleg Koroške, ki je bila v anketni
raziskavi manj zastopana, tudi najbolj gorate in razpolagajo z večino smučarskih središč v
Sloveniji. Preostale statistične regije so bile zastopane z 20 ali manj anketiranci.
Graf 11: Število anketiranih oseb po statističnih regijah
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5.2. Rezultati anketne raziskave
5.2.1. Pogostost ukvarjanja z alpskim smučanjem
Prvo vprašanje je anketirance spraševalo o pogostosti ukvarjanja z alpskim smučanjem.
Največ anketiranih (32 %) se z alpskim smučanjem ukvarja 1–5 dni na leto, sledijo
anketiranci, ki se z alpskim smučanjem ukvarjajo 5–10 dni na leto (23 %). Iz tega sledi, da
več kot polovica anketiranih smuča manj kot 10 dni na leto. Petina jih smuča več kot 20 dni
na leto (med njimi je bilo kar nekaj anketiranih, ki alpsko smučanje trenirajo ali so učitelji
smučanja). Četrtina anketiranih pa smuča bodisi 10–15 (17 %) ali 15–20 dni na leto (8 %).
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Graf 12: Kako pogosto se ukvarjate z alpskim smučanjem?
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5.2.2. Največkrat obiskana smučarska središča
V anketni raziskavi sem želela raziskati predvsem prostorski vidik alpskega smučanja.
Zanimalo me je, katera so tista smučarska središča, ki jih slovenski smučarji največkrat
obiskujejo, in pa tudi, kaj je poglavitni razlog njihovih ravnanj.
Raznolikost odgovorov je bila zelo velika, zato bom v grafu prikazala samo 20 najpogostejših
odgovorov 369 anketiranih oseb. Pri anketirancih, ki so našteli več smučarskih središč, sem
upoštevala zgolj prvega navedenega. Štirje anketiranci so odgovorili, da radi smučajo na
različnih smučiščih in zato ne morejo izpostaviti smučišča, na katerem največkat smučajo.
Preostalih 41 anketirancev pa je navajalo smučišča, ki so manjša ali redkeje obiskana s strani
celotnega vzorca anketirancev.
Med dvajsetimi najbolj obiskanimi smučišči je 11 slovenskih, 6 avstrijskih in 3 italijanska.
Najbolj obiskana so pričakovano slovenska smučišča: Krvavec (81 odgovorov), Kranjska
Gora (37 odgovorov) in Cerkno (36 odgovorov). Na tretje mesto se je uvrstila smučarska
regija Dolomiti Superski (36 odgovorov), ki je med slovenskimi smučarji zelo priljubljena, saj
nudi veliko število smučarskih prog v slikovitem gorskem okolju. V enoten odgovor Dolomiti
Superski sem združila 16 smučarskih središč (Cortina d'Ampezzo, Kronplatz14, Alta Badia,
Val Gardena, Alpe di Siusi, Val di Fassa, Carezza, Arabba, Marmolada, Tre Cime Dolomiti,
Val di Fiemme, Obereggen, San Martino di Castrozza-Passo Rolle, Valle Isarco-Plose/
Glitschberg-Jochtal, Alpe Lusia/San Pellegrino, Civetta), ki jih omenjena smučarska regija
obsega. Največkrat obiskano smučarsko središče regije Dolomiti Superski je Kronplatz z 12
odgovori anketirancev. Sledita slovenski smučišči Rogla (30 odgovorov) in Vogel (28
odgovorov) ter najbolj obiskano avstrijsko smučišče Nassfeld 15 (19 odgovorov), katerega
glavna prednost je predvsem bližina slovenske meje. Enako velja tudi za smučarsko središče
Trbiž/Svete Višarje (14 odgovorov), ki se nahaja v neposredni bližini slovensko-italijanske
meje. Največje slovensko smučišče glede na dolžino smučarskih prog, Mariborsko Pohorje, se
je znašlo šele na devetem mestu s 14 odgovori anketirancev, pri čemer velja poudariti, da je
bilo anketiranih zgolj 15 oseb iz Podravske statistične regije. Med smučišči, ki so zbrala 10 ali
manj odgovorov anketiranih, pa so še naslednja: Gerlitzen16 v okolici Beljaka (10 odgovorov),
Golte (10 odgovorov), Katschberg na avstrijskem Koroškem (9 odgovorov), Stari vrh (8
Za večino južnotirolskih smučarskih središč sem uporabila italijanska poimenovanja, razen za Kronplatz (ita.
Plan de Corones), kjer sem uporabila med Slovenci bolj razširjeno in poznano nemško poimenovanje kraja.
15
Slovensko »Mokrine«.
16
Slovensko »Osojščica«.
14
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odgovorov), smučarsko središče Ravascletto-Sutrio/Monte Zoncolan v Furlaniji-Julijski
krajini (7 odgovorov), Turracher Höhe in Mölltaler Gletscher na avstrijskem Koroškem (6
odgovorov), Kope (6 odgovorov), Obertauern na Salzburškem (5 odgovorov) ter Kanin (4
odgovori) in Soriška planina (3 odgovori).
Ostalih 41 anketiranih oseb je med najbolj obiskanimi smučišči navedlo nekatera manjša
slovenska, ki so predvsem regionalnega pomena, kot na primer Celjska koča, Izver, Kamna
Gorica, Senožeta v Srednji vasi, Šentjošt nad Horjulom in smučišče Ski Bor Črni vrh. Med
odgovori so se pojavljala tudi različna italijanska (Breuil Cervinia/Valtournenche, Forni di
Sopra, Livigno in Piancavallo), avstrijska (Kals-Matrei, Heiligenblut-Großglockner,
Dreiländereck-Arnoldstein17, Stubaier Gletscher, Grosseck-Speiereck, Bad Kleinkircheim,
Flachau, Ischgl, Kitzsteinhorn-Kaprun, Kreischberg, Saalbach-Hinterglemm, SchladmingDachstein in Sillian-Hochpustertal), francoska smučišča (Puy St. Vincent, Valloire in Serre
Chevalier) ter kanadski Whistler Blackcomb, kjer anketiranec poučuje smučanje.
Tako se je potrdila tudi moja prva začetna hipoteza, ki je predvidevala, da večina anketiranih
najpogosteje smuča na slovenskih smučiščih, kar številčno lepo prikazuje tudi spodnji graf.
Graf 13: Največkrat obiskana smučarska središča
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Slovensko »Tromeja-Podklošter«.
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Naslednje vprašanje se je nanašalo na razlog, zaradi katerega anketirani obiskujejo ravno
navedeno smučišče. Tudi tukaj se je pojavljalo ogromno odgovorov, zato bom navedla le 15
najpogostejših. Pri tem sem izločila subjektivne odgovore, kot so na primer »najboljše
smučišče«, »lepo smučišče«, »smučišče mi je všeč«, »dobre proge«, saj si omenjene pojme
vsak smučar nekoliko drugače predstavlja.
Druga začetna hipoteza je predvidevala, da sta poglavitna dejavnika za izbiro smučišča
oddaljenost smučišča od kraja bivanja in cena smučarskih vozovnic. Odgovori anketirancev
pri tem vprašanju so hipotezo potrdili, saj je daleč najpomembnejši razlog za izbiro smučišča
njegova bližina kraju bivanja anketiranih oseb. Bližino je kot glavni razlog navedla skoraj
polovica vprašanih, in sicer kar 189 anketirancev. Na drugo mesto so se uvrstile ugodne cene
s 47 odgovori anketirancev. Odgovor se je najpogosteje nanašal na ceno smučarskih
vozovnic, pri nekaterih anketirancih pa tudi na ceno nastanitev in ugodnosti pri nakupu
vozovnic.
Zelo pomemben element pri izbiri smučišča pa so seveda njegove proge. V povezavi z njimi
so anketirani med najpogostejšimi razlogi omenjali predvsem njihovo urejenost (39
odgovorov), dolžino (24 odgovorov), raznolikost (10 odgovorov) in zahtevnost (8 odgovorov
anketiranih). Zelo pomembna dejavnika sta tudi velikost smučišča in modernost smučarskih
naprav (21 odgovorov), ki sta odločilna tudi pri gneči na smučiščih, ki pogosto odvrača
obiskovalce. Tako se je 12 odgovorov anketirancev nanašalo na obiskovanje določenega
smučišča zaradi tega, ker na njem ni gneče. Kar nekaj anketirancev določeno smučišče
obiskuje zaradi službe oziroma dela (20 odgovorov), bodisi kot učitelji ali trenerji alpskega
smučanja. Zelo pomembna pri izbiri smučišča pa je tudi okolica smučišča in razgledi (19
odgovorov) ter ugodne snežne razmere (16 odgovorov), brez katerih smuka tudi ne bi bila
mogoča. Za obiskovalce je pomembna tudi dostopnost smučišča (11 odgovorov), predvsem za
družine z majhnimi otroki pa primernost smučišča za učenje smučanja in otroke (10
odgovorov). Pri osmih anketiranih je bil odločilen dejavnik apartma oziroma vikend v bližini
smučišča, ki jim predstavlja možnost nastanitve. Ostali razlogi za obisk smučišča, ki so jih
anketirani omenjali manj kot osemkrat, so bili še: lastništvo sezonske vozovnice, veliko
možnosti za zabavo, pestra dodatna ponudba, obiskovanje smučišča iz navade, dolga
sezona/ledeniško smučišče, izvrstna kulinarika, dobre povezave med smučišči/progami,
tekmovanja, nezahtevne proge, možnost smučarskih tečajev, dostopnost smučišča z
avtodomom, prijetno vzdušje, prijazno osebje, obisk sorodnikov/prijateljev, kultura ljudi na
smučišču, razgiban teren, podpora lokalnih smučišč …
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Graf 14: Najpogostejši razlogi za izbiro priljubljenih smučišč med anketiranimi
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5.2.3. Smučarske počitnice
Drugi sklop vprašanj je bil namenjen še enemu prostorskemu vidiku alpskega smučanja, in
sicer smučarskim počitnicam. Smučarske počitnice so počitnice v zimskem letovišču, pri
katerih je smučanje (alpsko smučanje, tek na smučeh, deskanje, turno smučanje …) glavni
motiv potovanja in poglavitna zaposlitev turistov (Leksikon turizma …, 2012).
Zanimalo me je predvsem, kolikšen delež tistih, ki se v prostem času ukvarjajo z alpskim
smučanjem, tudi odhaja na večdnevno smuko oziroma smučarske počitnice ter katere države
in kraji so njihovi glavni počitniški cilji.
Spodnji graf prikazuje njihove odgovore na vprašanje, ali odhajajo na smučarske počitnice.
Nekaj več kot petina (21 %) jih na smučarske počitnice ne odhaja, 79 % pa jih je na vprašanje
odgovorilo pritrdilno. Slednji so imeli na voljo tri možnosti odločanja, in sicer da na
smučarske počitnice odhajajo vsako leto, skoraj vsako leto ali redkeje. Največ je takšnih, ki na
smučarske počitnice odhajajo vsako leto (37 %), 20 % se jih na smučarske počitnice odpravi
skoraj vsako leto in 22 % redkeje.
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Graf 15: Ali odhajate tudi na večdnevno smuko oz. smučarske počitnice?
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Naslednje vprašanje je torej spraševalo po državi in kraju njihovih zadnjih smučarskih
počitnic. Tudi tukaj je bila pestrost odgovorov (predvsem krajev) kar velika, med državami pa
so bile poleg Slovenije navedene predvsem bližnje države, kot so Italija, Avstrija, Francija in
Bosna in Hercegovina ter celo precej oddaljena Kanada. Kot je razvidno tudi iz spodnjega
grafa, je bila najpogostejši cilj slovenskih smučarjev Italija (32 % anketirancev), ki jo je
obiskala skoraj tretjina tistih, ki odhajajo na smučarske počitnice. Druga najbolj priljubljena
država za zimski oddih je Avstrija (29,5 % anketirancev). Obe sosednji državi sta Sloveniji, ki
je na tretjem mestu (26,5 % anketiranih), tudi najbližje. Dobra desetina anketirancev, ki
odhajajo na večdnevno smuko, je svoj zadnji smučarski oddih preživela v Franciji (10,9 %).
Dva anketirana sta kot cilj zadnjih smučarskih počitnic navedla tudi Bosno in Hercegovino
(Jahorino), eden pa Kanado (Whistler, Lake Louise, Banff). Destinacije smučarskih počitnic
omenjenih treh anketirancev na zemljevidu 8 v nadaljevanju ne bodo prikazane, saj se bom
osredotočila le na najbolj obiskana smučarska središča držav, ki jih je navedla večina
anketiranih.
Graf 16: Države, v katerih so anketirani preživljali svoje zadnje smučarske počitnice
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Najprej se bom osredotočila na smučarske počitnice v Italiji. Skoraj tretjina vseh, ki odhajajo
na smučarske počitnice, namreč svoj dopust preživlja ravno tu.
Pri tem izrazito izstopa smučarska regija Dolomiti Superski, kjer preživlja svoje smučarske
počitnice 78,3 % vseh, ki dopustujejo v Italiji. Med slovenskimi smučarji izrazito prevladuje
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smučarsko središče Kronplatz, kjer je svoje zadnje smučarske počitnice preživelo kar 27
anketirancev, kar je več kot četrtina vseh, ki dopustujejo v Italiji. Po obiskanosti nato sledijo
Alta Badia (12 odgovorov), Arabba (7 odgovorov), Val di Fassa (7 odgovorov), Tre Cime
Dolomiti (7 odgovorov), Civetta (4 odgovori), Val Gardena (2 odgovora), San Martino di
Castrozza/Passo Rolle (2 odgovora) in Alpe Lusia/San Pellegrino (2 odgovora).
Preostala italijanska smučišča, kjer so anketirani preživljali svoje zadnje smučarske počitnice,
so bila še: Trbiž/Višarje, Sappada, Forni di Sopra, Breuil/Cervinia, Folgarida, Livigno,
Piancavallo, Madonna di Campiglio in Marilleva.
Na drugem mestu po obiskanosti se je znašla Avstrija, ki je bila cilj zadnjih smučarskih
počitnic pri 29,5 % anketirancev. Če je bila za Italijo značilna velika koncentracija krajev na
območju Dolomitov, pa je za Avstrijo značilna velika razpršenost krajev, kjer dopustujejo
slovenski smučarji. Še najpogosteje so kot cilj zadnjih smučarskih počitnic navedli bližnji
Gerlitzen (8 odgovorov), Saalbach-Hinterglemm (7 odgovorov) ter Schladming-Dachstein (6
odgovorov). Manj kot 6 anketirancev pa je dopustovalo v naslednjih smučarskih središčih:
Flachau (5), Bad Kleinkircheim (5), Obertauern (5), Kitzsteinhorn-Kaprun (5), Turracher
Höhe (4), Mölltaler Gletscher (4), Nassfeld (4), Paznaun-Ischgl (3), Heiligenblut (3),
Katschberg (3), Zillertal (2), Bad Gastein (2), Kreischberg (2), Kals-Matrei (2), Sillian (2),
Wilder Kaiser (2), Sölden (2), Wagrein (1), Koralpe (1), Lech Zürs (1), Lienz (1), Hintertuxer
Gletscher (1), Pitztaler Gletscher (1), Silvretta-Montafon (1) in Maria Alm (1).
Slovenijo je kot cilj zadnjih smučarskih počitnic navedlo 26,5 % anketirancev. Čeprav se po
številu smučarskih središč in kilometrih smučarskih prog ne more kosati s tujimi državami, pa
je Slovenija z vidika smučarskih počitnic relativno priljubljena, saj so smučarska središča
blizu, cene pa so v primerjavi s tujino nižje, kar je ugodno predvsem za družine z majhnimi
otroki, pri katerih dolžina in zahtevnost smučarskih prog ne igrata tako velike vloge kot pri
odraslih smučarjih. Daleč najbolj priljubljen kraj za smučarski oddih je Kranjska Gora, ki jo
je navedlo 36 anketirancev, kar je 44 % vseh anketirancev, ki so nazadnje dopustovali v
Sloveniji. Kranjska Gora je tudi smučarsko središče, ki se z infrastrukturo, urejenostjo,
nastanitvenimi kapacitetami, dodatno ponudbo in aktivnostmi ter videzom še najbolj približa
ostalim turističnim krajem v avstrijskih, italijanskih ali francoskih Alpah. Zanimivo je, da pri
smučarskih počitnicah prevladujejo povsem drugi kraji kot pri enodnevnih smučarskih izletih.
Tako so se za Kranjsko Goro znašli tudi Rogla (15), Vogel (8) in Cerkno (7 odgovorov).
Krvavec in Mariborsko Pohorje sta bila šele na petem mestu (4 odgovori), sledijo še Golte (3),
Kope (3), Kanin (1) in Javornik (1).
Glede na precejšnjo oddaljenost Francije ta nudi relativno ugodne cene ter izjemno pestrost
smučarskih središč in prog za vse okuse. Tako jo je kot cilj zadnjih smučarskih počitnic
navedlo 10,9 % anketirancev, vsem pa je skupen obisk krajev v francoskih Alpah, v regiji
Rona-Alpe. Največ anketiranih je dopustovalo na območju Treh dolin (Les 3 Valeés, 7
anketirancev) ter v smučarskem središču Les 2 Alpes (6). Sledijo smučarska središča Serre
Chevalier (3), Valmeiner (3), Puy Saint Vincent (3), Tignes (2), Val d'Isére (2), Les Sybelles
(2), Risoul (1), Alpe d'Huez (1), Valloire (1), Val Frejus (1) in Les Orres (1).
Na spodnjem zemljevidu sem prikazala tudi prostorsko razporeditev krajev oziroma
smučarskih središč, kjer so anketirani preživeli zadnje smučarske počitnice. Zaradi boljše
preglednosti sem prikazala samo smučarska središča, ki sta jih navedla vsaj dva anketiranca.
Različni odtenki modre barve prikazujejo obiskanost držav glede na delež anketirancev, ki so
države navedli kot cilj zadnjih smučarskih počitnic. Različna velikost krogov pa prikazuje
obiskanost smučarskih središč glede na število odgovorov anketirancev, pri čemer sem ločila
tri stopnje (do 5 odgovorov, 5–15 odgovorov in nad 15 odgovorov).
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Zemljevid 8: Obiskanost smučarskih središč in držav kot ciljev smučarskih počitnic anketirancev
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5.2.4. Organizacijski in finančni vidik alpskega smučanja
Četrti sklop vprašanj se je nanašal na organizacijski in finančni vidik alpskega smučanja.
Zanimalo me je predvsem, s kom se anketiranci največkrat odpravijo smučat, koliko denarja
porabijo v enem smučarskem dnevu in kje dobijo največ informacij o smučiščih in njihovi
ponudbi.
Šesto vprašanje je spraševalo po tem, s kom se anketiranci največkrat odpravijo smučat.
Večina jih največkrat smuča z družino (42 %), prijatelji (29 %) in partnerjem (19 %). Le 5 %
vprašanih pa se na smučanje odpravi samih, kar potrjuje dejstvo, da je alpsko smučanje kljub
individualnosti zelo družaben šport, ki druži ljudi različnih generacij. V manjšini sta bila
odgovora s sodelavci (2 %) in s sorodniki (1 %). V sklopu drugo pa so anketirani naštevali
predvsem različne kombinacije ponujenih možnosti (npr. z družino in prijatelji, s partnerjem
in prijatelji, s prijatelji in sodelavci …).
Graf 17: S kom se največkrat odpravite smučat?
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Naslednje vprašanje se je nanašalo na finančni vidik alpskega smučanja. Zanimalo me je,
koliko denarja anketiranci v povprečju porabijo za smučarske vozovnice, hrano in pijačo ter
prevoz v enem smučarskem dnevu. Skoraj polovica vprašanih se je odločila za odgovor 30–60
€. Sledijo odgovori 60–90 € (21 %), do 30 € (17 %) in nad 90 € (14 % anketirancev).
K analizi tega vprašanja bom dodala tudi kratek izračun stroškov za fiktivni enodnevni izlet
odraslega smučarja iz Ljubljane v Kranjsko Goro. Celodnevna vozovnica za odraslo osebo
stane 32,50 € (RTC Žičnice Kranjska Gora, 2017), stroški prevoza pa 16,64 €18 (Via
Michelin, 2017). Stroški za hrano in pijačo se seveda razlikujejo glede na interese in okus
smučarjev, a v svojem izračunu predpostavljam, da je povprečen obrok s pijačo možno dobiti
že za okrog 10 €. Skupni stroški enodnevnega izleta za odraslo osebo tako znašajo 59,14 €,
kar še ustreza tudi najpogostejšemu odgovoru anketiranih. Pri omenjenem vprašanju je bilo
opaziti tudi korelacijo med mlajšimi anketiranci (v starostni skupini 18–29 let) in odgovorom
do 30 €. Večina smučišč namreč ponuja ugodnosti in cenejše smučarske vozovnice za mlade
in študente. Podobno se odgovor nad 90 € pogosteje pojavlja pri starejših anketirancih
(predvsem v starostni skupini 42–53 let).

18

V stroške prevoza ni vključena cena tedenske vinjete, ki znaša 15 € za cestninski razred 2A.
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Graf 18: Koliko denarja običajno zapravite v enem smučarskem dnevu (za smučarske
vozovnice, hrano in pijačo, prevoz ...)?
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Osmo vprašanje se je nanašalo na informacije o smučiščih in njihovi ponudbi. Zanimalo me
je, kje anketiranci prejmejo največ informacij oziroma se informirajo pred odhodom na
določeno smučišče. Večina se je v skladu s sodobnim časom in tehnologijo, ki nas obdaja,
odločila za odgovor na spletu (86 % anketirancev). Vsa večja smučišča imajo namreč svoje
spletne strani, na katerih obiskovalci najdejo informacije o aktivnostih, dogodkih, ponudbi,
ceni smučarskih vozovnic in žičniških napravah, kamere na smučiščih pa jim omogočajo celo
nenehni vpogled na smučišče z živo sliko in spremljanje vremenskih razmer na smučišču.
Drugi najpogostejši odgovor je bil pri sorodnikih/prijateljih/sodelavcih (11,5 % anketirancev),
ki anketiranim po svojih izkušnjah priporočajo določena smučišča in jih informirajo. Zgolj 1
% vprašanih informacije o smučiščih pridobi v turističnih agencijah. V smučarskih katalogih
in drugih tiskanih virih informacije o smučiščih pridobita zgolj 2 anketiranca (0,5 %), po
televiziji ali radiu pa nihče. V sklopu drugo so anketirani omenjali pridobivanje informacij
preko smučarskega kluba, partnerjev in drugih sorodnikov.
Graf 19: Kje po navadi dobite največ informacij o smučiščih in njihovi ponudbi?
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5.2.5. Pomembnost dejavnikov pri izbiri smučišča
Deveto vprašanje je bilo namenjeno ocenjevanju pomembnosti dejavnikov pri izbiri smučišča.
Zanimalo me je, kateri dejavniki so anketiranim pri izbiri smučišča najpomembnejši. Izbrala
sem jih deset, in sicer: oddaljenost smučišča od kraja bivanja, prometna dostopnost smučišča,
cena smučarskih vozovnic, raznolika dolžina smučarskih prog, raznolika zahtevnost
smučarskih prog, sodobnost smučarskih naprav in ostale infrastrukture, dodatna ponudba na
smučišču (npr. šola smučanja, animacije za otroke, servis in izposoja smučarske opreme,
prireditve ...), kulinarična ponudba ter prijaznost osebja in zaposlenih. Anketirani so
posamezen dejavnik ocenili številčno od 1 (najmanj pomembno) do 5 (najbolj pomembno). V
začetni hipotezi sem predpostavljala, da sta najpomembnejša dejavnika pri izbiri smučišča
oddaljenost smučišča od kraja bivanja in cena smučarskih vozovnic.
Graf 20: Pomembnost dejavnikov pri izbiri smučišča
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cena smučarskih vozovnic
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Omenjeno hipotezo lahko pri tem vprašanju zavrnemo, saj sta se za najpomembnejša
dejavnika izkazala zanesljivost snežne odeje (povprečna ocena anketiranih 4,2) in raznolika
dolžina smučarskih prog (povprečna ocena 4,1). Sledijo raznolika zahtevnost smučarskih prog
(povprečna ocena 4,0), sodobnost smučarskih naprav in ostale infrastrukture (povprečna
ocena 3,9) in šele nato cena smučarskih vozovnic (povprečna ocena 3,9), oddaljenost
smučišča od kraja bivanja ter prometna dostopnost smučišča (povprečni oceni 3,7).
Zanesljivost snežne odeje je zagotovo med vedno pomembnejšimi dejavniki, ki smučanje tudi
omogočajo, nekoliko presenetljivo pa sta se na vrhu lestvice pomembnosti znašla tudi
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raznolika zahtevnost in dolžina smučarskih prog. Slednji bi lahko bili pomemben dejavnik
predvsem pri družinah in skupinah smučarjev z različnimi interesi in smučarskim znanjem.
Med najmanj pomembnimi dejavniki so se znašli prijaznost osebja in zaposlenih (povprečna
ocena 3,3), kulinarična ponudba (povprečna ocena 2,5) in dodatna ponudba na smučišču
(povprečna ocena 2,2).
5.2.6. Vrednotenje stanja in prihodnosti smučišč ter alpskega smučanja v Sloveniji
Pri predzadnjem vprašanju, ki se je nanašalo na smučarsko ravnanje anketirancev, sem želela
dobiti vpogled v stanje, prihodnost smučišč in alpskega smučanja v Sloveniji z vidika
anketiranih. Postavila sem štiri trditve, od tega dve o alpskem smučanju in dve o smučiščih.
Dve trditvi se nanašata na sedanje stanje, dve pa na stanje v prihodnosti. Anketirani so trditve
vrednotili glede na petstopenjsko lestvico odgovorov: 1–nikakor se ne strinjam, 2–večinoma
se strinjam, 3–ne morem se odločiti, 4–večinoma se strinjam, 5–popolnoma se strinjam.
Največje strinjanje so anketirani namenili trditvi, ki je predpostavljala, da alpsko smučanje
postaja s finančnega vidika dostopno vedno manjšemu delu prebivalstva Slovenije. S to
trditvijo se je popolnoma strinjalo 49 %, večinoma pa 34 % vprašanih. Naslednja trditev se je
glasila: »Slovenska smučišča niso konkurenčna smučiščem v drugih evropskih državah in po
svetu«. S to trditvijo se je popolnoma strinjalo 45 %, večinoma pa 34 % anketiranih. Pri
preostalih dveh trditvah so bila mnenja anketiranih nekoliko bolj deljena. Trditev, ki
predpostavlja, da je zaradi nizkih nadmorskih višin slovenskih smučišč in naraščajočih
podnebnih sprememb prihodnost slovenskih smučišč ogrožena, je bila na tretjem mestu, saj se
je z njo popolnoma strinjalo 27 %, večinoma pa 36 % anketiranih. Pri zadnji trditvi, ki
predpostavlja, da zanimanje za alpsko smučanje v Sloveniji upada, se največ anketiranih (33
%) ni moglo odločiti, ali se s trditvijo strinja ali ne. Tako se jih je 40 % bodisi popolnoma ali
večinoma strinjalo, 28 % pa nikakor ali večinoma ni strinjalo.
Omenjene navedbe še najbolje prikazujejo povprečne ocene vrednotenja posameznih trditev.
Prva in tretja trditev imata povprečno oceno odgovorov 4,2, četrta trditev 3,7 in druga trditev
3,2. To potrjuje tudi mojo začetno hipotezo, ki je predvidevala, da večina anketiranih stanje in
prihodnost smučišč ter alpskega smučanja v Sloveniji ocenjuje bolj negativno kot pozitivno.
Pri tem velja poudariti, da na nekatere izmed obravnavanih trditev v prihodnosti žal nimamo
vpliva (npr. na podnebne spremembe), pri preostalih pa je še veliko možnosti za izboljšave in
napredek, o čemer bo govora tudi v naslednjem poglavju.
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Graf 21: Mnenje anketirancev o stanju in prihodnosti smučišč ter alpskega smučanja v
Sloveniji
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5.2.7. Predlogi za izboljšave
Zadnje vprašanje je bilo najbolj odprtega tipa, saj je spraševalo po tem, kako bi lahko
slovenska smučišča še izboljšala svojo ponudbo in postala bolj konkurenčna ter obiskana.
Pestrost odgovorov je bila od vseh vprašanj odprtega tipa največja ravno tu, saj so se predlogi
anketirancev močno razlikovali, kar nekaj pa je bilo tudi zelo pogosto omenjenih. V spodnjem
grafu bom zato prikazala le 15 najpogostejših predlogov in jih komentirala.
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Graf 22: Najpogostejši predlogi za izboljšave in povečanje konkurenčnosti ter
obiskanosti slovenskih smučišč
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Največkrat omenjen predlog je bila modernizacija infrastrukture. Pri tem je imela večina
anketirancev v mislih predvsem modernizacijo žičniških naprav, ki na marsikaterem smučišču
vztrajajo že nekaj desetletij. Tako bi izboljšali pretočnost smučarjev in jim omogočili več
zaporednih voženj in pa tudi udobnejšo vožnjo (npr. ogrevane sedežnice, ki so praksa v tujini,
v Sloveniji pa le na smučišču Stari vrh). Modernizacija infrastrukture se je nanašala tudi na
pripadajoče objekte, kot so gorske koče, hoteli in drugi nastanitveni objekti.
V letu 2008 je bilo napisano tudi diplomsko delo Martina Mejala z Ekonomsko-poslovne
fakultete v Mariboru, ki je preučevalo stališča Slovencev do njihovih navad smučanja in
mnenja o različnih storitvah doma in v tujini. Tudi tam je bilo ugotovljeno, da večina
anketiranih (87 %) meni, da so žičniške naprave v tujini nedvomno kakovostnejše kot pri nas,
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10 % jih meni, da so nekoliko boljše kot pri nas, le 3 % pa, da so približno enake kot pri nas.
Pri naslednjem vprašanju je preučeval pomen kakovosti žičniških naprav na odločitev glede
izbire destinacije. 23 % jih je odgovorilo, da je kakovost žičniških naprav eden izmed
najpomembnejših dejavnikov pri izbiri destinacije, pri 54 % anketiranih kakovost žičniških
naprav delno vpliva na izbiro destinacije, pri zgolj 13 % anketiranih pa le-ta nima vpliva.
Velika večina se jih tudi strinja s trditvijo, da bi izgradnja boljših žičniških naprav povečala
atraktivnost slovenskih smučišč. Vse omenjene ugotovitve potrjujejo dejstvo, da bi se
slovenski smučarji pogosteje odločali za obisk domačih smučišč, če bi se izboljšala kakovost
žičniških naprav (Mejal, 2008).
Drugi najpogostejši razlog, ki ga je navedel skoraj vsak četrti anketiranec, pa so ugodnejše
cene. Predlog se nanaša predvsem na cene smučarskih vozovnic, ki so po njihovem mnenju
glede na ponudbo slovenskih smučišč izrazito previsoke. Veliko anketirancev je izpostavilo
predvsem previsoke cene vozovnic glede na velikost in kvaliteto smučišč v primerjavi s
tujino. Cene naj bi bile primernejše slovenskemu standardu, tako da bi si lahko smučanje
privoščil večji del prebivalstva. Poleg tega je bilo veliko predlogov različnih akcijskih
ponudb, ugodnosti in paketov (npr. več ugodnosti za študente, popusti za zvestobo
smučiščem, brezplačna ali cenejša izposoja smučarske opreme, ugodnosti pri smučarskih
šolah za otroke, ugodnosti za smučanje od ponedeljka do petka, vikend paketi, družinski
paketi, paketi prenočišč in smučarskih vozovnic, popusti za ogled turističnih znamenitosti
kraja ob nakupu smučarske vozovnice…). Kot primer dobre prakse izpostavljajo smučišče
Kope.
Na tretjem mestu med predlogi se je znašla širitev smučišč. V povezavi s širitvijo smučišč so
omenjali predvsem daljše proge in več smučarskih površin. Pri tem je potrebno poudariti, da
se večina anketiranih zaveda reliefnih, finančnih in zakonskih omejitev slovenskih smučišč ter
vedno bolj milih zim. Med širitvami smučišč so najpogosteje omenjali Koblo, Soriško
planino, Kranjsko Goro in Vogel. Nekateri pa so predlagali tudi zagon lokalnih opuščenih
smučišč in pomen ohranjanja že obstoječih.
Med pogostejšimi predlogi je bilo tudi izboljšanje dodatne ponudbe smučišč. Omenjeni
predlog se je nanašal predvsem na poletni čas, ko obiskovalcev ne privablja več zgolj alpsko
smučanje in preostale aktivnosti na snegu. Omenjena je bila vrsta zimskih, poletnih in
celoletnih aktivnosti, kot na primer: sankanje, drsanje, tek na smučeh, snežni parki, turna
smuka, animacije za otroke, treking, pohodništvo, kolesarjenje, gorsko kolesarjenje, tematski
parki, vodni parki, savna, wellness, bazeni … Veliko anketirancev meni, da bi morala
smučišča svojo ponudbo razširiti na celo leto in ne zgolj na zimski čas ter se tako prilagoditi
naraščajočim podnebnim spremembam.
Anketiranci si želijo tudi boljšega medsebojnega sodelovanja in promocije smučišč. Pri
tem je mišljeno sodelovanje vseh, ki so vpeti v smučarski turizem in delovanje smučišč (npr.
upravitelji smučišč, lastniki koč, gostinski ponudniki, hotelirji, lastniki drugih nastanitvenih
kapacitet, smučarske šole, trgovine s športno opremo …). Pogost predlog je bil tudi, da bi vsi,
ki imajo posreden zaslužek zaradi smučarskih gostov (npr. hotelirji, lastniki nastanitvenih
objektov in restavracij na smučiščih), sofinancirali stroške obratovanja smučišča. To bi
pomenilo več finančnih sredstev za nove investicije in izboljšavo ponudbe, kar je uspešna
praksa tudi ponekod v tujini. Pomemben element pa je tudi sodelovanje z lokalnim
prebivalstvom in skupno izkoriščanje evropskih sredstev namesto birokratskih ovir in
konfliktov. Potrebno bi bilo izboljšati tudi samo trženje in promocijo smučišč na tujih tržiščih
ter biti odprt do novih idej in vztrajati pri trdem delu tudi ob slabših sezonah.
Naslednja dva predloga sta se nanašala na smučarske proge, in sicer so anketirani predlagali
več umetnega zasneževanja prog ter boljšo urejenost in pripravo prog. Ker slovenska
smučišča ležijo na relativno nizkih nadmorskih višinah, imajo pogosto težave z
zagotavljanjem zadostne količine snega, še posebej ob milih zimah. Umetno zasneževanje
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prog smučiščem tako omogoča neodvisnost od vremenskih razmer, zato se ga z izjemo Vogla
in Kanina poslužujejo vsa slovenska smučišča, obravnavana v magistrskem delu. Žal pa ima
ta najbolj razširjena strategija prilagajanja na klimatske spremembe tudi negativen vpliv na
okolje, saj zahteva gradbene posege in veliko porabo vode, ponekod celo gradnjo umetnih
vodnih zadrževalnikov (npr. Mariborsko Pohorje, Krvavec, Rogla, Cerkno, Golte) (Borišek,
2016). Urejenost in priprava prog pa sta odvisni predvsem od razpoložljivosti teptalnih
naprav, strukture snega in načina urejanja prog. Lep primer urejanja smučarskih prog tudi
izven zimske sezone je Mariborsko Pohorje, ki v sodelovanju upravitelja smučišča Marprom,
ASK Branik, Term Maribor in lokalne skupnosti organizira delovno akcijo občanov za
ureditev smučarskih prog, iz katerih odstranjujejo kamenje in večje predmete (Maribor24,
2016).
Na slovenskih smučiščih anketiranci pogrešajo tudi več zabave in prireditev po zgledu
priljubljenih avstrijskih, italijanskih, francoskih ali švicarskih smučišč, kjer se vsak uspešen
smučarski dan zaključi s takoimenovano »après-ski« zabavo. Izraz izhaja iz francoščine in
pomeni »sproščeno dogajanje in zabavo po smučanju« (Slovenski smučarski slovar, 2017).
Anketiranci si želijo predvsem več prireditev, koncertov in glasbenega dogajanja po
končanem smučanju. Sicer imajo slovenska smučišča nekaj ustaljenih dogodkov, ki privabijo
številne obiskovalce, kot so npr. Pokal Vitranc (Kranjska Gora), Zlata lisica (Maribor), Luža
(Krvavec), Pokal Vogla (Vogel), Pokal divjega petelina (Cerkno) ter različne prireditve ob
posebnih dogodkih, kot so odprtje sezone, pustni čas, dan žena, dan snega, zaključek sezone
... V diplomskem delu Martina Mejala so anketiranci ocenjevali après-ski ponudbo slovenskih
smučišč. Večina jo je ocenila kot povprečno (45 %), nekoliko manj pa kot zadovoljivo (26 %)
ter pomanjkljivo in slabo (25 %). Nihče je ni ocenil kot zelo atraktivno, 4 % anketiranih pa so
jo ocenili celo kot zelo slabo. Nato so anketirani ocenjevali še après-ski ponudbo tujih
smučišč in jo večinoma ocenili kot zelo atraktivno (54 %), nekoliko manj pa kot zadovoljivo
(30 %) in povprečno (16 %) (Mejal, 2008).
Večina anketiranih je podala vsaj en predlog, kako bi lahko slovenska smučišča še izboljšala
svojo ponudbo in konkurenčnost v krogu uspešnih smučarskih središč drugje v Alpah, 20
anketiranih pa je odgovorilo z »ne vem«. Veliko je bilo tudi tistih, ki so odgovorili težko ali
nemogoče. Tovrstnih odgovorov ne bom analizirala, temveč se bom posvetila naslednjemu
zelo pomembnemu predlogu, in sicer medsebojnemu povezovanju smučišč. Anketirani
menijo, da bi morala slovenska smučišča med seboj bolje sodelovati in se povezovati po
zgledu uspešnih smučarskih središč iz tujine. Nekatera tovrstna sodelovanja že obstajajo (npr.
Rogla in Krvavec, Vogel in Kranjska Gora). Šest anketirancev je kot predlog omenilo skupno
vozovnico za vsa slovenska smučišča, ki pa že obstaja, in sicer so to enotne sezonske
smučarske vozovnice Active Slovenia (ESSV AS), ki omogočajo smuko na vseh večjih
slovenskih smučiščih (Krvavec, Kranjska Gora, Rogla, Mariborsko Pohorje, Cerkno, Vogel,
Golte, Kope, Stari vrh, Javornik, Soriška planina, Celjska koča, Kanin) (Active Slovenia,
2016). Nekaj sodelovanja je celo med smučarskimi središči različnih držav, tako lahko
imetniki sezonske vozovnice za Mariborsko Pohorje do 6 dni brezplačno smučajo tudi na
Jahorini (BIH) (Meh, 2016). Tovrstna sodelovanja so zagotovo pozitivna za turizem, a še
pomembneje bi bilo, da bi se slovenska smučišča zaradi majhnosti združila v enotno znamko
in s skupnim trženjem lažje konkurirala na svetovnem trgu v množici uspešnih alpskih
smučarskih središč.
Čeprav na njiju pogosto pozabljamo, pa se je v anketni raziskavi pokazalo, da sta tudi
kulinarika in prijaznost zaposlenih zelo pomembna elementa turistične ponudbe, ki ločita
povprečna smučarska središča od nadpovprečnih. Anketirani si na slovenskih smučiščih želijo
predvsem izboljšanja kulinarične ponudbe ter večje prijaznosti zaposlenih. V povezavi z
izboljšanjem kulinarične ponudbe so omenjali predvsem ponudbo slovenskih tradicionalnih
jedi in prenovo restavracij, ki bi jih približala nivoju tistih na italijanskih, avstrijskih,
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francoskih ali švicarskih smučiščih. Tudi v anketni raziskavi Martina Mejala iz leta 2008 se
anketiranci v večini odločajo za koriščenje gostinske ponudbe neposredno na smučiščih,
ocenjujejo pa jo večinoma kot povprečno (60 %) in zadovoljivo (20 %). Pri ponudbi
slovenskih smučarskih koč najbolj pogrešajo ravno večjo ponudbo tipične slovenske
kulinarike (27 %) ter profesionalno postrežbo (23 %). Sledijo ležalniki za sončenje (17 %), na
splošno večja ponudba koč (12 %), živa glasba in après-ski (11 %), zabave željni ljudje (8 %)
ter ponudba spominkov (2 %).
Naslednja dva predloga sta bila povezana z vlaganji finančnih sredstev, in sicer so anketirani
predlagali več (tujih) vlaganj v smučišča ter vlaganja v višjeležeča smučišča. Pri vlaganjih
v smučišča so se najpogosteje omenjali ravno bogati investitorji iz tujine, ki bi vložili kapital
za obnovo infrastrukture, predvsem žičniških naprav in nastanitvenih objektov. Veliko
anketirancev pa se zaveda tudi problematike podnebnih sprememb in nizke lege slovenskih
smučišč, zato predlagajo vlaganja predvsem v najvišje ležeče slovensko smučišče, Kanin. Gre
za eno izmed strategij prilagajanja smučišč na zelene zime, ki predvideva ohranjanje
smučarskega turizma. Žal pa je v Sloveniji zaradi omejenih naravnih danosti realizacija
omenjenega predloga zelo vprašljiva. Strategija premika smučišč na višje nadmorske višine v
Sloveniji zaradi relativno nizkih nadmorskih višin (le 12 smučišč ima povprečno nadmorsko
višino nad 1000 m) sploh ni uresničljiva. Tudi strategija premika smučišč oziroma
posameznih prog na osoje je zelo omejena zaradi že sedanje prevladujoče lege večine smučišč
na osojah (Vrtačnik Garbas, 2008b).
Slika 18: Strategije prilagajanja smučišč na zelene zime

Vir: Vrtačnik Garbas, 2008b.
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Kot zadnji se je med 15 najpogostejšimi predlogi pojavil predlog izboljšanja prometne
dostopnosti do smučišč. Pri tem anketiranci omenjajo predvsem ureditev cest, ki vodijo do
smučišč, ter zagotavljanje zadostnega števila parkirišč ob nekaterih smučiščih in ureditev
oziroma povečano frekvenco javnega prometa do samih smučišč, kar je ponekod že ustaljena
praksa. Med ostalimi predlogi, ki so jih anketirani omenili manj kot sedemkrat, so se znašli
naslednji: zmanjšanje gneče na smučiščih, nove nastanitvene kapacitete, večja varnost in red
na smučišču, privatizacija smučišč, spremenjena kultura smučarjev, manj birokratskih ovir,
daljši obratovalni čas smučišč, zmanjšanje korupcije med vodilnimi, večja uporaba
6-sedežnic, resnejši odnos in »nepajdaško« upravljanje, različni paketi za turiste, ki bi
poudarjali raznolikost Slovenije, manj zdrah in pohlepa, atraktivnejši tereni, spremenjena
miselnost slovenskih smučarjev, ki so prepričani v nekonkurenčnost slovenskih smučišč,
zmanjšanje omejitev glede umetnega zasneževanja v Triglavskem narodnem parku, več
fizičnega povezovanja smučišč med seboj (kot npr. Kanin in Sella Nevea) …
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6. SKLEP
Šport in turizem sta že od nekdaj dva zelo tesno prepletena pojma. Posledično velja to tudi za
alpsko smučanje in smučarski turizem kot eno izmed oblik (zimskošportnega) turizma.
Pogosto je namreč ravno alpsko smučanje tista športnorekreativna dejavnost, ki v zimskem
času privablja največ obiskovalcev v gorske turistične kraje na enodnevno smuko ali
večdnevne smučarske počitnice.
V magistrskem delu sem se osredotočila predvsem na smučarska središča alpskih držav, saj ta
v eni sezoni sprejmejo skoraj polovico vseh rekreativnih smučarjev na svetu. Obravnavala
sem predvsem smučarska središča Avstrije, Italije, Švice, Francije, Nemčije ter seveda
Slovenije. V Sloveniji sem se osredotočila na deset glede na dolžino smučarskih prog
najdaljših oz. največjih smučišč, in sicer so to: Mariborsko Pohorje, Kanin - Sella Nevea,
Krvavec, Kranjska Gora, Vogel, Cerkno, Rogla, Golte, Stari vrh in Kope. Med primerjanjem
njihovih osnovnih karakteristik sem ugotovila, da je največje smučišče tako po površini kot
tudi po dolžini smučarskih prog Mariborsko Pohorje. Glede na število in zmogljivost
žičniških naprav je v ospredju Kranjska Gora, ki ima 17 žičniških naprav s skupno
zmogljivostjo 21400 smučarjev/uro. Slovenska smučarska središča pa imajo žal to slabost, da
se večinoma nahajajo na relativno nizkih nadmorskih višinah. Kljub temu imamo eno tipično
visokogorsko smučišče, in sicer Kanin, ki se razprostira od 1140 do 2300 m visoko.
Posledično ima največ smučarskih dni (ob odsotnosti umetnega zasneževanja) ravno
omenjeno smučišče, saj sezona na visokogorskih smučiščih v povprečju traja od decembra do
maja. Cene enodnevnih smučarskih vozovnic za odraslo osebo so najvišje v Kranjski Gori
(32,5 €), najnižje pa na Starem vrhu (27 €).
Osrednji del magistrskega dela je predstavljala anketna raziskava. Z njeno pomočjo sem
želela ugotoviti predvsem, kakšne so značilnosti turističnih potovanj in ravnanj anketiranih ter
zbrati njihova stališča in mnenja o prihodnosti smučišč in alpskega smučanja v Sloveniji. Pri
tem sem se osredotočila predvsem na prostorski vidik alpskega smučanja, torej kje anketirani
najpogosteje smučajo in kam odhajajo na smučarske počitnice. Prav tako sem iskala razloge
za njihova ravnanja. Preko spletne ankete je bilo anketiranih 414 oseb, od tega 213 moških in
201 ženska. Večina jih je imela univerzitetno, srednješolsko ali višjo oziroma visokošolsko
izobrazbo. Povprečna starost anketiranih je bila 31,9 leta, več kot polovica anketiranih pa je
pripadala starostni skupini 18–29 let. Največ anketirancev je prihajalo iz občin
Osrednjeslovenske, Gorenjske in Savinjske statistične regije.
Anketna raziskava je razkrila navade in ravnanja povprečnega slovenskega smučarja.
Anketirani namreč v povprečju smučajo 1–5 dni na leto, najpogosteje z družino in prijatelji
ter pri tem v enem smučarskem dnevu zapravijo 30–60 €, večino informacij o smučiščih in
njihovi ponudbi pa pridobijo na spletu. Še zanimivejši je prostorski vidik alpskega smučanja.
Na vprašanje o tem, kje največkrat smučajo, je večina anketirancev navedla slovenska
smučišča Krvavec, Kranjsko Goro in Cerkno. Med tujimi smučišči pa so najpogosteje navedli
smučišča italijanske smučarske regije Dolomiti Superski. Tako se je med 20 najpogostejšimi
odgovori znašlo 11 slovenskih, 6 avstrijskih in 3 italijanska smučišča. Razlogi za ravnanja
anketirancev so bili precej različni, a so pri večini prevladovali bližina smučišča kraju bivanja,
ugodne cene, urejenost in dolžina smučarskih prog ter modernost žičniških naprav. Z anketno
raziskavo so povezane tudi tri začetne hipoteze. V prvi sem predvidevala, da večina
anketiranih najpogosteje smuča na slovenskih smučiščih, kar se je pri analizi omenjenega
vprašanja tudi potrdilo. Pri izbiri cilja turističnega potovanja, še posebej v primeru krajših,
enodnevnih izletov, je eden izmed najpomembnejših dejavnikov ravno oddaljenost ciljnega
območja. Z oddaljenostjo ciljnega območja se namreč povečuje čas potovanja in z njim
povezani stroški, zmanjšuje pa se število potovanj, kar je bilo podrobneje pojasnjeno že v
uvodu.
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Drugi sklop vprašanj, ki se je prav tako nanašal na prostorski vidik alpskega smučanja, pa je
bil povezan s smučarskimi počitnicami. Nekaj več kot petina vprašanih na smučarske
počitnice ne odhaja, polovica preostalih, ki je odgovorila pritrdilno, pa se na njih odpravi
vsako leto. Med ciljnimi državami smučarskih počitnic so najpogosteje omenjali sosednji
Italijo in Avstrijo, Slovenijo ter Francijo, trije anketiranci pa Bosno in Hercegovino ter
Kanado. Med kraji, kjer anketirani dopustujejo, so izrazito prevladovali italijanski Dolomiti
Superski (71 odgovorov) ter slovenska Kranjska Gora (36 odgovorov anketiranih).
Eno izmed vprašanj je anketirance spraševalo o pomembnosti dejavnikov pri izbiri smučišča
nasploh (kot cilja enodnevnega smučarskega izleta ali večdnevnih smučarskih počitnic). Med
najpomembnejše dejavnike so uvrstili zanesljivost snežne odeje, raznoliko dolžino
smučarskih prog, raznoliko zahtevnost smučarskih prog ter sodobnost smučarskih naprav in
ostale infrastrukture. Cena smučarskih vozovnic in oddaljenost smučišča od kraja bivanja sta
se znašli šele na petem in šestem mestu, tako da lahko drugo hipotezo, ki je predvidevala, da
sta anketiranim pri izbiri smučišča najpomembnejša dejavnika oddaljenost smučišča od kraja
bivanja in cena smučarskih vozovnic, le delno potrdimo. Omenjena dejavnika se pri vprašanju
o pomembnosti dejavnikov pri izbiri smučišča nasploh nista znašla med najpomembnejšimi v
nasprotju s tretjim vprašanjem, ko so kot razlog najpogostejšega obiskovanja določenega
smučišča navedli ravno ceno in bližino. Iz tega sledi, da je na splošno najpomembnejši
dejavnik pri izbiri smučišča (bodisi kot cilj enodnevnega smučarskega izleta ali večdnevne
smuke) zanesljivost snežne odeje, ki je pravzaprav odločilen dejavnik, saj smuko sploh
omogoča. Pri večkratnem obiskovanju določenega smučišča pa sta veliko bolj odločilna
dejavnika oddaljenost smučišča od kraja bivanja anketirancev ter ugodne cene.
Tretja hipoteza je predvidevala, da večina anketiranih stanje in prihodnost smučišč ter
alpskega smučanja v Sloveniji ocenjuje bolj negativno kot pozitivno.To hipotezo lahko v
celoti potrdimo, saj so vse štiri trditve, ki so se nanašale na prihodnost in stanje alpskega
smučanja ter smučišč v Sloveniji, ocenili bolj negativno kot pozitivno. Še najbolj neodločeni
so bili pri trditvi, da zanimanje za alpsko smučanje v Sloveniji upada, največje strinjanje pa so
namenili trditvi, da alpsko smučanje s finančnega vidika postaja dostopno vedno manjšemu
delu prebivalstva Slovenije.
Zadnje vprašanje je bilo namenjeno mnenju in predlogom za izboljšavo ponudbe in povečanje
konkurenčnosti slovenskih smučišč. Med najpogostejšimi odgovori so se pojavljali naslednji:
modernizacija infrastrukture, ugodnejše cene, širitev smučišč, dodatna ponudba smučišč,
boljše medsebojno sodelovanje in promocija, več umetnega zasneževanja, boljša urejenost in
priprava prog ter več zabave in prireditev. Tudi tukaj se je pokazalo, da večina anketiranih
slovenska smučišča ocenjuje bolj negativno kot pozitivno in kot zgled Sloveniji postavlja
preostale alpske države. Številni izmed omenjenih predlogov so sicer precej smiselni, a se je
potrebno zavedati, da jih je nekaj tudi zelo težko izvedljivih zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev in neugodnih naravnih danosti. Mnoge izmed rešitev tudi niso najbolj trajnostne, zato
bi bilo pozitivno že, če bi dosegli večjo povezanost in sodelovanje med smučišči, izboljšali
promocijo ter usmerili razvoj smučišč tudi v prihodnost s širitvijo celoletne ponudbe.
Bistveno pa je, da izkoristimo majhnost, ki je lahko kdaj pa kdaj tudi prednost, in predvsem
ohranimo tradicijo te čudovite športne zvrsti na Slovenskem.
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7. SUMMARY
Sport and tourism are two terms that have always been closely tied to each other. The latter is
no less true when it comes to alpine skiing and the tourist offerings centred around it (wintersport recreation). For in many cases, alpine skiing is the primary reason for people to visit the
Alpine tourist resorts during the winter, either for a day's worth of skiing or for a longer stay.
The focus of this master's thesis lies primarily on the ski resorts in Alpine countries. Every
winter, those cover the needs of almost a half of all recreational skiers worldwide. For this
reason, I mostly analysed the resorts in Austria, Italy, Switzerland, France, Germany and
Slovenia. Regarding ski centres in Slovenia, the thesis takes a closer look at ten of them that
have the greatest total slope length. These include Mariborsko Pohorje, Kanin – Sella Nevea,
Krvavec, Kranjska Gora, Vogel, Cerkno, Rogla, Golte, Stari vrh and Kope. By comparing
their basic characteristics I was able to determine that the largest Slovenian ski resort in terms
of the total slope length, but also in terms of the total surface area, is Mariborsko Pohorje. In
terms of ski lifts, Kranjska Gora takes the lead as it boasts 17 lifts with the capacity of 21400
skiers per hour. The greatest weakness of Slovenian ski resorts is the fact that almost all of
them are located in areas with a relatively low elevation. Despite this, Slovenia's mountains
are not completely devoid of high altitude ski resorts as the slopes around the Kanin
mountains lie between 1140 and 2300 metres above sea level. Consequently, the Kanin ski
resort has the longest ski season (without snowmaking) in the country, which is due to the fact
that the ski season in areas with high altitude usually lasts from December until May. As far
as prices are concerned, the daily pass in Kranjska Gora is the most expensive (32.5 €)
whereas Stari vrh, where a daily pass costs 27 €, is the cheapest option.
The central part of the thesis is based on the survey, which was carried out with the help of a
questionnaire. Its aim was to find out how people travel and what they think of the future of
skiing and ski resorts in Slovenia. Therefore, the central task of the survey was to find out
where people go to ski and where they choose to spend their ski holidays, but also to find the
reasons behind their decisions. Of the 414 people who filled in the online questionnaire, there
were 213 men and 201 women. Their level of education mostly ranged from a university
degree to secondary school diploma. The average age of the respondents was 31.9 while more
than 50 % of them were between 18 and 29 years old. Most of the respondents were from the
Central Slovenia Statistical Region, the Upper Carniola Statistical Region or the Central Sava
Statistical Region. The survey reveals the preferences and attitudes of an average Slovenian
recreational skier. According to the questionnaire results, the respondents usually spend
between 1 and 5 days per year on the ski slopes, most often with family and friends. On
average, they spend between 30 and 60 € per one day of skiing and find the appropriate
information regarding the ski resorts online. However, the most interesting were the responses
to the question relating to the respondents' preferred destinations. The results show that the
majority of them usually opt for the Slovene ski resorts Krvavec, Kranjska Gora and Cerkno.
Those who favour skiing abroad mostly choose the slopes of the Italian Dolomiti Superski
region. Out of 20 of the most popular ski resorts, 11 are located in Slovenia, 6 in Austria and
3 in Italy. The reasons that the respondents listed for such decisions varied significantly, but
some of the common ones were the distance between their places of residence and the
respective resorts, low ticket prices, slope length and preparation and the state of the lifts. The
survey is also related to the three hypotheses stated in the introductory chapter of the thesis.
The first one, namely that most people prefer ski resorts within Slovenia, can be confirmed
with the help of the survey results. It is clear that the distance to a particular destination,
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especially in the case of one day trips, plays a significant role in choosing the right ski centre.
If the distance increases, so does the travelling time. The latter also affects the costs and, as I
explained in the introduction, contributes to people taking fewer such trips. The second series
of questions was also related to the aspect of location, but contrary to the previous questions,
it was concerned specifically with ski holidays. More than 20 % percent of those surveyed
never go to a ski holiday, but among those that do so, more than a half treat themselves to
such a holiday every year. Their favourite destinations are Italy, Austria, Slovenia and France
while three respondents also mentioned Bosnia and Canada. Among the most popular ski
holiday destinations, the Dolomiti Superski region (71 answers) and Kranjska Gora (36
answers) were the clear winners. One of the questions aimed to find out which factors
influenced the choice of a particular ski resort. Among the factors listed, the most frequent
were the reliability of the snow cover, the choice of pistes with different difficulty ratings and
the state of the lifts and other infrastructure. With ticket prices taking fifth place in the survey
and the distance to the resort ending in sixth place, the second hypothesis, which states that
these two factors play the most important role in choosing the right ski holiday destination,
can only be partially confirmed. However, when asked about the reasons for the choice of the
resorts that they visit most frequently, the majority of the respondents claimed that the ticket
prices and the distance to the chosen destination play the most important role in selecting the
best locations. Taking such variability into account, it is only safe to conclude that the most
important reason for the choice of a particular resort (irrespective of how long one aims to
stay there) is the reliability of the snow cover, which, given that a sufficient amount of snow
is regarded as the prerequisite for any snow-based sports activity. But as mentioned above, the
choice of the destination for shorter trips is most often primarily influenced by the costs and
the distance between the resort and the respondent's place of residence. The third hypothesis,
namely that most respondents have a negative opinion on the condition and the prospects of
the ski resort infrastructure in Slovenia, can be fully confirmed as the four statements relating
to the future of alpine skiing and the ski resorts in Slovenia, especially with regard to the
current state of affairs, were predominantly evaluated as negative. The respondents were not
particularly keen to agree that the popularity of alpine skiing in Slovenia is in decline, but
most of them nevertheless agreed that due to high costs, the sport can be fully enjoyed by an
ever smaller percentage of Slovenians.
The aim of the last question was to gather some ideas as to how to maximise the potential of
ski resorts in Slovenia and thus put them on a par with more popular centres in Europe. The
most respondents would like to see a more modern infrastructure, lower prices, slope
expansion and additional offerings, more cooperation between various resorts, better
promotion, improved snowmaking abilities, better slope preparation and more parties as well
as other events. Such answers hint to the fact that the majority of the respondents take a
predominantly negative view of the Slovenian ski resorts and think that in terms of winter
recreation, Slovenia should look up to other Alpine countries. But despite the fact that many
recommendations listed by the respondents are fully legitimate, the realisation of some of
their ideas is nearly impossible, mostly due to financial constraints and landscape-related
obstacles. Some solutions also do not meet the standards of sustainability. It is also for this
reason that the best way of dealing with the situation should probably include efforts to
achieve a higher level of cooperation between ski centres, improve the promotional activities
and make the resorts future-proof by expanding the range of activities on offer and thus
making them operational all year round. But the most important thing that Slovenians should
do is to let the smallness of their country work to their advantage and, above all, work hard to
keep the beautiful tradition of alpine skiing in Slovenia alive.
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