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IZVLEČEK
Možnosti za razvoj krožne kolesarske poti okoli Kamniško-Savinjskih Alp
Zaključna seminarska naloga obravnava dejavnike kot geografske možnosti za razvoj krožne
kolesarske poti okoli Kamniško-Savinjskih Alp. Osnovnemu pregledu in vrednotenju
fizičnogeografskih in družbenogegrafskih značilnosti preučevanega območja sledi obravnava
temeljnih pojmov kolesarjenja (vrste kolesarjenja, delitev kolesarjev po ciljnih skupinah, zvrsti
kolesarjev in kolesarska infrastruktura). Predstavljeni so ključni dejavniki, ki vplivajo na
kolesarjenje in na razvoj kolesarskih poti. To so relief, naklon, prometna dostopnost,
razvejanost cestnega omrežja ter naravne in kulturne znamenitosti. Na podlagi teh dejavnikov
in pridobljenih informacij preko intervjujev s strani izbranih deležnikov iz območja so izdelani
predlogi treh kolesarskih poti oz. odsekov, ki sicer večji del sledijo trasi Maratona Alpe.
Preučevano območje ima tako dobre možnosti za razvoj krožne kolesarske poti, a je za to
potrebno medsebojno povezovanje vseh občin in krajev v regiji ter angažiranost ljudi, ki bi se
s tem ukvarjali.
Ključne besede: geografija prometa, kolesarjenje, kolesarske poti, Kamniško-Savinjske Alpe

ABSTRACT
The Possibilities for The Development of Circular Bicycle Path Around the KamnikSavinja Alps
This thesis deals with the factors of geographical possibilities for the development of circular
bicycle route around the Kamnik-Savinja Alps. The basic overview and evaluation of
physicogeographical and socio-geographic characteristics of the area in question is followed by
a consideration of vital aspects of cycling (types of cycling, division of cyclists according to
the target audience, kinds of cyclists and cycling infrastructure). The main factors, which
influence the cycling and the development of cycling routes, are introduced. Those are: relief,
incline, traffic accessibility, branching of the road network, natural and cultural sights.
According to these factors and the acquired information by using interviews with chosen
participles from the area, suggestions of three cycling routes (sections) were designed, which
mostly follow the route of Marathon Alpe. The area in question has both good possibilities to
develop the circular cycling route, but for that we need both the interconnectivity of all the
municipalities and localities in the said region and the engagement of people, who would be
prepared to take part in this.
Key words: geography of transport, cycling, cycling routes, Kamnik-Savinja Alps
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1 UVOD
V zadnjem času se vedno več ljudi ukvarja s kolesarjenjem, v čistem prijaznem okolju zunaj
velikih mest iz turističnih, športnih ali zdravstvenih razlogov (Andrejčič Mušič, 2005).
Kolesarjenje je šport, ki je primeren za moške, ženske in otroke ter presega meje generacije, saj
ga lahko izvajamo v društvih, z družino, s prijatelji ali sami. Primerno je tako za netrenirane
kot za aktivne športnike. Malokateri šport nudi toliko različnih možnosti kot kolesarjenje.
V času, ko so ljudje v službi vedno bolj pod stresom ter ujeti v svoj vsakdanjik, postaja želja po
sprostitvi in odklopu v prostem času vedno večja in pomembnejša. Zato je pomembno gibanje
na svežem zraku. Kdor pa želi okrepiti še kondicijo, bo to najlažje dosegel s kolesarjenjem. S
tem vzdržljivostnim športom se krepi srčno-žilni sistem, imunski sistem ter mišice, porablja se
odvečna maščoba in izboljšajo se koordinacijske sposobnosti (Huwald, Schilling, 2007). Zato
ne preseneča, da je kolesarjenje v vrhu priljubljenih športnorekreativnih dejavnosti za Slovenijo
v celoti (Petrović et al., 1996; cv: Cigale, 1998).
Prav tako pa je kolesarjenje pomembna in hitro razvijajoča se turistična panoga, kar poudarja
ekonomski vidik te dejavnosti.
Zato je pomembno, da se razvijajo nove kolesarske poti, za kar pa so potrebni določeni
dejavniki. Kakšne so možnosti za razvoj krožne kolesarske poti okoli Kamniško-Savinjskih
Alp, je torej ključno vprašanje zaključne seminarske naloge.

1.1 NAMEN
Namen zaključne seminarske naloge je preučiti, kakšne so možnosti za razvoj krožne
kolesarske poti okoli Kamniško-Savinjskih Alp.

1.2 CILJI
Zaključna seminarska naloga sledi naslednjim ciljem:
-

Opisati ključne dejavnike za razvoj kolesarske poti na preučevanem območju;
Izpostaviti pomen kolesarstva na preučevanem območju kot turističnega produkta;
Izdelava predloga turistične kolesarske poti;
S pomočjo intervjujev analizirati današnje stanje kolesarskega turizma na območju
preučevanja;
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1.3 HIPOTEZI
Na začetku sta bili po vseh zastavljenih ciljih postavljeni dve hipotezi:
-

Preučevano območje je na podlagi geografskih možnosti primerno za razvoj
kolesarske poti.
Ob morebitni trasi je dovolj ponudnikov kolesarskega turizma, a je celovita
ponudba premalo razvita.

1.4 METODE DELA
Pred samim začetkom pisanja zaključne seminarske naloge je bilo potrebno pregledati in zbrati
literaturo ter preostale vire v povezavi z izbrano tematiko in območjem. Nato sem opredelil
obravnavano območje ter predstavil njegove naravnogeografske in družbenogeografske
značilnosti. Prav tako sem opredelil temeljne pojme kolesarjenja. Nato sem prikazal dejavnike
in geografske možnosti za razvoj krožne kolesarske poti okoli Kamniško-Savinjskih Alp. Ker
kolesarska prireditev Maraton Alpe že poteka okoli Kamniško-Savinjskih Alp, predlagana
kolesarska pot izhaja iz te trase.
Po kabinetnem delu je za drugi del zaključne seminarske naloge sledilo še terensko delo. Za
odziv izbranih deležnikov in lažjo analizo današnjega stanja kolesarskega turizma na območju
preučevanja sem opravil intervjuja.
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2 GEOGRAFSKI ORIS PREUČEVANEGA OBMOČJA
Območje preučevanja so Kamniško-Savinjske Alpe ter predalpski pokrajini Ljubljanska kotlina
in Zgornja Savinjska dolina.

2.1 LEGA
Kamniško-Savinjske Alpe na severu in severozahodu mejijo na Karavanke, na jugu in vzhodu
na hriboviti svet predalpskih pokrajin, na jugozahodu pa na Ljubljansko kotlino. Meje potekajo
po globoko vrezanih rečnih dolinah. Površina območja znaša približno 900 km2 (Perko in sod.,
1998).
Ljubljansko kotlino na severu obdajajo Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke, na
severozahodu Julijske Alpe, na zahodu, jugu in vzhodu pa hribovja (Natek in sod., 2014).
Površina območja znaša približno 850 km2 (Perko in sod., 1998).

2.2 FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Kamniško-Savinjske Alpe so glede na geološko sestavo in njihovo starost zelo pestra pokrajina,
saj se poleg karbonatnih kamnin mezozojske starosti tu pojavljajo tudi starejše paleozoijske in
mlajše oligocenske kamnine vulkanskega izvora (predornine in tufi). Slednje se nahajajo v
vzhodnem delu pokrajine, na območju Smrekovca (Perko in sod., 1998). Alpe se še vedno
dvigajo, kar pomeni, da alpidska orogeneza, ki se je začela konec meozozoika, še ni končana,
a ker so spremembe na leto le nekaj milimeterske, jih ne opazimo (Senegačnik, 2012).
Zgornja Savinjska dolina obsega petino površja. Zlasti nižje dele ob Savinji in Dreti ter med
njima sestavljajo mlajše usedline, med katerimi izstopajo: konglomerat, prod, glinovec,
meljevec, peščenjak, lapor in fliš (na območju Gornjegrajske kotline).
Ljubljanska kotlina je naša največja udorina, kamor so reke v pleistocenu čez terciarne usedline,
ki so se ohranile le na obrobju (npr. pri Kamniku), nanesle ogromno gradiva (Senegačnik,
2012). Ponekod so v pleistocenu nastala tudi jezera, njihove glinene in ilovnate usedline pa še
danes kažejo nekdanji obseg teh jezer. Med Kamniškobistriško ravnjo ter Kranjskim in
Ljubljanskim poljem je razgiban svet starejših konglomeratnih teras, ki so širše in manj izrazite.
Prod iz zadnje ledene dobe pa je sipek in nesprijet. Kamninska sestava območja je dokaj
enostavna, saj skoraj 80 % površja prekrivajo karbonatni prod, konglomerat, grušč, breča, til in
tilit. Apnenca je komaj 2 % in prihaja na površje samo na osamelcih. Preostalo površje
prekrivajo glina, melj, glinovec, meljevec, lapor in kremenov peščenjak (Perko in sod., 1998).
Večino površja Kamniško-Savinjskih Alp gradita apnenec in dolomit triasne starosti. Apnenca
je precej več kot dolomita. Zaradi večje vodotopnosti in prepokanosti so se na njih razvile
številne kraške oblike: škraplje, žlebiči, kotliči, konte, brezna in podzemne jame. Tudi v
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karbonatnem goratem osrčju pokrajine je močna zastopanost sedimentnih kamnin grušča v
meliščih (Senegačnik, 2012).
Izoblikovanost površja in potek slemenitve v grobem določa sistem tektonskih prelomnic.
Večina jih poteka v alpski smeri slemenitve, preostale z dolinami Kokre, Kamniške Bistrice in
Savinje pa prečno nanjo. Današnja izoblikovanost površja je rezultat treh dejavnikov
preoblikovanja (Perko in sod., 1998).
V pleistocenu so imeli pomembnejšo vlogo ledeniki, ki so z ledeniško erozijo in akumulacijo
preoblikovali pokrajino. Zaradi skromne masivnosti pogorja so bili sicer razmeroma majhni, a
so kljub temu na severni strani nastale značilne U-doline (Makekova in Ravenska kočna,
Logarska dolina, Robanov in Matkov kot). Na južni strani pa je bila poledenitev manj obsežna,
a so kljub temu v dolini Kamniške Bistrice dobro ohranjene čelne morene in večji balvani.
Posredna posledica poledenitve so tudi slapovi in višje ležeče krnice (Perko in sod., 1998).
Po koncu ledene dobe je voda s procesi korozije, erozije in akumulacije postala glavni
preoblikovalec površja. Nastale so ozke doline in globoka korita (npr. Predaselj), tekoče vode
so na ravninske dele prenesle ogromne količine gradiva, ki z oddaljevanjem od vzpetega sveta
postaja vse bolj drobno. Reke so na prodnih nanosih marsikje izoblikovale rečne terase različnih
starosti in debeline.
Na območjih karbonatnih kamnin je korozija ustvarila različne kraške oblike. Najbolj obsežne
površinske oblike so zakrasele kraške planote, še bolj razvito pa je kraško podzemlje, kjer
mnoge jame in brezna še niso raziskane ali odkrite (Perko in sod., 1998).
Podnebne razmere kažejo, da so Kamniško-Savinjske Alpe robna alpska pokrajina, saj so poleg
gorskega podnebja opazni tudi vplivi celinskega in sredozemskega podnebja. Značilnosti
sredozemskega podnebja se kažejo samo v padavinskem režimu. Količina padavin se zmanjšuje
od zahoda proti vzhodu, a vseeno v najvišjih delih letno pade tudi preko 2500 mm padavin.
Vznožni deli prejmejo letno med 1400 in 1600 mm padavin, nekateri kraji kot npr. Kamnik in
Mozirje pa še manj. Ker se Logarska dolina nahaja na zavetrni strani, pade letno mnogo manj
padavin (1426 mm), v primerjavi z Jezerskim (1973 mm), ki se nahaja na višji nadmorski višini
ter bolj na zahodu. Temperature so najnižje v osrednjem pogorju, najvišje pa v termalnem pasu,
medtem ko so za vmesne doline, zlasti pozimi ob mirnih in jasnih nočeh, značilne temperaturne
inverzije. Zaradi nje imajo dna dolin nižje nočne minimume. Povprečna letna temperatura
Kamnika in Mozirja je 9 °C. Značilen vremenski pojav je sneg. Najmanj snežnih dni z vsaj 1
cm debelo snežno odejo je v Mozirski kotlini (Perko in sod., 1998). Po Ogrinovi (1996)
klasifikaciji razdelimo območje Kamniško-Savinjskih Alp v tri skupine: podnebje višjega
gorskega sveta, podnebje nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin severne Slovenije ter
podnebje nižjega gorskega sveta zahodne Slovenije.
Za podnebje Ljubljanske kotline je pomembna njena lega med gorami, saj višji predeli
zmanjšujejo vetrovnost in pospešujejo temperaturni obrat. Pozimi se na dnu kotline zadržuje
hladen zrak in je tako tu bolj hladno in megleno kot na višjem obrobju (Senegačnik, 2012).
Poleti se kotlina dobro segreje, severne dele sicer gornik ponoči osveži. Značilno je, da so
povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih. Padavine večinoma prinašajo zahodni in
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jugozahodni vetrovi. Osrednji deli prejmejo med 1400 in 1600 mm padavin, severni deli pod
Alpami pa še malo več (Perko in sod., 1998).
Po Ogrinovi (1996) klasifikaciji razdelimo območje v dve skupini: zmernocelinsko podnebje
zahodne in južne Slovenije in zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije – tu je manj kot
1300 mm padavin. Slednje ima subkontinentalni padavinski režim, prvo pa submediteranski
padavinski režim.
Zaradi močnih padavin in strmega reliefa (povprečen naklon je 23,3 °), padavinska voda hitro
odteče. Posledično ima večina rek izrazit hudourniški značaj, zato so predvsem na območju
Zgornje Savinjske doline dokaj pogoste hude poplave. Pokrajina je vodno bogata, saj jo
sestavljajo porečja številnih rek (Kokre, Savinje, Kamniške Bistrice, itd.). Najdaljši reki sta
Savinja in Dreta. Vse reke imajo snežno-dežni rečni režim s pretočnimi viški spomladi in
sekundarnimi viški jeseni. Najmanjši pretok je pozimi (Perko in sod., 1998).
Sava je najpomembnejši vodotok Ljubljanske kotline. Njena struga je vrezana različno globoko
v lastne rečne nanose. Med njene večje pritoke štejemo tudi Kokro in Kamniško Bistrico. Na
slabo prepustnih terciarnih kamninah je rečna mreža gosta, kjer pa je dno na debelo nasuto s
prodom in peskom, je površinskih tokov malo, zato je v debelih prodnih nanosih veliko talne
vode. Sava ima snežno-dežni rečni režim s pretočnim viškom spomladi in sekundarnim jeseni.
Najmanjši pretok pa ima pozimi.
Prst je na območju Ljubljanske kotline močno povezana s kamninsko osnovo, reliefom in
vodnimi razmerami, ki določajo temeljna pedološka območja. Ob vodotokih so nastale obrečne
prsti, na katerih so prisotni travniki z vrbami in topoli. Na mlajših prodnih terasah in morenah
pa so se razvile rendzine, ki so precej rodovitne in zato tam prevladujejo njive (Ljubljansko
polje in Kamniškobistriška ravan). Na starejših prodnih terasah pa so se razvile evtrične rjave
prsti slabše kakovosti, zato jih pogosto poraščajo umetno nasajeni iglavci (Kammniškobistriška
ravan, Kranjsko in Sorško polje). Gozd pokriva dobro tretjino kotline, kar je največ od vseh
ravninskih pokrajin v Sloveniji. Prevladujejo gozdovi bukve, belega gabra in rdečega bora
(Perko in sod., 1998).
Tudi na območju Kamniško-Savinjskih Alp je prst močno povezana s kamninsko sestavo. Na
karbonatnih pobočjih in položnejših površinah prevladujeta rendzina in rjava pokarbonatna
prst, na skalnatem površju pa regosoli. Na odpornih in manj odpornih silikatnih kamninah se je
razvila kisla prst. Na pobočjih prevladuje ranker, drugje pa glede na starost rečnih teras različno
debele rjave prsti (Perko in sod., 1998).
Zaradi temperaturnih razlik med dolinami in vrhovi so se v Kamniško-Savinjskih Alpah jasno
izoblikovali višinski rastlinski pasovi. Spadajo med najbolj gozdnate pokrajine v Sloveniji, saj
gozdovi poraščajo skoraj dve tretjini površja. Z večanjem naklona delež gozda narašča, vendar
le do približno 30° (Senegačnik, 2012).
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2.3 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Arheološki ostanki so dokaz, da so bile doline in nižine Kamniško-Savinjskih Alp poseljene že
v antičnih časih. Višji predeli so bili dolgo naseljeni le občasno ali pa sploh ne. Šele v srednjem
veku ob razmahu pašništva, se je povečalo poseljevanje vzpetega sveta. Vseeno je število
prebivalcev tudi zatem še precej nihalo in se ustalilo šele po obdobju obeh svetovnih vojn.
Občutnejša rast pa se je začela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.
Ljubljanska kotlina je bila kot lahko prehoden ravninski svet poseljena že zelo zgodaj. Sprva
so se ljudje naseljevali ob vodotokih in na obrobje ravnine, zato na Kamniškobistriški ravni,
Ljubljanskem in Sorškem polju prevladujejo obcestne vasi V severozahodnem delu pa
prevladujejo velika gručasta naselja, ki ležijo sredi obdelovalnih zemljišč. Zaradi bližine večjih
mest je večina teh naselij zajela močna urbanizacija, ki jih je deloma spremenila v spalna naselja
Ljubljane, Kamnika, Domžal itd. in posledično je to območje največjih migracij delovne sile.
Značilna so nadpovprečno velika naselja, med katerimi izstopata Ljubljana kot naše glavno
mesto in Kranj kot gorenjska prestolnica (Perko in sod., 1998).
Kot je značilno za gorske pokrajine, je gostota poselitve majhna, znaša le slabo četrtino
slovenskega povprečja. A tudi znotraj območja Kamniško-Savinjskih Alp je gostota poselitve
zelo neenakomerno razporejena. Prevladujeta dva značilna poselitvena vzorca, ki se v nekaterih
naseljih medsebojno prepletata. Večja koncentracija prebivalstva je prisotna na dnu rečnih dolin
v obliki gručastih naselij (nekatere s pripadajočimi zaselki), višje pa poteka proces depopulacije
hribovskih območij oz. »beg z gora« (Senegačnik, 2012).
Promet je vezan le na cestno omrežje, tako da so se prometne poti v največji meri prilagodile
naravnim omejitvam, ki mnogim predelom močno otežujejo dostopnost (Senegačnik, 2012).
Posledično so cestne povezave večinoma omejene na dna dolin, saj cestnih povezav preko
osrednjega dela Kamniško-Savinjskih Alp ni. Glavne cestne povezave so tako speljane okoli
gorovja, do samega osrčja gora pa vodita cesti v dolino Kamniške Bistrice in v Logarsko dolino.
Na severnem delu gorovja se krog sklene s prelazoma Jezerski vrh in Pavličevo sedlo, kjer sta
tudi mejna prehoda z Avstrijo. Zgornjo Savinjsko dolino in Ljubljansko kotlino pa povezuje
prelaz Črnivec (Perko in sod., 1998).
Ljubljanska kotlina ima zgodovinsko že iz rimskih časov pomembno prometno vlogo. Do danes
pa se je promet že močno povečal, saj preko vodijo številne ceste (avtocestni križ) in železnice
(Senegačnik, 2012). V zadnjih letih se je močno povečal promet iz Padske nižine proti
Madžarski in naprej na vzhod.
V zadnjih petdesetih letih čedalje pomembnejšo vlogo igra turizem, ki se opira na naravne
danosti okolja. Predvsem v Zgornji Savinjski dolini je dobro razvit turizem na turističnih
kmetijah, ki privabljajo obiskovalce s svojo bogato ponudbo aktivnosti na kmetiji in v bližnji
okolici ter odličnih lokalnih dobrot (Perko in sod., 1998).
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3 TEMELJNI POJMI
3.1 KOLESARJENJE
Kolesarjenje je dejavnost, ki po svojem bistvu ni nujno prostočasna, vendar pa ima poleg čisto
prometne funkcije velik pomen tudi kot priljubljena prostočasna aktivnost (Wiemann, 1985;
cv: Cigale, 1998).
Gre že za precej staro obliko gibanja oziroma prometnega komuniciranja. Prva kolesa so se
pojavila že v 18. stoletju. Nekoč je bilo kolo simbol statusnega položaja v družbi. Pozneje je
kolo izpodrinil avto, a se kolo v razvitih evropskih državah iz različnih vzrokov spet vrača v
prometni sistem, kjer dobiva vse večjo vlogo in pomen.
V primerjavi z ostalimi prevoznimi sredstvi ima kolo številne prednosti:
-

je enostavno in ekonomično za vzdrževanje,
za kolesarja ni prevelika finančna obremenitev,
uporabniku omogoča večji radij gibanja kot pešačenje,
pri krajših razdaljah uspešno nadomešča uporabo avtomobila (predvsem v bližini in
znotraj naselij),
zagotavlja svobodnejšo in učinkovitejšo porabo prostega časa,
zagotavlja intenzivnejšo, bolj zdravo doživljanje okolja.

S kolesarjenjem se ukvarja vedno več ljudi iz številnih, predvsem turističnih, športnoljubiteljskih ali preventivno-zdravstvenih razlogov. Kolesarjenje pozitivno vpliva na telesno in
duševno zdravje ter počutje, pa tudi na intelektualne sposobnosti; pomeni vitalnost in
sproščenost in si vsekakor zasluži pomembnejšo vlogo v našem vsakdanjiku. S kolesarjenjem
se lahko ukvarja širok krog ljudi, ne glede na starost, socialno strukturo ali telesno
pripravljenost (Andrejčič Mušič, 2005).
Gre za izrazito mobilno dejavnost, za katero je značilen izrazit sezonski ritem izvajanja od
spomladanskih do jesenskih mesecev. Kolesarjenje se odvija na prostem, zato so nizke
temperature in padavine velika ovira (Cigale, 1998).

3.1.1 VRSTE KOLESARJENJA
Kolesarjenje je ena izmed tistih športnih aktivnosti, ki združuje različne oblike udejstvovanja
in se lahko uporablja v različne namene. O kolesarjenju lahko govorimo kot o tekmovalni
športni panogi, športno rekreativni in turistični dejavnosti in kot o načinu prevoza. Na podlagi
tega ločimo več vrst kolesarjenja (Sirše, Berčič, Sila, 2005):
-

Dnevno kolesarjenje oz. dnevno migracijsko kolesarjenje
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Za to vrsto kolesarjenja je značilno, da se vanj vključujejo kolesarji, ki se vsakodnevno vozijo
na delo, v šolo, po nakupih ali drugih obveznostih. Kolo se uporablja kot sredstvo za prevoz.
Celotna skupina dnevnih kolesarjev je približno enakomerno zastopana med obema spoloma.
Možno je pričakovati pozitivni transfer kolesarjenja kot aktivnega življenjskega sloga, ki ga
posameznik lahko udejanja tudi v prostem času.
-

Športno kolesarjenje (cestno in gorsko)

Predstavlja različne treninge in tekmovalne oblike kolesarjenja. Sestavljata ga dve kolesarski
veji-cestno in gorsko kolesarstvo s posameznimi različicami (spust, vzpon, paralelni slalom,
etapna dirka, akrobatika, kros, orientacija na kolesu), kolesarjenje na velodromu s posameznimi
različicami ter kolesarjenje v okviru duatlonov ali triatlonov. V skupino cestnih kolesarjev
spadajo kolesarji, ki se kot športniki pripravljajo na posamezna tekmovanja in lahko v
določenem smislu, prav tako kot gorski kolesarji postanejo tudi ciljna turistična skupina. V
skupino gorskih kolesarjev spadajo večinoma mlajši moški in ženske, ki so z vidika turizma
zanimivi kot kolesarji športniki, rekreativni športniki, izletniki in kolesarski popotniki.
Kolo je vsem tem različicam kolesarjenja skupni rekvizit, vendar se kolesa za posamezne
discipline med seboj zelo razlikujejo že na pogled, še bolj pa s tehničnega vidika.
-

Športno rekreativno kolesarjenje

Predstavlja udejstvovanje rekreativnih športnikov obeh spolov in različnih starosti z željo po
sprostitivi in razvedrilu ter pridobivanju kolesarske kondicije in morebitno pripravo za udeležbo
na različnih kolesarskih prireditvah in športno rekreativnih tekmovanjih kot npr. Maraton Alpe,
Juriš na Vršič, Maraton Franja, itd. Ta skupina kolesarjev predstavlja tisto skupino potrošnikov,
ki so relativno veliko pripravljeni vlagati v tovrstno dejavnost.
-

Izletniško kolesarjenje

Pomeni tisto zvrst kolesarjenja, ki ne traja več kot en dan z namenom bivanja v naravnem
okolju, kjer ta dejavnost poteka z razmeroma nezahtevno intenzivnostjo. Izleti so lahko vezani
samo na kolo kot prevozno sredstvo ali pa v kombinaciji z drugimi prevoznimi sredstvi, kot
npr. osebni avtomobil, avtobus, vlak. Prav tako pa so lahko izleti kombinacija kolesarjenja in
hoje na določene točke, kamor s kolesom ne moremo. Kot ciljna skupina z vidika turizma so ti
kolesarji zanimivi kot porabniki gostinskih uslug in različnih lokalnih turističnih programov.
Kolesarji izletniki so na kolesu priložnostno, ob lepem vremenu.
-

Popotniško kolesarjenje

Zvrst kolesarjenja, ki traja več dni. Kolesarji na svojih poteh spoznavajo različne znamenitosti
in posebnosti krajev ter posameznih turističnih območij. Povezano je z nočitvami v različnih
okoljih, kot npr. v kampih, hotelih, penzionih, na turističnih kmetijah ter v planinskih kočah in
zavetiščih. Popotniki se selijo iz kraja v kraj ter pričakujejo ustrezne turistično-gostinske usluge
s primerno razvejano turistično in kolesarsko infrastrukturo.
-

Gorsko kolesarjenje
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Za gorsko kolesarjenje je značilno, da se najpogosteje odvija v gozdnem in gorskem svetu, pri
čemer kolesarje privlači neokrnjena narava, razgibanost terena, večja zahtevnost in velika izbira
možnih lokacij. Poti izbirajo glede na trenutne sposobnosti in želje. Gorski kolesarji so navadno
mlajši moški in ženske, ki so z vidika turizma zanimivi kot kolesarji športniki, rekreativni
kolesarji, izletniki, popotniki in tudi kolesarji avanturisti. Gorski kolesarji popotniki so tisti
kolesarji, ki potujejo iz enega kraja do drugega in za kolesarjenje iščejo predvsem gorske poti
in povezave med njimi. Med kraji se gibljejo na več načinov: kolesarijo, uporabljajo javna
prevozna sredstva ali lastna prevozna sredstva.
-

Družinsko kolesarjenje

Družina je specifična družbena skupina, ki ima skupen in uporaben prosti čas za
kolesarjenje ob vikendih in v času dopustov oziroma šolskih počitnic, zato je potrebno
skrbno pripraviti posebne programe za različne vrste družin.
Pri družinskem kolesarjenju je potrebno upoštevati nekatere specifičnosti, med katerimi
navajamo še posebej:
-

-

starost otrok – najmlajši na kolesih staršev, starejši na lastnih kolesih,
vrste koles – posebna otroška kolesa različnih velikosti,
opremo koles – posebni sedeži za otroke, prikolice,
izbiro kolesarskih poti – varnost vseh družinskih članov, ustrezna zahtevnost, vsebinska
raznolikost poti, še posebej zanimiva oziroma poučna za otroke,
kolesarsko infrastrukturo s pripadajočimi objekti (počivališča, gostinski objekti,
prenočišča,...), ki morajo upoštevati tudi posebnosti otrok.
Turistično kolesarjenje

Je kombinacija različnih zvrsti kolesarjenja (izletniško, gorsko, popotniško, družinsko), kjer
kolesarji kot turisti, bodisi domači ali tuji, spoznavajo naravne lepote, kulturne znamenitosti in
etnološke posebnosti posameznih krajev in turističnih območij. Sem uvrščamo vse tiste
kolesarje, ki se z namenom spoznavanja dežele, krajev, ljudi in njihovih običajev gibljejo s
kolesom in za svojo dejavnost pričakujejo celovito kolesarsko infrastrukturo in različno
gostinsko ponudbo. Izbor kolesarskih izletov ali potovanj je zelo raznolik in sega od
spoznavanja ožjega okolja do večdnevnih kolesarskih izletov.
Prav kolesar je tisti turist, ki največ povprašuje po različnih turističnih storitvah, na področju
kolesarjenja pa to pomenijo kolo, dodatna kolesarska oprema, vodniki, brošure, karte, GPS, itd.
(Sila, 2010).

3.1.2 DELITEV KOLESARJEV PO CILJNIH SKUPINAH
-

Kolesarji, ki se vozijo iz potrebe

Ti kolesarji se vozijo s točno določenim namenom in ciljem, v šolo, službo, banko ali po
nakupih. Namen takega kolesarja je, da čim lažje, hitreje in varno pride na cilj. Raziskave v
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kolesarsko razvitih evropskih mestih kažejo, da skoraj polovica prebivalcev hodi peš ali s
kolesom na delo, dve tretjini po nakupih. Največji problem pri avtomobilu običajno
predstavljajo težave zaradi parkiranja. Nasprotno s kolesom lahko pridemo v neposredno
bližino želenega cilja, parkiranje pa je preprosto. Strokovnjaki so izračunali, da bi ljudje v
mestih, s kolesom ali peš, lahko opravili 75 % voženj, ki jih zdaj prevozijo z motornimi vozili.
Ti kolesarji niso ciljna skupina zaključne seminarske naloge.
-

Kolesarji, ki se vozijo zaradi rekreacije in v turistične namene

Turističnim in rekreacijskim kolesarjem sta doživljanje okolja in vožnja sama namen in cilj,
zanje so pomembni okolje, udobnost in varnost na poti. Dolžina dnevne rekreacijske vožnje je
ponavadi od 25 do 50 km. Tak kolesar za pot porabi približno 5 ur, vendar sem ne spada samo
vožnja, temveč tudi postanki za boljše doživljanje okolja. Navadno je vožnja krožna.
Rekreacijskim kolesarjem so pomembni dejavniki: organizirana sposoja koles, urejena
počivališča, razgledne točke, turistične informacije, možna oskrba s kolesarskimi kartami in
vodniki ter informacije o težavnostni stopnji posameznih poti (Andrejčič Mušič, 2005). Ti
kolesarji so ciljna skupina zaključne seminarske naloge, zato jih bom še podrobneje opisal.
Rekreacijsko-turistični kolesarji se delijo na:
-

Kolesarje, ki kolesarijo predvsem zaradi sproščanja energije in vzdrževanja splošne
telesne kondicije. Kolesarijo zelo pogosto (tudi vsak dan), vendar pri izbiri relacije ne
razmišljajo toliko o prometni ureditvi, varnosti ter o naravnih in kulturnih danostih, ki
jim jih ponuja posamezna relacija, temveč predvsem o tem, kako bi v določenem času
sprostili čim več energije. Odločajo se za cilje izrazito gorskega značaja v bližini svojih
domov. Ta skupina kolesarjev uporablja predvsem stalne relacije. Ti kolesarji bodo
zaradi njene težavnosti prav gotovo uporabniki predvidene kolesarske poti.

-

Kolesarje, ki kolesarijo pretežno enkrat na teden in je zanje kolesarjenje način
izletništva in tudi priložnost za druženje s partnerji (družino) ali prijatelji. Ta skupina
kolesarjev pri izbiri relacije upošteva prometno ureditev (varnost), naravne, kulturne ali
turistične danosti, ki jim jih posamezna povezava ponuja.

-

Potovalnoturistične kolesarje, ki se odpravijo na daljšo, to je več dni ali tednov trajajočo
vožnjo. S seboj imajo največkrat vso potrebno opremo (opremo za kampiranje in
obleko), ki jo potrebujejo med potovanjem. Teža te opreme je odvisna od konfiguracije
terena, po katerem bodo potovali. Odločajo se za čim krajše relacije z blagimi vzponi in
padci, ki morajo vključevati čim bogatejšo turistično ponudbo, naravne lepote in
znamenitosti. Velik pomen pri izbiri relacije ima tudi možnost prenočitve v kampih.
Največkrat si tako cilj kot relacijo določijo že na začetku potovanja, vendar jo zaradi
nepoznavanja razmer in terena pozneje velikokrat spremenijo. Zaradi slabe oz.
nezadostne obveščenosti (nezadostna cestno prometna signalizacija, slabe ali nepopolne
karte) se velikokrat zgodi, da kolesarijo po cestnih odsekih, ki so povsem neprimerni za
kolesarski promet, ali pa celo tam, kjer je kolesarski promet prepovedan. Taki kolesarji
zato velikokrat predstavljajo oviro v prometu in so relativno pogost vzrok za prometne
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nezgode. Prav ti kolesarji bodo v največjem obsegu uporabniki predvidene kolesarske
poti.

3.1.3 ZVRSTI KOLESARJEV
Po strategiji razvoja turističnega proizvoda Kolesarjenje v Sloveniji (Sirše, Berčič, Sila, 2005)
ločimo tri osnovne zvrsti kolesarskega turizma:
-

Kolesarske počitnice

Počitnice domačih ali tujih turistov, kjer je kolesarjenje glavni motiv. Kolesar lahko na turi
menja mesto prenočišča ali pa ostaja to nespremenjeno. Počitnice si lahko organizira kolesar
sam ali pa so organizirane s strani turistične agencije.
-

Počitniško kolesarjenje

Kolesarjenje predstavlja le eno od mnogih aktivnosti turista med počitnicami.
-

Dnevno kolesarjenje

Predstavlja delno ali celodnevno potovanje, ki vključuje aktivnosti kolesarjenja in poteka
izven običajnega delovnega ali življenjskega okolja.
-

Ostalo

Pod to kategorijo uvrščamo gorsko kolesarjenje, klubsko kolesarjenje in kolesarska
tekmovanja. To so oblike kolesarjenja za interesne skupine, ki si želijo izkusiti različen
teren in poti, organizacijsko obliko kolesarjenja pod strokovnim vodstvom ali želijo svoje
sposobnosti preveriti na tekmovanjih.

3.1.4 KOLESARSKA INFRASTRUKTURA
Kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijio označena, samostojna javna cesta,
namenjena izključno prometu kolesarjev. Navadno poteka v prijaznem okolju, samostojno in
odmaknjeno od ceste za motorni promet (Andrejčič Mušič, 2005).
Kolesarjenje se odvija na različnih površinah. Poleg kolesarskih poti se uporablja še kolesarske
steze ter kolesarske pasove na voziščih v glavnem po različnih bolj ali manj prometnih cestah,
kjer pa so kolesarji precej izpostavljeni udeleženci v prometu. Za kolesarsko pot morajo biti
izpolnjeni določeni pogoji, kot so:
-

prometna urejenost in opremljenost,
informacije (tematske karte) o dostopnosti in zahtevnosti, servisu, turističnih
zanimivosti, postojankah,
prenos/prevoz koles, izposojevalnice,
počivališča in možnost okrepčila,
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-

varnost,
opis poti in znamenitosti,
organizirano vodništvo (Sila, 2010).

Direkcija Republike Slovenije za ceste je leta 2000 sprejela Strategijo razvoja državnega
kolesarskega omrežja v Republiki Sloveniji. Andrejčič Mušič je kolesarske poti razdelila glede
na funkcijo:
-

Daljinske kolesarske poti: omogočajo povezavo slovenskega omrežja z omrežjem
sosednjih dežel ter z omrežjem evropskih kolesarskih poti in s tem omogočajo tranzit
kolesarskega prometa skozi Slovenijo.

-

Glavne kolesarske poti: omogočajo povezavo središč regionalnega pomena.

-

Regionalne kolesarske poti: omogočajo dostop do najpomembnejših turističnih
območij ter središč in območij naravnih znamenitosti; istočasno omogočajo navezavo
na omrežje občinskih kolesarskih poti.

-

Občinske kolesarske poti: omogočajo povezave med ostalimi naselji in območji, ter
kolesarske povezave znotraj naselij.

Ustrezne kolesarske površine so glavni dejavnik in pogoj za razvoj kolesarskega turizma,
vendar za privlačen in uspešen proizvod urejene in varne kolesarske poti niso dovolj.
Učinkovita, varna in zanimiva kolesarska mreža mora imeti tako kot v tujini organizirano tudi
spremljajočo kolesarsko infrastukturo:
-

izposojevalnice koles,
servisne delavnice,
trgovine s kolesarsko opremo in prehrano prilagojeno kolesarjem,
stojala za kolesa,
počivališča in okrepčevalnice,
čuvajnice koles ob nastanitveni infrastrukturi,
ustrezne označbe turističnega pomena, tako kolesarskih poti kot tudi naravnih in
kulturnih znamenitosti,
navezavo na javni prevoz,
informacijske točke.

Izposojevalnice koles naj bi stale predvsem v centrih kolesarjenja oziroma drugih večjih
turističnih krajih. Tudi v Sloveniji najdemo v vseh turističnih krajih z nekoliko širšo turistično
ponudbo izposojevalnice koles, ki pridejo predvsem v poštev gostom turistične infrastrukture,
ki sicer niso prišli v kraj z namenom kolesariti, vendar jih je turistična ponudba ali narava sama
spodbudila k aktivnejšemu preživljanju počitnic. Poleg izposojevalnic koles so dobrodošle tudi
servisne delavnice za manjša popravila koles. Kot spremljajoča kolesarska ponudba se na takih
kolesarskih točkah pojavljajo tudi trgovine s kolesarsko opremo in prehrano prilagojeno
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kolesarjem, kjer lahko kupijo prehrano v primeru, da se odpravljajo na daljšo poldnevno ali
celodnevno oziroma tehnično bolj zahtevno turo.
Dodatna kolesarska infrastruktura so tudi stojala za kolesa s ključavnicami, ki so dobrodošla v
centrih kolesarjenja, ob naravnih in kulturnih znamenitostih, do katerih je treba peš, na
počivališčih, ob okrepčevalnicah in gostinskih objektih, kjer je večja verjetnost kraje. Za
shranjevanje koles čez noč so ob objektih nastanitvene infrastrukture pomembne čuvajnice.
Označbe smeri kolesarskih poti in druge označbe turističnega pomena so prav tako pomembna
dodatna kolesarska turistična infrastruktura. Označbe smeri so pomembne za kolesarjevo
orientacijo; če so poti označene, lahko kolesar bolj sproščeno uživa v rekreaciji in naravi.
Navezava na javni prevoz je prav tako pomemben kriterij za oblikovanje kolesarske turistične
ponudbe, saj odpravlja številne probleme, povezane s kolesarjenjem na daljše razdalje ali pa ob
poslabšanju vremena.
Vse te storitvene dejavnosti prilagojene kolesarjem se lahko pojavljajo v sklopu kolesarskih
informacijskih točk, ki kolesarje oskrbujejo z gradivom o kolesarskih poteh in drugi turistični
ponudbi, naravnih in kulturnih znamenitostih.
Potrebno je poudariti, da je kolesarska pot izpeljana med turističnimi znamenitostmi in s tem je
dan pogoj za povezovanje kolesarjenja z ostalimi ponudniki turističnih storitev, kar je za razvoj
kolesarjenja izrednega pomena (Podobnik, 2007).

4 VREDNOTENJE GEGRAFSKIH MOŽNOSTI Z VIDIKA
KOLESARJENJA
V tem poglavju so predstavljeni dejavniki, ki so pomembni za razvoj kolesarske poti.
Upoštevani so tako dejavniki, ki vplivajo na večjo ali manjšo primernost za samo kolesarjenje
(npr. večji naklon za družinske kolesarje ni zaželen ali jim lahko celo onemogoča kolesarjenje,
medtem ko je za gorske kolesarje to del privlačnosti), kot tudi tiste, ki vplivajo na večjo ali
manjšo turistično privlačnost. Kulturno-zgodovinski spomeniki so namreč skoraj enako
pomembni tudi za obiskovalce, ki niso kolesarji, lahko pa pomembno vplivajo na privlačnost
samega kolesarjenja.

4.1 RELIEF
Beseda izhaja iz francoskega samostalnika relief, ki je prvotno pomenil »kar je dvignjeno«. V
slovenskem jeziku pogosto kot sopomenko reliefa uporabljamo izraz površje, ki pa ima širši in
bolj splošen pomen kot relief. Površje pomeni vrhnji, zunanji del, relief pa izoblikovanost tega
površja.
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Relief je pomembna sestavina pokrajine, saj močno vpliva na ostale sestavine in zunanjo
podobo pokrajine. Velika reliefna razčlenjenost Slovenije nam kaže, da je relief običajno celo
najpomembnejši dejavnik razlikovanja med pokrajinami (Perko, 2001).

Karta 1 Nadmorske višine površja preučevanega območja

Nadmorske višine površja sem razdelil na osem razredov. Iz karte je razvidno, da je površje
zelo razgibano, saj je velika razlika med najnižjo in najvišjo nadmorsko višino. Za kolesarjenje
je to privlačen dejavnik, saj kolesarjenje predstavlja večji izziv in je tako bolj zanimivo. Za
samo gorsko kolesarjenje višje nadmorske višine od 1666 m (najvišji vrh Velike planine) niso
primerne, iz vidika cestnega kolesarjenja pa niso primerne višine nad 1320 m (Pavličevo sedlo).
Za lažjo predstavo poteka Maratona Alpe, sem na karto vrisal njegovo traso.

4.2 NAKLON
»Naklon površja je v geometričnem smislu nagnjenost površja glede na vodoravno ravnino;
njegovo prostorsko spreminjanje prikazuje koeficient naklonske razgibanosti površja.
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Naklon je kot med smerjo zviševanja površja in vodoravno ravnino. Izražamo ga v kotnih
merah, navadno ločnih stopinjah, ali v %, ki povedo, za koliko dolžinsko enot, navadno metrov,
se površje dvigne na razdalji 100 dolžinskih enot« (Perko, 2007, str. 60).

Karta 2 Nakloni površja preučevanega območja

Najbolj ravninski deli se nahajajo na Kamniško-Bistriškem in Kranjskem polju ter delu Spodnje
Savinjske doline. Najbolj strmi deli pa se vršni grebeni Kamniško-Savinjskih Alp.
Zahtevnost pri vzponu se pogosto močno razlikuje od zahtevnosti spusta. Ocene zahtevnosti
vzponov po Paterneju iz knjige Strme kolesnice (1997) so razporejene po stopnjah V1 do V7:
-

V1 – nezahtevni vzponi po zelo položnih cestah
V2 – manj zahtevni vzponi po položnih cestah in kolovozih; naklon manj kot 5 %
V3 – srednje zahtevni vzponi po srednje strmih cestah in kolovozih; naklon od 5 % do
10 %
V4 – zahtevni vzponi po strmih cestah, kolovozih in pešpoteh; naklon od 10 % do 15 %
V5 – zelo zahtevni vzponi po zelo strmih makadamskih cestah, redkeje asfaltnih, po
kolovozih, pešpoteh in stezah; naklon od 15 % do 20 %, kratek del lahko do 25 %

15

-

V6 – izjemno zahtevni vzponi po izjemno strmih kolovozih, redko makadamskih cestah,
po pešpoteh, stezah in vlakah; naklon večji od 20 %, kratek del lahko do 35 %
V7 - skrajno zahtevni vzponi po skrajno strmih kolovozih, pešpoteh, stezah in vlakah;
naklon več kot 35 % , kratek del lahko do 50 % (26,5°); ti vzponi so večinoma kratki in
jih običajno lahko zvozimo šele na suhi podlagi po več poizkusih.

Naklon je pomemben dejavnik pri kolesarjenju, saj nakloni do 5° ne predstavljajo ovire za
kolesarjenje in so premagljivi brez večjega napora ter tako na voljo tudi manj pripravljenim
kolesarjem. Gorskim in športno rekreativnim kolesarjem pa večji nakloni predstavljajo izziv in
pridobivanje kolesarske kondicije ter morebitno pripravo za udeležbo na različnih kolesarskih
prireditvah.
Pestrost naklonov tako omogoča kolesarjenje kolesarjem z različnimi zmožnostmi in željami.

4.3 PROMETNA DOSTOPNOST
Območje preučevanja je dostopno iz več različnih smeri in občin. Glavna povezave so: iz smeri
Mengša preko glavne ceste II. reda, in sicer povezava Mengeš – Moste ter iz smeri Spodnjega
Brnika, povezava Spodnji Brnik - Moste; regionalne ceste I. reda iz smeri Kranja, povezava
Kranj – Preddvor – Spodnje Jezersko, iz smeri Železne Kaple (AVT), povezava Železna Kapla
– Bela (AVT) – Zgornje Jezersko – Spodnje Jezersko, iz smeri Mengša, povezava Mengeš –
Duplica – Kamnik – Mekinje – Stahovica in iz smeri Mozirja, povezava Mozirje – Radmirje –
Črnivec – Stahovica. Možen je tudi dostop preko regionalnih cest II. reda, iz smeri Vodic,
povezava Vodice – Moste, iz smeri Ločice, povezava Ločica – Kamnik in iz smeri Bele,
povezava Bela – Pavličevo sedlo – Sestre Logar – Solčava – Luče – Radmirje. Prav tako je
možen dostop preko regionalnih cest III. reda, iz smeri Domžal, povezava Domžale – Duplica
in iz smeri Spodnjega Brnika (bližina mednarodnega letališča), povezava Spodnji Brnik –
Cerklje. Preko regionalne turistične ceste pa je možen dostop iz smeri Črne na Koroškem,
povezava Črna – Koprivna – Sleme – Podolševa – Solčava in povezava Luče – Kranjski Rak –
Podlom (Seznam državnih cest ..., 2013).
Boljša dostopnost je na južnem in jugozahodnem delu, saj ravno tam potekajo pomembne
prometnice. Preko Ljubljane in Domžal poteka do Kamnika železniška proga, sicer pa je možen
dostop z uporabo gorenjske železnice preko Kranja ali Medvod. V TIC Kamnik so se pri
Slovenskih železnicah pozanimali o možnosti prevoza kolesa in so jim zatrdili, da prazen
prostor na koncu vagona ni namenjen prevozu koles, a da se vseeno tam lahko prevažajo, kar
je predvsem začasna rešitev, dokler vagoni dejansko ne bodo imeli prostora, namenjenega
izključno prevozu koles. Zagotovo pa je vlak edina možnost za prevoz koles, saj to z avtobusom
enostavno ni možno. Dostopnost z vlakom je sicer dobra.
Glavni problem je oddaljenost avtoceste, ki v Sloveniji predstavlja glavno prometno žilo.
Območju se najbolj približa na jugozahodnem delu (avtocesta A2 oziroma gorenjska avtocesta),
nato na južnem in jugovzhodnem delu še avtocesta A1 oziroma štajerska avtocesta. To ima
velik vpliv tudi na razvitost turizma in možnosti za razvoj v prihodnje.
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4.4 RAZVEJANOST CESTNEGA OMREŽJA
Za celotno Slovenijo je gostota cestnega omrežja 1,9 km/km2. Gostota cestnega omrežja v
občinah preučevanega območja je povprečno 1,5 km/km2 in je tako podpovprečna. Največjo
gostoto ima občina Komenda 2,7 km/km2, najmanjšo pa občina Jezersko 0,6 km/km2
(Interaktivni statistični ..., 2009).
Cestno omrežje na območju tvori 1329,8 km javnih cest. Od tega je državnih cest 248,2 km in
1081,6 km občinskih cest. Državne ceste so zastopane kot glavne in regionalne ceste. Glavnih
cest II. reda je 9,5 km, regionalnih cest I. reda je 104 km, regionalnih cest II. reda 82,2 km,
regionalnih cest III. reda 10,6 km in regionalnih turističnih cest 41,9 km.
Občinske ceste se delijo na lokalne ceste, ki jih je 505,4 km, mestne (krajevne) ceste 21,4 km
in na javne poti, ki jih je 538,9 km (Statistični urad ..., 2012).

4.5 GOSTINSKA PONUDBA IN PRENOČITVENE ZMOGLJIVOSTI
Na preučevanem območju se nahaja preko 50 gostinskih in prenočitvenih obratov. Največja
koncentracija je na območju Zgornje Savinjske doline (52), kjer prednjačita Solčava in
Logarska dolina ter v Kamniku z bližnjo okolico in v preostalih večjih naseljih. V Zgornji
Savinjski dolini se nahaja 35 turističnih kmetij, kar predstavlja skoraj petino vseh turističnih
kmetij v Sloveniji. Delijo se na nastanitvene in izletniške (nekatere so tudi ekološke) in ponujajo
lokalne zgornjesavinjske jedi (Zgornjesavinjski želodec, Solčavski sirnek, sir Mohovt, Ajdnek,
itd.), aktivnosti na kmetiji (konjeništvo, balinanje, namizni tenis, itd.) in v okolici (Uživajmo
..., 2016).

Slika 1 Gostišče GTC 902 Črnivec (Vir: Gostišče GTC 902 Črnivec).
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4.6 NARAVNE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI
Naravna in kulturna dediščina so po zakonu o naravni in kulturni dediščini nepremičnine,
premičnine in njihove skupine, območja in posamezni deli narave, ki imajo posebno kulturno,
znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost (Zakon ..., 1980).
● Naravne turistične privlačnosti
Turistično privlačno je vse, kar je povezano z naravo, od območij in posameznih delov narave
do naravnih pojavov. Privlačne so geološke tvorbe, geomorfološke oblike, gorski vrhovi,
razgledišča, površinski in podzemski kraški svet, soteske, ledeniki in druge ledeniške oblike,
izviri, slapovi, brzice, jezera, močvirja, barja, potoki in reke ter njihova obrežja, morje in
morska obala, mineralne in termalne vode, življenjski prostor in endemiti rastlinskih in
živalskih vrst. Med najbolj iskane in priznane turistično privlačne naravne prvine sodijo:
podnebje, površje, vode v vseh pojavnih oblikah, rastlinstvo, živalstvo in podoba pokrajine kot
celota npr. razgledi, velika reliefna razgibanost kot kombinacija večih naravnih dejavnikov itd.
(Zorko, 1999).
● Družbene turistične privlačnosti
So materialne in duhovne vrednote, ki jih je ustvaril človek v preteklosti in jih ustvarja še danes.
Zadovoljuje predvsem človekove duhovne in kulturne potrebe. Od naravnih privlačnosti se
razlikuje tudi po tem, da je njihova stopnja privlačnosti praviloma skozi celo leto enaka, zato
večinoma niso odvisne od letnih časov in turističnih sezon in so lahko zato zaradi manjše
obremenitve še bolj privlačne, kadar turistična sezona ni na višku.
Turistično privlačni so zlasti:
-

kulturni in zgodovinski spomeniki,
kulturne ustanove,
prireditve
druge družbene zanimivosti (način življenja ljudi na določenem območju, regionalna in
nacionalna kuhinja, prazniki in podobno) (Zorko, 1999).

Kulturna dediščina so predmeti in skupine predmetov zgodovinskega, arheološkega,
umetnostnega, etnološkega, antropološkega in naravoslovnega pomena, ki dokumentirajo
zgodovinska dogajanja na ozemlju Slovenije, kot so: stavbe in drugi predmeti, ki so povezani s
pomembnimi osebnostmi iz naše politične in kulturne zgodovine, arheološka najdišča,
arheološke najdbe, arhivsko gradivo, umetniška dela, etnološki predmeti, stara orodja in stroji,
stavbe, skupine ali deli stavb, ki govorijo o umetnostnem, zgodovinskem in tehničnem razvoju
in življenju ljudi; naselbinska območja ter stara vaška in mestna jedra (Zakon ..., 1980).
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4.6.1 NARAVNE ZNAMENITOSTI
-

Zgornja Savinjska dolina

● Matkov Škaf
Stalno snežišče v zatrepu Matkovega kota pod Mrzlo goro, v katerega vsako leto slap izdolbe
veliko okroglo kotanjo, globoko več deset metrov. Zaradi značilne oblike jo imenujemo škaf
(Perko in sod., 1998). Oblika škafa se spreminja, saj ima lahko konec poletja odprtino tudi
spodaj, tako se lahko spremeni v snežni predor (Senegačnik, 2012).

Slika 2 Matkov škaf (Vir: Franci Horvat, 2013).

● Slap Rinka
Slap Rinka je slap izvirnega potoka Savinje in se nahaja v zatrepu Logarske doline pod
Okrešljem, od koder voda odteka do tektonsko-ledeniške stopnje, kjer pada v kotanjo pod
orlovim gnezdom. Z 90 m prostega pada je eden izmed najvišjih slapov v Sloveniji. Skupna
višina vseh treh stopenj pa znaša 105 m. Slap je zaradi svoje mogočnosti in lepote od leta 1987
zaščiten kot naravni spomenik in je eden izmed najbolj obiskanih delov Logarske doline.
Obiskan je v vseh letnih časih, a med turisti je najbolj priljubljen poleti. Pozimi je najbolj
interesanten za alpiniste – plezalce po ledenih slapovih. Mimo slapu pelje tudi planinska pot do
Frischaufovega doma in naprej v visokogorje (Slap Rinka, 2016).
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Slika 3 Slap Rinka (Foto: Žiga Novak, 2015).

● Izvir Črne
Drugi izvir Savinje v spodnjem delu Logarske doline, ki je razglašen za naravni spomenik. Na
površje privre zaradi neprepustnih kamnin in nato teče po temnih sedimentih, kar ji daje črno
barvo. Od tu naprej teče vse do konca doline po regulirani strugi. Tam se nahaja njeno sotočje
z Jezero, ki priteče iz Matkovega kota, kar predstavlja začetek toka Savinje (Izvir Črne, 2016).

● Igla
Skalni stolp, visok okrog 40 metrov, v soteski Savinje. Od matične stene ga loči 2 metra široka
razpoka, skozi katero je vse do leta 1894 vodila edina pešpot iz Luč v Solčavo. Obstaja tudi
legenda o Igli, in sicer naj bi živela tam deklica, ki je bila tako velika, da je z eno nogo stala na
Raduhi z drugo pa na Vratih, in ko je nekega dne šivala srajco, se ji je igla zlomila in v jezi je
iglo vrgla v dolino, kjer stoji še danes (Igla ..., 2016).

● Slapišče Palenk
Nahaja se v Logarski dolini in je sestavljeno iz treh stopenj (skupna višina znaša 78 metrov).
Vodni tok je stalen, a je najprimernejši čas za ogled spomladi in jeseni. Zelo zanimiv je tudi
pozimi, ko zamrzne in tvori veličastne ledene stolpe (Burger, 2016).
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Slika 4 Slapišče Palenk (Foto: Žiga Novak, 2016).

● Udornica Jespa
Nahaja se v občina Gornji Grad in je tipična kraška oblika, ki je nastala zaradi udora jamskega
stropa. V udornici je prisoten pojav temperaturnega obrata in posledično tudi vegetacijskega
obrata, saj na dnu uspevajo le še mahovi in lišaji. Led in sneg se na dnu obdržita celo leto.
Globina udornice znaša 30 metrov (Udornica Jespa, 2016).

● Solčavska Tisa
Nahaja se 180 m nad Solčavo, pri obnovljeni kmetiji »Na hribu«. Zaradi izjemnih dimenzij
(obseg preko 340 cm in višina nad 13 m) ter ocenjene starosti okoli 700 let, je tisa razglašena
za naravni spomenik. Pozornost sicer zbuja že dalj časa, prvi opisi iz sredine 19. stoletja so delo
J. G. Seidla. Leta 1904 so člani Savinjske podružnice Slovenskega planinskega društva do tise
speljali in označili pot, ki še danes omogoča lažji dostop za turiste na Solčavskem (Šmid Hribar,
M., 2010).
● Potočka zijalka
Jama v Olševi, kjer so pred več kot dvajset tisoč leti živeli ledenodobni lovci, se uvršča med
najpomembnejša arheološka in paleontološka najdišča v Evropi. Bila je tudi prvo arheološko
raziskano najdišče iz stare kamene dobe v Sloveniji. Tu so našli kosti jamskih medvedov in
drugih ledenodobnih živali starih okoli 35.000 let. Ker je v jami živel tudi pračlovek
(kromanjonec), so našli tudi številna orodja, koščene piščali in konice, večja kurišča, barvila iz
železove rude in najstarejšo šivanko na svetu. Na to temo priča tudi stalna razstava v gostišču
in muzeju Firšt v Solčavi, od koder vodi tematska Medvedova pot. Turistom je jama dosegljiva
iz obeh obmejnih območij (Potočka zijavka, 2013).
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● Tirske peči
Krajinski park Tirske peči leži na območju občine Ljubno ob Savinji in je bil leta 1997
ustanovljen z namenom zaščite območja, kjer gnezdi planinski orel, ki spada med ogrožene
vrste, saj pri nas živi samo 25 parov. Poleg planinskega orla v stenah Tirskih peči gnezdijo tudi
velika uharica, koconogi čuk in lesna sova. Nekoč je tam gnezdil tudi sokol selec, a so ga
pregnali rekreativni alpinisti, ki so plezali po skalni steni (Vrenčur, 2012).

● Pomembnejše turistične privlačnosti so še razstava fosilov iz srednjega triasa ter zbirka
metuljev v Solčavi in soteska Tesno v občini Rečica ob Savinji.

-

Kamnik z okolico

● Terme Snovik
Terme Snovik so najvišje ležeče terme na nadmorski višini 462 metrov. Terme ležijo v
dolini med Kamnikom in Vranskim, na pragu Kamniško-Savinjskih Alp. Sama lega term
omogoča planinarjenje, kolesarjenje v okolici (proti Veliki planini, Kamniški
Bistrici), sprehode in igranje golfa v Arboretumu Volčji Potok. Ogledati si je mogoče tudi
ekološke kmetije in baročne cerkve. Terme v prvi vrsti nudijo kopanje v notranjih in zunanji
termalnih bazenih. Voda je bogata s kalcijem in magnezijem, kar blagodejno vpliva na bolezni
kosti, kože in prebavil. Poleg tega se lahko gostje odločijo še za savne ali pa za klasične ročne
masaže. Za daljše počitnice je na voljo apartmajsko naselje, ki premore 74 apartmajev in 31
dvoposteljnih sob (371 ležišč).
Terme Snovik s svojo pokrito termalno riviero obiskovalcem nudijo možnost rekreacije 365 dni
v letu (Terme Snovik, 2016).

● Zdravilni gaj Tunjice
Naravni zdravilni gaj Tunjice je edino znanstveno priznano območje zdravilnih energij v
Evropi. S pomočjo zdravilnih terapij in meditacij odpravljajo blokade in bolečine, razstrupljajo,
krepijo imunski sistem, revitalizirajo in sproščajo. Leta 2013 so praznovali 15 let uspešnega
delovanja (Zdravilni ..., 2013).

● Soteska Predaselj
Nahaja se v dolini Kamniške Bistrice, leži jugozahodno od Mešenika in severovzhodno od
Mokrice. Je globoka ozka dolina, v obliki črke v, s strmimi stenami, ki jo je izoblikovala reka
Kamniška Bistrica s svojo globinsko erozijo. V osrednjem delu se soteska razširi v kotanjo, ki
deli gornjo daljšo sotesko (Veliki Predaselj) od krajše (Mali Predaselj). Globina Velikega
Predaslja znaša največ 40 m, Malega pa 12 m.
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Slika 5 Soteska Predaselj (Foto: Žiga Novak, 2015).

Slika 6 Izvir Kamniške Bistrice (Vir: Znamenitosti ..., 2016).

● Izvir Kamniške Bistrice
Reka Kamniška Bistrica izvira na treh koncih v zatrepnem delu doline Kamniške Bistrice, a je
najbolj poznan njen glavni kraški izvir pri Domu Kamniške Bistrice. Voda se ob izviru za kratek
čas ustavi še v umetnem jezeru, nato pa odteče dolvodno proti izlivu v reko Savo. Jezero
predvsem poleti obiskovalcem predstavlja prijetno osvežitev (Znamenitosti ..., 2013).

-

Jezersko

● Planšarsko jezero
Nahaja se na vstopu v dolino Ravenske kočne. Jezero je sicer umetnega nastanka, saj so ga
zajezili domačini v spomin na veliko ledeniško jezero, po katerem je Jezersko tudi dobilo ime.
Jezero ima obliko srca in je prav gotovo najbolj privlačna točka na Jezerskem. Okoli jezera so
urejene sprehajalne poti, gostišče ob njem pa gostom nudi dobro domačo hrano (Planšarsko
jezero, 2016).
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Slika 7 Planšarsko jezero (Foto: Žiga Novak, 2013).

● Slap Čedca
Nahaja se v dolini Makekove kočne. Nekoč je s 132 m veljal za najvišji slap v Sloveniji, a so
ga zaporedni podori leta 2008 močno znižali. Danes je za obiskovalce zanimiv ogled
mogočnega podora, ampak je hoja v neposredni bližini še vedno prepovedana (Slap Čedca,
2016).

● »Jezerska slatina«
Izvir zdravilne mineralne vode nad Ankovo domačijo, ki je bil zaradi lažje dostopnosti pripeljan
v bližino glavne ceste. Na podlagi več analiz so ugotovili, da voda vsebuje veliko amonijevih
in manganovih snovi, zato se zaužitje močno priporoča srčnim bolnikom. Vseeno se ne
priporoča pitje več kot 2 dcl vode na dan, saj ima zaradi velike vsebnosti magnezija močan
učinek na prebavo (Izvir ..., 2016).

-

Preddvor

● Jezero Črnava
Nahaja se v okolici Preddvora. Umetno jezero obkroža urejena potka, tako da je primerno za
sprehajanje. V bližnji okolici pa se najdejo tudi označene in urejene pohodniške poti. V okolici
jezera je veliko mirnih kotičkov, namenjenih sprostitvi ali pa družinskim piknikom. Ob jezeru
se nahaja Hotel Bor, ki ponuja nastanitev in veliko izbiro rekreativnih aktivnosti. V poletnem
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času je na jezeru in okolici omogočeno: čolnarjenje, plavanje, ribolov in tenis. V zimskem času,
pa je možno drsanje na jezeru (Jezero ..., 2016).

4.6.2 KULTURNE ZNAMENITOSTI
-

Zgornja Savinjska dolina

● Mozirski gaj
Ena najatraktivnejših in turistično obiskanih točk Zgornje Savinjske doline je v obdobju od
spomladi do jeseni Mozirski gaj, ki se nahaja v Mozirju. Spomladi so posejane čebulice
tulipanov in pomladno cvetje, poleti pa preko pol milijona sadik poletnega cvetja. V času maja
in prvi vikend v septembru potekajo cvetlične prireditve s sejmom.
Nastanek parka sega v leto 1975, ko so v Mozirju ustanovili hortikulturno društvo. Za osnovno
je bila določena štiri hektare velika in popolnoma opuščena površina, katero so s pomočjo
domačinov, Društva vrtnarjev Celje in Arboretuma Volčji Potok tudi uredili. Leta 1978 so se
prijavili za prvo slovensko vrtnarsko razstavo na prostem, katere geslo se je glasilo 100.000
tulipanov na Slovenskem. Sestavni del parka so tudi etnografski objekti, ki spominjajo na
življenje Savinjčanov v prejšnjem stoletju. Glavni objekt je vsekakor najstarejša mozirska hiša,
v njem so pred leti svoje mesto našli tudi kašča iz leta 1731, preužitkarska hiša iz leta 1803,
mlin na vodo, čebelnjak, kovačija in ena najstarejših žag venecijank (Mozirski gaj, 2012).

● Cerkev Marije Snežne
Cerkev se nahaja v Solčavi in so jo verjetno zgradili na pobudo menihov iz Gornjega Grada.
Najstarejši najdeni zapis o cerkvi je iz leta 1365. Sedanja stavba ima značilni gotski volumen s
širšo in višjo ladjo, ožjim prezbiterijem z zunanjimi oporniki in z zvonikom, ki je bil zgrajen
leta 1710. Med zunanjima opornikoma je bila na pročelju že okoli leta 1490 naslikana figura
Krištofa. Notranjost gotske, zvezdasto obokane cerkve, zidane pod vplivom koroških
stavbenikov, je ohranjena v celoti. Poslikave je Tomaž Fantoni prekril z novejšimi, tedaj
modnimi podobami leta 1891. Starejša poslikava verjetno izvira iz časa pozidave sedanje
cerkve, iz okoli leta 1485.
V gornji niši glavnega oltarja je največja dragocenost cerkve in eden najstarejših oltarnih kipov,
Solčavska Marija. Gre za kip sedeče Matere z otrokom v naročju, ki z levico podpira otrokov
obraz. Mati sedi na kamniti klopi, opremljeni z blazino. Gube oblačila ji v ostro lomljenih
zavojih segajo do tal. Ikonografsko gre za nadaljevanje tipa Salomonovega prestola. Izdelek
sodi v pozno romaniko in v krog delavnic, ki so klesale okrasje v Gornjem Gradu in v
Križevniški cerkvi v Ljubljani okoli leta 1250 (Cerkev ..., 2009).
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Slika 8 Cerkev Marije Snežne (Vir: Cerkev Marije Snežne, Solčava, 2016).

● Pomembnejše turistične privlačnosti so še planšarija v Logarskem kotu in Robanovem kotu;
muzej gozdarstva in lesarstva v Nazarjah ter flosarska zbirka na Ljubnem ob Savinji.

-

Kamnik z okolico

● Romanska kapela na Malem gradu
Ostanki Malega gradu stojijo na vzpetini nad srednjeveškim jedrom mesta Kamnik. Ohranjena
in urejena sta obrambni stolp in dvojna kapela s stolpičem. Pod kamnitimi zidovi so ostanki
slovanskega grobišča. V pisnih virih grad prvič omenjajo leta 1202. Upravljali so ga kamniški
vitezi. V 13. stoletju so kapelo nadzidali. Gornja je bila posvečena sv. Jerneju, spodnja pa sv.
Eligiju. Gornjo kapelo so gotsko obokali po letu 1470. Celoto so barokizirali okoli leta 1700,
ko je stavba tudi dobila današnji videz. Spodnjo kapelo v prezbiteriju so s freskami okrasili po
letu 1771 (slikar Janez Potočnik). V prezbiteriju so še ohranjeni ostanki fresk iz 15. stoletja.
Kot celota spada kapela na Malem gradu kljub kasnejšim predelavam med pomembnejše in
najstarejše romanske spomenike v Sloveniji in Evropi.
Park ob kapeli je odprt vsak dan, kapela pa je odprta od junija do septembra oziroma po
vnaprejšnji najavi. S kapelo na Malem gradu je povezana tudi legenda o Veroniki, ki je
upodobljena v kamniškem grbu in je zavetnica mesta Kamnik (Leben in sod. 2010).
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Slika 9 Romanska kapela na Malem gradu (Vir: Kamnik, Mali grad, 2016).

● Frančiškanski samostan
Cerkev sv. Jakoba se v doslej znanih in ohranjenih zgodovinskih virih prvič omenja leta 1423.
70 let kasneje je deželni knez, cesar Friderik II., ugodil prošnji kamniških meščanov za zidavo
samostana frančiškanov observantov pri cerkvi sv. Jakoba v Kamniku. Ob koncu 15. in na
začetku 16. stoletja so bili podporniki samostana grofje Turnski, ki so bivali na Starem gradu.
Prav zato so člani njihove družine v prezbiteriju samostanske cerkve tudi našli zadnje
počivališče. V času reformacije je nato samostan doživljal hude čase, saj mu lokalni prebivalci
niso bili več naklonjeni, zato je bil samostan do leta 1627 razpuščen. Leta 1695 so začeli zidati
novo frančiškansko cerkev s samostanom v slogu italijanskega baroka z lepo oltarno opremo.
Od stare cerkve je ostal samo zvonik. Za cerkev in samostan so delali številni znani baročni
slikarji (npr. Valentin Metzinger), ki so naslikali veliko slik, ki so danes shranjene v galeriji
samostanskega hodnika. V samostanu je delovala tudi suknarna. Od leta 1778 dalje so imeli v
samostanu deško šolo frančiškanov, zato se je samostan obdržal tudi v času razpuščanja
samostanov. Šolo so razpustili šele po 1. svetovni vojni. V tridesetih letih 20. stoletja je bila
cerkev ponovno poslikana (delo Staneta Cudermana). Po 2. svetovni vojni je takratna oblast v
samostan naselila družine, ki so se izselile šele leta 1991 in samostan je bil v celoti vrnjen
frančiškanom, ki so nato samostan ter knjižnico tudi obnovili. Samostanska knjižnica hrani
okoli 10.000 zvezkov, med katerimi kulturnozgodovinsko najdragocenejši del fonda
predstavljajo inkunabule oz. prvotiski.
Kapela Božjega groba je delo slovenskega arhitekta Jožefa Plečnika, zgrajena je bila leta 1954
(Frančiškanski ..., 2016).

27

● Stari grad
Stoji na strmi Krniški gori nad Kamnikom, od koder je lep razgled na okolico. Prvi viri ga
omenjajo v 12. stoletju. Ker v 16. stoletju ni več služil svojemu namenu, so ga opustili in je
začel propadati, tako da je zdaj ohranjena samo še razvalina (Krušič in sod., 1995).

● Budnarjeva muzejska hiša
Danes je hiša živi muzej v vasi Palovče, ki s svojo več sto let staro podobo ohranja izročilo
starih kmečkih hiš in preprostega načina življenja na vasi. Ime pa nosi po zadnjem lastniku,
Cvetu Budnarju. Hiša je vrhhlevna, delno pozidana in delno lesena. Domačija predstavlja
stegnjeni dom takratnega srednje velikega kmeta. Prvotno je imela hiša le dva prostora; hišo in
vežo s črno kuhinjo z odprtim ognjiščem, kasneje so ji dodali še kamro, tako ista streha združuje
bivalni del in gospodarsko poslopje (Budnarjeva domačija, 2009).
● Arboretum Volčji potok
Za zgodovino Arboretuma so pomembni Valvasorjevi zapisi v Slavi Vojvodine Kranjske iz leta
1689, saj je to edina znana upodobitev Volčjega Potoka do 17. stoletja. Na njej sta upodobljena
grajski dvorec in utrdba. V preteklosti so imele posestvo v lasti različne rodbine. Leta 1882 je
posestvo kupil Ferdinand Souvan I., ki je 1885 napravil park, saj je nekatere pod dvorcom
ležeče njive in travnike zasadil z drevjem ter jih obdal z zidom. Po njem je posestvo
podedoval sin, ki je park še razširil in uredil. Vanj je zasadil domače in eksotično drevje, ga ob
južni in jugozahodni strani obdal z gabrovo živo mejo in uredil ribnike.
Danes Arboretum sodi med najpomembnejšo vrtno arhitekturno dediščino v Sloveniji, zato je
bil leta 1999 z odlokom v Uradnem listu Republike Slovenije razglašen za kulturni spomenik
državnega pomena. Na ozemlju nekdanjega grajskega kompleksa se je ohranila parkovna
zasnova, ki v prepoznavno celoto med seboj združuje ohranjene grajske prvine, po tematskih
sklopih urejene različne vrste rastlinja, vodne motive, naravno krajinsko okolje in panoramske
poglede na bližnjo okolico (Kamnišk-Savinjske Alpe). Zaradi velike raznolikosti rastlinskega
materiala, zbranega v parku, je pomemben tudi v biotskem in genetskem pogledu (Arboretum
..., 2015).

● Grad Strmol
Grad se nahaja ob vznožju Dvorjanskega hriba pri Cerkljah na Gorenjskem. Ime je dobil po
svojih prvih lastnikih in je tako eden izmed redkih slovenskih gradov, ki so vse do danes
ohranili slovensko ime. Danes je za potrebe vlade Republike Slovenije preurejen v protokolarni
objekt, a je tudi odprt za javnost. Notranjost gradu je polna različnih umetnin, ki so zapuščina
predvsem zakoncev Hribar. Pod gradom je tudi urejen park z umetnim jezerom (Krušič in sod.,
1995).
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5 PREDLAGANA KOLESARSKA POT
Večji del kolesarske poti sledi trasi Maratona Alpe, saj ta poteka po preučevanem območju,
okoli Kamniško-Savinjskih Alp. Pot sem razdelil na več odsekov, da imajo kolesarji večjo
možnost izbire, glede na svoje interese in fizično pripravljenost.

Slika 10 Višinski prerez proge (Vir: Maraton Alpe, 2016).

5.1 MARATON ALPE
Start in cilj kolesarskega maratona je vsako leto v Kamniku. Slikovita trasa vodi udeležence
131 kilometrov preko enajstih občin pri nas in na avstrijskem Koroškem, ob štirih alpski rekah
in čez tri prelaze Jezerski vrh, Pavličevo sedlo in Črnivec, ki vsak zase predstavlja svojevrsten
izziv. Skupna višinska razlika pa znaša kar 2000 metrov. Prvi del trase je ogrevalni, saj se vije
po ravnini, med polji. Ko cesta zavije v dolino reke Kokre, pa se začenja hriboviti del poti. Na
Jezerskem se odpre prekrasen pogled na Kamiško-Savinjske Alpe. Na mejnem prehodu
Jezerski vrh, prvem prelazu na poti, se pokrajina odpre na sever proti avstrijski Koroški. Nakar
sledi spust po lepi turistični cesti proti Železni Kapli in vzpon na Pavličevo sedlo, ki je najtežji,
a hkrati tudi najlepši del poti. Slikovita cesta pelje mimo gorskih kmetij do prelaza na višini
1400 metrov. Spust v Zgornjo Savinjsko dolino služi kot ohladitev, vožnja skozi Solčavo, Luče
in Ljubno pa nam pričara lepote doline ob reki Savinji. V Gornjem Gradu je čas za oddih in
pripravo na zadnji vzpon - vzpon na Črnivec. Ko osvojimo Črnivec, je na vrsti le še 15
kilometrski spust proti cilju. Pred nami se odpre pogled proti Alpam, ki smo jih obvozili. Zaradi
naravnih lepot, razgledov, slikovitih cest in krajev na poti Maratonu Alpe v Sloveniji ni para.
Zato ga tudi imenujejo praznik na kolesu (Trasa ..., 2016).
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Slika 11 Trasa Maratona Alpe (Vir: Maraton Alpe, 2016).

Maraton Alpe je skupaj z Maratonom Franjo in Jurišem na Vršič tudi del Pokala Schneekoppe,
ki je vrhunec za mnoge rekreativne kolesarje iz Slovenije in tudi tujine. V točkovanju za Pokal
Schneekoppe se upošteva uvrstitev na posameznih tekmah v skupno uvrstitev.

5.2 PRVI ODSEK
● Izhodišče: Kamnik
Srednjeveško mesto, ki leži ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp in na robu Ljubljanske
kotline, obenem pa je tudi stičišče cestnih povezav med Ljubljansko in Celjsko kotlino ter
Zgornjo Savinjsko dolino čez prelaz Črnivec. Prometne povezave so dobre, saj ga z Ljubljano
povezuje tudi železniška proga. Glavna železniška postaja se nahaja slab kilometer od mestnega
središča, kjer se z Glavnega trga podamo na pot (Maher, 1996).
Začetki razvoja turizma segajo v sredino 19. stoletja, ko Kamnik zaradi svoje lege in čiste
Kamniške Bistrice postane znan kot zdraviliški in letoviški kraj. Med 1. svetovno vojno je
zdravilišče propadlo, mesto pa je ostalo pomembno izhodišče za izlete in vzpone na gore v
Kamniško-Savinjskih Alpah. Mesto ima tudi bogato kulturno dediščino, ki še popestri
raznolikost turistične ponudbe (Krušič in sod., 1995).
● Dolžina: 42 km
● Višinska razlika: 920 m
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Slika 12 Višinski prerez prvega odseka (Vir: Bikemap, 2016).

● Težavnost: srednje zahtevna pot s srednje zahtevnimi vzponi
● Kolesarska pot: začetek je pri TICu, kjer kolesarji lahko dobijo dodatne informacije. V bližini
imajo na voljo več zanimivih točk (npr. Mali grad, staro mestno jedro in Frančiškanski
samostan). Nato pa se pot usmeri proti Tunjicam, kjer se kot zanimivi točki nahajata cerkev sv.
Ane in Zdravilni gaj Tunjice. Pot se nadaljuje v smeri proti Šenturški Gori ter Dvorjam, kjer si
lahko ogledajo grad Strmol. Če želijo, se lahko okrepčajo v Kavarni Strmol ali pa ob jezeru
Črnava v Preddvoru. Za tem jih čaka še zahtevnejša dobra polovica poti do naselja Zgornje
Jezersko, kjer lahko tudi prenočijo (npr. Pension Valerija, Hostel & Camp Stara Pošta). V dolini
Makekove kočne si lahko ogledajo slap Čedca.
● Zanimivosti ob poti:
-

Mali grad
Staro mestno jedro
Frančiškanski samostan
Cerkev sv. Ane v Tunjicah
Zdravilni gaj Tunjice
Grad Strmol
Jezero Črnava
Slap Čedca

● Cilj: Zgornje Jezersko
● Najprimernejši čas: poleti v času glavne kolesarske turistične sezone.

5.3 DRUGI ODSEK
Območje Jezerskega leži v gorski kotlini, ki jo je izoblikoval ledenik med KamniškoSavinjskimi Alpami in Karavankami. Tam se nahajata razloženi naselji Zgornje in Spodnje
Jezersko. Izpod najvišjih vrhov Kamniško-Savinjskih Alp se proti severozahodu spuščata dve
ledeniški dolini – večja Ravenska in manjša Makekova kočna. Večji del Jezerskega prekrivajo
ledeniške morene. Ob umiku ledenika je na območju nastalo obsežno jezero, a so ga lokalni
prebivalci v 15. stoletju skoraj popolnoma osušili, saj so njegovo dno uporabili za njive. Po 2.
svetovni vojni so uredili majhno Planšarsko jezero v obliki srca (Krušič in sod., 1995).
● Izhodišče: Zgornje Jezersko
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Zaradi privlačne lege je kraj postal priljubljen za turiste že pred 1. svetovno vojno, a je razvoj
po 2. svetovni vojni zastal. Jezersko je bilo kasneje prepoznano kot klimatski zdraviliški kraj,
a nikoli ni šlo za množičen turizem, tako da je tudi danes bolj skromno obiskano.
Jezersko je sicer predvsem poleti odlično izhodišče za vzpone do planinskih koč in na vrhove.
Pozimi pa turizem temelji na teku na smučeh po dolini Ravenske kočne in na drsanju po
Planšarskem jezeru. Do leta 2008 so se lahko pohvalili z najvišjim slapom v Sloveniji, a so
zaporedni podori Čedco močno znižali. Za Jezersko je značilna tudi dobro ohranjena kulturna
dediščina, saj so mnoge stavbe ostale nespremenjene od 15. stoletja dalje. Zanimive so stare
domačije (npr. Šenkova domačija), grajene v gorenjsko-koroškem slogu ter Jenkova kasarna
kot nekdanje gostišče za popotnike iz 16. stoletja (Krušič in sod., 1995).
● Dolžina: 32 km
● Višinska razlika: 840 m

Slika 13 Višinski prerez drugega odseka (Vir: Bikemap, 2016).

● Težavnost: srednje zahtevna pot z zahtevnimi vzponi
● Kolesarska pot: začetek od morebitne prenočitve, proti mejnemu prehodu Jezerski vrh, ki je
poleg vzpona na Pavličevo sedlo, najtežji del celotne kolesarske poti, saj ima 5,24 % povprečni
naklon. Na poti se kot zanimivi točki pojavita umetno Planšarsko jezero ter izvir »Jezerske
slatine«, ki je bil zaradi lažje dostopnosti in uporabe pripeljan v bližino glavne ceste. Vseeno
se ne priporoča pitje več kot 2 dcl vode, saj ima zaradi velike vsebnosti magnezija močan učinek
na prebavo, kar lahko negativno vpliva na telo v preostanku poti. Po osvojenem Jezerskem vrhu
sledi prijeten spust v avstrijsko Koroško ter nato vzpon na Pavličevo sedlo in nazaj v Slovenijo.
To je najtežji vzpon na celotni kolesarski poti, saj je povprečni naklon poti skoraj 10 %. S
Pavličevega sedla sledi spust proti Solčavi. Na poti imajo kolesarji možnost izbire ogleda
Matkovega škafa v zatrepu Matkovega kota ali pa nadaljujejo pot po Panoramski cesti ter si v
Podolševi ogledajo jamo Potočko zijalko in nato v obeh primerih nadaljujejo pot proti Solčavi.
Na poti iz Matkovega kota proti Solčavi je za turiste zelo zanimiv Krajinski park Logarska
dolina, v kateri se nahaja prek 40 naravnih lepot, kjer prednjači slap Rinka kot eden izmed
najlepših slapov v Sloveniji. V okolici Solčave imajo turisti na voljo več gostinskih obratov,
kjer se lahko po potrebi najedo, odpočijejo ali prenočijo. V sami Solčavi imajo med drugim tudi
možnost ogleda Cerkve Marije Snežne, razstave fosilov iz srednjega triasa, zbirko metuljev,
solčavsko Tiso itd. Za morebitne dodatne informacije pa imajo na voljo Center Rinka.
● Zanimivosti ob poti:
-

Planšarsko jezero
»Jezerska slatina«
Izvir kisle vode
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-

Matkov škaf
Potočka zijalka
Logarska dolina (izvir Črne, slap Rinka, itd.)
Cerkev Marije Snežne
Razstava fosilov iz srednjega triasa.
Zbirka metuljev

● Cilj: Solčava
● Najprimernejši čas: poleti v času glavne kolesarske turistične sezone.

5.4 TRETJI ODSEK
Največja posebnost Solčavskega so tri vzporedne ledeniške doline, med katerimi je najbolj
znana Logarska dolina. Vzhodno od Logarske doline se nahaja Robanov kot, ki je stranska
ledeniško preoblikovana dolina in je naravno zelo dobro ohranjena. Tako kot Logarska dolina,
je tudi Robanov kot zaščiten kot krajinski park. Zahodno od Logarske doline pa se nahaja še
tretja ledeniška dolina-Matkov kot (Krušič in sod., 1995).
● Izhodišče: Solčava
Kraj je razpotegnjen in je zadnje večje naselje v Zgornji Savinjski dolini. Kljub odmaknjenosti
je bila Solčava že v 12. stoletju lokalni sedež fevdalne posesti oglejskih patriarhov. Dolgo je
bila vezana na Železno Kaplo v Avstriji, kjer je bilo do začetka 1. svetovne vojne upravno
središče Zgornje Savinjske doline. V času druge svetovne vojne je bilo naselje požgano, a
kasneje obnovljeno, tako da danes nudi izlete proti Olševi, predvsem pa je dobro izhodišče za
izlete v Logarrsko dolino (Krušič in sod., 1995).
● Dolžina: 55 km
● Višinska razlika: 640 m

Slika 14 Višinski prerez tretjega odseka (Vir: Bikemap, 2016).

● Težavnost: srednje zahtevna pot s srednje zahtevnim vzponom
● Kolesarska pot: začetek od morebitne prenočitve proti Robanovem kotu, kjer kolesarji lahko
po želji krenejo s poti in se napotijo v samo dolino. Nato se pot nadaljuje v smeri proti Lučam
in poteka pod 40 metrov visokim skalnim blokom, ki se imenuje Igla. Tam je vse do leta 1894
vodila edina pešpot iz Luč v Solčavo. Iz Luč pot vodi proti Ljubnem ob Savinji (možnost ogleda
flosarske zbrike) ter nato proti kraju Juvanje, od koder se pot nadaljuje v smeri proti Gornjemu
Gradu, ali pa se kolesarji odločijo za daljši ovinek v smeri proti Mozirju, kjer si lahko ogledajo
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Mozirski gaj. Na poti se lahko ustavijo v Nazarjah, kjer stoji muzej gozdarstva in lesarstva. Iz
Gornjega Gradu sledi še zadnji večji vzpon do gostišča GTC 902 Črnivec. Vzpon je z 9,22 km
najdaljši izmed vseh treh, a ima manjši naklon (4,75 %) kot vzpona na Pavličevo sedlo in
Jezerski vrh. V gostišču imajo kolesarji priložnost, da se okrepčajo za nadaljnjo pot, po
možnosti pa lahko tam tudi prenočijo in naslednji dan nadaljujejo vožnjo. Pot se nato nadaljuje
v smeri proti Stahovici in Kamniku na izhodišče kolesarske poti. Kolesarji imajo možnost
kolesariti tudi različne poti po Kamniku z okolico. Turistom zanimive točke so npr. Terme
Snovik, Arboretum Volčji Potok, dolina Kamniške Bistrice, itd.
● Zanimivosti ob poti:
-

Igla
Robanov kot
Flosarska zbirka na Ljubnem
Muzej gozdarstva in lesarstva v Nazarjah
Mozirski gaj

● Cilj: Kamnik
● Najprimernejši čas: poleti v času glavne kolesarske turistične sezone.

6 ODZIV IZBRANIH DELEŽNIKOV V REGIJI
6.1 KOLESARSKE POTI
Po besedah Marka Lenarčiča trenutno na Solčavskem urejenih kolesarskih prog še ni, se pa
planira, da se uredijo, in sicer: v Logarski dolini naj bi dobili boljše oznake kolesarske poti. V
lanskem letu je občina Solčava izvedla projekt panoramska cesta, ki omogoča ogled vseh
znamenitosti v njeni neposredni bližini in vključuje tudi možnost kolesarjenja, saj je celotna
trasa prevozna s kolesom. Planira se, da bi označili kolesarske poti tudi v drugem krajinskem
parku (Robanov kot), kjer je sicer s kolesom možen dostop samo do polovice poti, da bi bil
uradno dovoljen dostop do konca doline.
V TICu Kamnik pa se trudijo, da bi na spletni strani kolesarjenju dali večji poudarek, mogoče
bi ga prestavili celo na prvo stran, ker se jim zdi pomembno, da se ljudje poleg pohodništva
ukvarjajo tudi s kolesarjenjem. Ugotovili so, da je kolesarjenje zanimivo za turiste, zato se na
tem področju delajo številni projekti. Ker želijo slediti smernicam Slovenije: zeleno, zdravo in
aktivno, so se ravno pred sezono odločili, da bodo več poudarka dali kolesarskim potem in jih
tudi na novo trasirajo, zato so se odločili za bike-portale (npr. bikemap.net), kamor na novo
trasirane kolesarske poti tudi naložijo. Na območju Kamnika je bilo sicer v različnih letih
trasiranih zelo veliko kolesarskih poti, ki pa nikjer niso bile zbrane skupaj. Opisi poti niso dobri,
se pa za načrtovanje novih kolesarskih poti večinoma izhaja iz starejših (npr. pot do izvira
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Kamniške Bistrice ali pa pot do Črnivca, pot na Veliko Planino). Nove poti pa se načrtujejo v
okolici Tunjic. Kolesarske poti so razdelili na gorske, treking in cestne. Sprva so imeli namen
treking poti spustiti, a so nato dobili informacije, da nemški turisti izrecno iščejo treking poti in
da druge vrste kolesarskih poti 60-70 % nemških gostov ne zanima. 17 % nemških turistov
povprašuje po cestnem kolesarjenju, 13-23 % pa za gorsko kolesarjenje. Italijani pa so bolj
zainteresirani za roadbike (33 %). V nastajanju so tri nove kolesarske poti, nobena izmed teh
poti ni lahka, vendar tudi te že načrtujejo, saj je nekaterim turistom dovolj že prekolesariti 5
kilometrov. Sicer predvidevajo, da so tisti turisti, ki imajo svoja kolesa, že dovolj natrenirani
za zahtevnejše proge.
Jezersko in Preddvor pa sta kot posamezni ponudbi premajhna, a vseeno je to priložnost za
posameznika, ki lahko ponudi možnost nočitve in tako sam sodeluje z dvema velikima
zavodoma, za kar bi mogel biti interes predvsem na Jezerskem.

6.2 TURISTIČNE STORITVE NA PODROČJU KOLESARJENJA
V TICu Rinka v Solčavi je na voljo sedem električnih koles, ki pa imajo osnovne baterije, ki
omogočajo kolesarjenje samo do slapu Rinka, za panoramsko cesto pa niso dovolj močne. Zato
imajo namen letos za začetek najeti dve boljši električni kolesi, da bo možno prevoziti tudi
celotno panoramsko cesto. V Hotelu Plesnik in Penzionu Ojstrica pa je skupno na voljo dvajset
navadnih koles, katere si turisti pogosto sposojajo. V zadnjem času se turisti, ki tudi prenočujejo
v Logarski dolini, vedno pogosteje odločajo za najem kolesa in nato prekolesarijo panoramsko
cesto. Na voljo so tudi stojala za kolesa, pri TICu imajo lesena, pri hotelu pa so klasična.
V TIC Kamnik turisti direktno hodijo najemat kolesa samo do neke mere. Imajo pet koles t.i.
Kamnik kolo (podobno kot BicikeLJ), ki si jih lahko sposojajo, a ta sistem še ni popolnoma
oživel, saj imajo navadno turisti, ki pridejo povpraševat o kolesarjenju, že svoja kolesa. Tako
je najemanja koles manj, kot bi si želeli, a predvidevajo, da bo vseeno vedno več povpraševanja
tudi po najemu. Po informacije o kolesarskih poteh turisti hodijo zelo pogosto (največ je
povpraševanja po kolesarskih kartah), zato se trudijo, da bi imeli tudi v Kamniku boljšo karto
kolesarskih poti, saj je trenutna precej zastarela in niti ne gre več v ponatis. Nekaj časa so se
opirali na karto S kolesi po Srcu Slovenije, kjer pa so označene kolesarske poti seveda za celo
Slovenijo in je tako označenih samo šest kamniških. Karta je prevelika za rabo v občini, zato
menijo, da je precej nepriročna za uporabo. Dobra karta mora biti žepna, h kateri vsak nekaj
prispeva (ponudniki gostinskih storitev, servisov itd.).

6.3 GOSTINSKA IN PRENOČITVENA PONUDBA
V Logarski dolini se število ležišč ne bo povečevalo, ker gre za krajinski park. Prenočitveni
obrati se sicer izboljšujejo in prenavljajo. Prisotne so tudi želje po kampu, predvsem s strani
Planinske zveze Slovenije, ki želi pri Domu planincev postaviti šotorišče za organizirane
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skupine planinskih društev, a je sicer postavitev kampa za širšo skupino ljudi proti pravilom
krajinskega parka.
Se pa večina ljudi zelo potrudi za goste, saj se mora, če jih hoče zadržati, ker ni na voljo toliko
kapitala, da bi lahko zgradili hotelske komplekse.

6.4 CENTRI KOLESARJENJA
Solčava bi se lahko razvila v enega manjših centrov za kolesarjenje, vendar je glavni problem
pomanjkanje ljudi, ki bi se s tem ukvarjali. Trenutno imajo tam samo enega kolesarskega
vodnika. Pozitivno je tudi, da se te destinacije (Kamnik, Solčava, Luče, Jezersko in Preddvor)
povezujejo v skupnost Kamniško-Savinjskih Alp oz. Regijski park Kamniško-Savinjskih Alp
in k povezanosti bi skupna kolesarska pot še dodatno pripomogla.

6.5 MARATON ALPE
Zaenkrat v Solčavi v času prireditve še ni opazen povečan obisk turistov, saj je potrebna boljša
promocija kot turistični produkt, ne samo kot športna prireditev. Zato so se odločili, da se v
naslednjih letih vsi športni dogodki tudi tako promovirajo.
V TICu Kamnik se trudijo, da bi ustvarjali nočitve, tako kot imajo letos direktivo pri Maratonu
Franja. Organizator Maratona Alpe (Janez Jarm) pravi, da je 700 tekmovalcev zgornja meja, ki
jo njihova amaterska ekipa še lahko nadzoruje. Tekmovalci so večinoma dobro pripravljeni,
nekateri pridejo tudi iz tujih držav (npr. Italijani, Avstrijci), a vprašanje je, če ustvarijo veliko
nočitev. Če je tekmovalec doma z juga Italije, verjetno prespi, preostala večina pa se odpravi
domov. Tisti, ki pridejo z družinami v avtodomih, nato ponavadi ostanejo še kakšno noč. Letos
so zato naredili korak naprej, saj so kontaktirali Terme Snovik in organizatorje Maratona Alpe,
da skupaj pripravijo ponudbo oz. paket za spremljevalce tekmovalcev, npr. v času tekmovanja
se lahko odpravijo v Terme Snovik in nato ob koncu tekmovanja pridejo nazaj v Kamnik. Sicer
je že bilo organizirano vodenje po Kamniku, katerega se je udeležilo približno 15 ljudi, a večina
ljudi se vseeno porazgubi, saj je potrebno vsaj štiri ure čakati, da pridejo najboljši tekmovalci
na cilj. Navijači so ob celotni trasi Maratona Alpe sicer večinoma domačini. Lani se je
tekmovalo za najboljšo oz. najbolj kreativno navijaško skupino in s tem maraton tudi živi. Na
podlagi tega se je maraton tudi prvič vrisal v Interaktivno kolesarsko karto Slovenije, kar nam
kaže, da so nekaj pozitivnega pri maratonu prepoznali tudi pri Hike&Bike Slovenia.
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7 SKLEP
V zadnjem času se vedno več ljudi ukvarja s kolesarjenjem, zato se vedno večja pozornost
namenja strategijam in načrtovanju kolesarskih poti. Prav tako pa je kolesarjenje pomembna in
hitro razvijajoča se turistična panoga, kar poudarja ekonomski vidik te dejavnosti. Zato je
pomembno, da se razvijajo nove kolesarske poti.
Glavni namen zaključne seminarske naloge je bil preučiti, kakšne so možnosti za razvoj krožne
kolesarske poti okoli Kamniško-Savinjskih Alp, ki so kljub razmeroma skromnemu obsegu
izredno raznolike v fizičnogeografskem pogledu, saj se na majhnih razdaljah hitro menjajo
različni pokrajinski tipi.
Za takšen razvoj pa so potrebni določeni dejavniki, zato sem izbral tiste, ki so ključni za
kolesarjenje. Relief in naklon sta naravnogeografska dejavnika, ki sta ključna predvsem za
športne kolesarje, saj je teren bistven za izbiro kolesarske poti. Kolesarje namreč zanimajo
vzponi, spusti in višinska razlika poti. Ker sem se osredotočil na nadmorske višine, sem izdelal
karto nadmorskih višin površja in jih razdelil na osem razredov. Iz karte je razvidno, da je
površje zelo razgibano, saj je velika razlika med najnižjo in najvišjo nadmorsko višino. Za
kolesarjenje je to privlačen dejavnik, saj kolesarjenje predstavlja večji izziv in je tako bolj
zanimivo.
Izdelal sem tudi karto naklonov, iz katere je razvidno premosorazmerje med naklonom in
višino, saj se z višanjem nadmorske višine veča tudi naklon. Pestrost naklonov omogoča
kolesarjenje kolesarjem z različnimi zmožnostmi in željami. Naklon je tako pomemben
dejavnik pri kolesarjenju.
Ponudba naravnih in kulturnih znamenitosti je izredno pestra, tako da so v zaključni seminarski
nalogi predstavljene samo najbolj obiskane znamenitosti, ki sem jih za boljšo umestitev v
prostor razdelil v Zgornjo Savinjsko dolino, Kamnik z okolico, Jezersko in Preddvor.
Med družbenogeografske dejavnike spadajo prometna dostopnost, razvejanost cestnega
omrežja in obstoječa gostinska ponudba. Prometna dostopnost je dobra, saj je dostopna iz več
različnih smeri. Boljša dostopnost je sicer na južnem in jugozahodnem delu, saj ravno tam
potekajo pomembne prometnice. Preko Ljubljane in Domžal poteka do Kamnika železniška
proga, sicer pa je možen dostop z uporabo gorenjske železnice preko Kranja ali Medvod.
Zagotovo pa je vlak edina možnost za prevoz koles, saj to z avtobusom enostavno ni mogoče.
Gostota cestnega omrežja v občinah preučevanega območja povprečno znaša 1,5 km/km2 in je
tako podpovprečna. Cestno omrežje tvori na območju 1329,8 km javnih cest, med katerimi
prevladujejo občinske ceste.
Na preučevanem območju se nahaja preko 50 gostinskih in prenočitvenih obratov. Največja
koncentracija je na območju Zgornje Savinjske doline, kjer prednjačita Solčava in Logarska
dolina ter v Kamniku z bližnjo okolico in v preostalih večjih naseljih. V Zgornji Savinjski dolini
se nahaja 35 turističnih kmetij, kar predstavlja skoraj petino vseh turističnih kmetij v Sloveniji.
V Logarski dolini se število ležišč ne bo povečevalo, ker gre za krajinski park. Prenočitveni
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obrati se sicer izboljšujejo in prenavljajo. Se pa večina ljudi zelo potrudi za goste, saj se mora,
če jih hoče zadržati, ker ni na voljo toliko kapitala, da bi lahko zgradili hotelske komplekse.
Tako lahko potrdim prvo zastavljeno hipotezo, ki pravi »preučevano območje je na podlagi
geografskih možnosti primerno za razvoj kolesarske poti«.
Drugo hipotezo, ki pravi »ob morebitni trasi je dovolj ponudnikov kolesarskega turizma, a je
celovita ponudba premalo razvita«, pa lahko le delno potrdim, saj je ponudba z organizirano
tudi spremljajočo kolesarsko infrastukturo v Zgornji Savinjski dolini ter v Kamniku z okolico
dobro razvita oz. se razvija v pravo smer, v primeru Jezerskega in Preddvora pa je premalo
razvita, saj sta kraja kot posamezni ponudbi premajhna. Vseeno je to priložnost za posameznika,
ki lahko ponudi možnost nočitve in spremljajočo kolesarsko infrastukturo ter tako sam sodeluje
z večjimi zavodi, za kar bi moral biti glede na bogato turistično zgodovino in možnosti interes
predvsem na Jezerskem. Ob morebitnem razvoju začrtane kolesarske poti pa se seveda odpirajo
možnosti tudi drugim manjšim krajem, da se vključijo v celovito ponudbo.
Solčava bi se tako lahko razvila v enega manjših centrov za kolesarjenje, vendar je glavni
problem pomanjkanje ljudi, ki bi se s tem ukvarjali, v nasprotju s Kamnikom, kjer pa se trudijo,
da bi kolesarjenju dali večji poudarek, ker se jim zdi pomembno, da se ljudje poleg pohodništva
ukvarjajo tudi s kolesarjenjem. Ugotovili so, da je kolesarjenje zanimivo za turiste, zato se v
TICu Kamnik na tem področju delajo številni projekti.
Večji del začrtane kolesarske poti sledi trasi Maratona Alpe, saj ta poteka po preučevanem
območju, okoli Kamniško-Savinjskih Alp. Pot sem razdelil na tri odseke, da imajo kolesarji
večjo možnost izbire, glede na svoje interese in fizično pripravljenost.
Glede možnosti za razvoj krožne kolesarske poti okoli Kamniško-Savinjskih Alp je z vidika
turizma na vizijo Slovenske turistične organizacije, da hočemo biti zeleni, aktivni in zdravi, s
strani izbranih deležnikov v regiji sigurno interes. Vtem vidijo korist tudi lokalne turistične
organizacije, ker se tako diferencirajo od drugih turističnih organizacij, ki Alp nimajo in
posledično ne morejo pripraviti takšne ponudbe oz. narediti takšne krožne kolesarske poti. Ena
izmed prednosti so tudi številne naravne in kulturne znamenitosti, preko katerih se tudi
spoznava okolje. Prednost bi bila tudi izboljšana cestna infrastruktura, saj je del ceste trenutno
v precej slabem stanju in se tako ponudi priložnost, da se ta cesta popravi.
Razvoj krožne kolesarske poti okoli Kamniško-Savinjskih Alp je tako priložnost za vse občine
in kraje v regiji, za medsebojno povezovanje preko celovite ponudbe.
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8 SUMMARY
Lately, more and more people are occupying themselves with bicycling and that is exactly why
more attention is given on the strategies and planning of bicycle routes. In addition to that,
bicycling is a significant and fast growing branch of tourism, which only intensifies the
economic aspect of this branch. That is why it is important to develop new bicycle routes.
The main purpose of this thesis was to examine what are the options for the development of the
circular bicycle route around the Kamnik-Savinja Alps, which are, despite the modest scale
especially diverse in physicogeographical aspects, because even at the smallest distances a
variety of regional types are interchanging fast.
For this kind of development other definite factors are taken into account and that is why I
chose those which are vital for cycling. Landform and the incline are natural geographical
factors, which are vital especially for sporty cyclers, since the terrain is fundamental for the
bicycle route choice. Cyclers are namely interested in ascents, descents and the difference in
altitude of the path. Since I focused on the altitude, I established a map of altitudes of the surface
and sorted them into eight classes. From the map, it is evident that the surface is especially
diverse, since there is a great difference between the lowest and highest altitude. This is an
especially attractive factor for cycling, since such conditions only create a greater challenge and
make cycling even more exciting.
I also created a map of inclines, where we can see the proportion between the incline and the
altitude, since the altitude changes along with the incline. The variety of inclines enables cycling
for the cyclers of various capabilities and wishes. Incline is therefore an important factor at
cycling.
The offer of natural and cultural sights is extremely varied, that is why only the most visited
sights are taken into account in this thesis. I divided the sights into Upper Savinja Valley,
Kamnik with its surrounding, Jezersko and Preddvor in order to secure a better site selection.
Transport accessibility, diversification of road network and existing catering offers are the
factors which belong among the socio-geographic factors. Transport accessibility is ideal, since
it is accessible from various sides. There is though better accessibility in the south and
southwest part, because of the proximity to the most important traffic routes. Through Ljubljana
and Domžale extends the Kamnik railway track, but there is also a possible excess with the
usage of Gorenjska railway through Kranj or Medvode. The train is definitely the only possible
solution to transport bicycles, since this is simply not possible with the usage of buses.
The traffic density in the municipalities in the area in question amounts to 1,5km/km 2 and is
also below average. The road network consists of 1329,8 km public roads in the area, out of
which municipal roads are the ones that dominate.
The area in question has more than 50 catering and accommodation capacities. The highest
concentration is in the area of Upper Savinja Valley, where Solčava and the Logar Valley are
the ones that dominate, and in Kamnik with its surroundings and in other larger inhabited
localities. There are 35 agro tourism farms in the Upper Savinja Valley, which represent almost
a fifth of all agro tourist farms in Slovenia. In the Logar Valley the number of bed places will
not enhance, because it belongs to the landscape park. The accommodation capacities are
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nevertheless improving and being renovated. But it is evident that most of the people really
make a great effort for their guests. They have to if they want to keep them, because there is
not a lot of capital available to build hotel complexes.
That is how I am able to confirm the first hypothesis, which says “the area in question is
according to geographical possibilities suitable for the development of the bicycle route”.
The second hypothesis, which says “there is enough tenderers of bicycle tourism near the
potential route, but the wholesome offer is not sufficiently developed”, I can only partly confirm
since the offer concerning the organised and accompanying bicycle infrastructure in the Upper
Savinja Valley and Kamnik with its surroundings is well developed or is developing in the right
direction. In the case of Jezersko and Preddvor, on the other hand, the development is lesser,
because the localities are too small as its own entities. Nevertheless, there is still an opportunity
for individuals to offer the possibilities of accommodation and accompanying bicycle
infrastructure and therefore cooperate with bigger institutes, which should draw great interest,
because of its rich tourist history especially in Jezersko. On account of the potential
development of the adumbrated bicycle route, many other options to become part of the
comprehensive offer, are presenting themselves also to smaller localities.
Solčava could therefore evolve into one of the smaller centres for cycling, but there is a serious
shortage of people who would be prepared to engage in it. In contrast, there are many in Kamnik
who try to give greater importance to cycling, since it seems significant that the people not only
engage in hiking, but also in cycling. Another reasons lie, of course, in many positive effects
these sports have. They realised that cycling is popular among tourists and that is the reason
why TIC Kamnik is developing many projects revolving around this particular field.
The larger part of the adumbrated bicycle route is connected to/running through the Marathon
Alpe path, since this is the path that is part of the area in question, around the Kamnik-Savinja
Alps. I divided the route into three branches and therefore created a greater choice for cyclists,
according to their interests and physical capabilities.
According to the possibilities for the development of circular bicycle route around the KamnikSavinja Alps is from the viewpoint of the tourist on the vision of Slovene Tourist Agency, that
we want to be green, active and healthy, from the viewpoint of chosen participles in the region,
a definite interest. Local tourist organisations also see some benefits, because this is the way to
differentiate themselves from other tourist agencies, which don’t have Alps and therefore
cannot create such an offer, which involves making such circular bicycle routes. One of the
advantages, are the numerous natural and cultural sights, which only improve our understanding
of the environment. Another advantage would be the improved road infrastructure, since part
of the road is in bad condition and this could therefore make it possible for the road to be
renovated.
The development of the cycling route around the Kamnik-Savinja Alps is also an opportunity
for all municipalities and localities in the region to be interconnected with the wholesome offer.
It is also positive that Kamnik, Solčava, Luče, Jezersko and Predvor are connected to the
community of Kamnik-Savinja Alps, also known as Regional Park Kamnik-Savinja Alps, and
the bicycle route would only improve the interconnectedness.
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11 PRILOGE
11.1 Intervju
11.1.1 g. Marko Lenarčič, direktor združenja za pohodništvo in kolesarjenje, maj 2016
1. Zavzemate se za trajnostni razvoj območja, zato verjetno podpirate kolesarjenje na
Solčavskem. Morda na kakšen način promovirate kolesarstvo?
Ta destinacija se je vključila med kolesarske destinacije, ki se promovirajo v okviru združenja
za pohodništvo in kolesarjenje, ki ga tudi jaz predstavljam, predvsem v tujini. Trenutno na
Solčavskem urejenih kolesarskih prog še ni, se pa planira, da se uredijo, in sicer: v Logarski
dolini naj bi dobili boljše oznake osnovne kolesarske poti. V lanskem letu je občina Solčava
izvedla projekt panoramska cesta, ki omogoča ogled vseh znamenitosti v njeni neposredni
bližini in vključuje tudi možnost kolesarjenja, saj je celotna trasa prevozna s kolesom. Planira
se, da bi označili kolesarske poti tudi v drugem krajinskem parku (Robanov kot), kjer je sicer s
kolesom možen dostop samo do polovice poti, tako da se trenutno pogajamo z lastniki zemljišč,
da bo uradno dovoljen dostop do konca doline (sicer se kolesarji vseeno vozijo po privatnih
zemljiščih), na Robanovo planino.
Kakšna pa je situacija v Matkovem kotu?
Kolesarji se vozijo po glavni cesti, od koder je nato peš možen dostop do Matkovega škafa. Ker
so narejene nove vlake na Strelovcu, se planira, da bi po njih naredili krožno povezavo Solčava
– Robanov kot – Plesnikove planine v Logarski dolini. Urediti je potrebno še približno 100 m
poti.
Ali je ta krožna povezava Vaš prioritetni cilj?
Res je, v prihodnosti si sicer želimo urediti naraven bike park, ki pa naj ne bi imel večjih
razsežnosti.
2. Mogoče beležite, koliko kolesarjev je vstopilo v Logarsko dolino, v primerjavi z
motornimi vozili, ki se jim obračuna vstopnina?
V preteklosti nismo beležili, letos pa smo začeli.
3. Prav kolesar je tisti turist, ki največ povprašuje po različnih turističnih storitvah, na
področju kolesarjenja pa to pomenijo kolo, dodatna kolesarska oprema, vodniki, brošure,
karte, GPS, itd. So jim v vašem centru oz. v Solčavi na voljo?
V TICu je na voljo sedem električnih koles, ki pa imajo osnovne baterije, ki omogočajo
kolesarjenje samo do slapu Rinka, za panoramsko cesto pa niso dovolj močne. Zato imamo
namen letos za začetek najeti dve boljši električni kolesi, da bo možno prevoziti tudi celotno
panoramsko cesto.
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V Hotelu Plesnik in Penzionu Ojstrica pa je skupno na voljo dvajset navadnih koles, katere si
turisti pogosto sposojajo. V zadnjem času se turisti, ki tudi prenočujejo v Logarski dolini, vedno
pogosteje odločajo za najem kolesa in nato prekolesarijo panoramsko cesto. Ponavadi se
spotoma tudi odločijo za obisk Potočke zijalke.
Ali imate podatke, koliko turistov se odloči za takšno pot?
V lanskem letu od 50 do 60 iz Logarske doline, verjetno pa še mnogo več od drugod.
4. Kaj pa stojala za kolesa? (Če so, kje?)
V Logarski dolini pri TICu imamo lesena, pri hotelu pa so klasična.
5. Mislite, da imate v kraju in bližnji okolici dovolj gostinskih in prenočitvenih obratov?
V Logarski dolini se število ležišč ne bo povečevalo, ker gre za krajinski park. Prenočitveni
obrati se sicer izboljšujejo in prenavljajo. Prisotne so tudi želje po kampu, predvsem s strani
Planinske zveze Slovenije, ki želi pri Domu planincev postaviti šotorišče za organizirane
skupine planinskih društev. Sicer je postavitev kampa za širšo skupino ljudi proti pravilom
krajinskega parka.
6. Si predstavljate Solčavo kot center kolesarjenja?
Lahko bi se razvila v enega manjših centrov za gorsko kolesarjenje, vendar je glavni problem
pomanjkanje ljudi, ki bi se s tem ukvarjali. Trenutno imamo v Solčavi samo enega kolesarskega
vodnika, ki pa se še ni odločil, ali se bo popolnoma posvetil kolesarjenju.
Pri temi moje zaključne seminarske naloge smatram Solčavo ter Kamnik za glavna centra
kolesarjenja.
To bi bilo super, če bi se razvilo v tej smeri. Pozitivno je tudi, da se te destinacije (Kamnik,
Solčava, Luče, Jezersko in Preddvor) povezujejo v skupnost Kamniško-Savinjskih Alp oz.
Regijski park Kamniško-Savinjskih Alp in k povezanosti bi skupna kolesarska pot še dodatno
pripomogla.
7. Na Vaši spletni strani sem med prireditvami poleg Solčavske panoramske ceste v juniju
zasledil tudi Kolesarski izlet do slapa Rinke v maju in športni vikend v Logarski dolini
(triatlon, mali maraton, kolesarski vzpon) v avgustu. Lahko dobim dodatne informacije?
Športni vikend letos ne bo v enem vikendu, ampak v dveh. Prvi vikend bo potekal triatlon s
kolesom s Šmartinskega jezera v Logarsko dolino in nato tek (21 km) po Logarski dolini. Drugi
vikend pa sledi kolesarski vzpon na Pavličevo sedlo.
Kako ljudje izvedo za dogodke na Solčavskem?
Organizator športnega vikenda je društvo iz Celja, ki tudi organizira razne oviratlone po
Sloveniji in preko njihovih ter naših medijev se naši dogodki tudi promovirajo.
8. Skozi Solčavo v začetku julija (3. julija) poteka tudi Maraton Alpe. Ali je opazen
povečan obisk turistov ob tem času? Se Vam zdi potek trase skozi Solčavo pozitiven za
lokalno prebivalstvo?
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Zaenkrat še ne, potrebna je boljša promocija kot turistični produkt, ne samo kot športna
prireditev. Zato smo se odločili, da se v naslednjih letih vsi športni dogodki tudi tako
promovirajo. V takšno smer se npr. nagibajo tudi pri Maratonu Franja. Interesanten je tudi
Rekreatur (tridnevno ekipno kolesarsko tekmovanje, v katerem zmaga ekipa, ki se najbolj
približa povprečnemu času vseh), katerega trasa bo letos konec avgusta potekala tudi po Zgornji
Savinjski dolini. Zanimiva dogodka sta tudi Soča outdoor fesival in pa Black hole bike fest.
Tako, da če se vi povežete, bo iz turističnega vidika ponudba veliko bolj perspektivna.

11.1.2 g. Grega Ugovšek, Turistično društvo Kamnik, maj 2016
1. Na Vaši spletni strani sem opazil pod rubriko Narava in aktivno tudi stran namenjeno
kolesarjenju. Ali je na TICu po vašem mnenju dovolj povpraševanja po kolesarjenju
(najem kolesa, informacije, karta poti, itd.)?
Trudimo se, da bi na spletni strani kolesarjenju dali večji poudarek, mogoče bi ga prestavili celo
na prvo stran, ker se nam zdi pomembno, da se ukvarjamo s pohodništvom in kolesarjenjem,
ker so poleg vseh pozitivnih učinkov tudi takšni trendi. Potrebno je slediti smernicam Slovenije:
zeleno, zdravo in aktivno, tako da to tudi najbolj sovpada noter. Ravno pred sezono smo se
odločili, da bomo več poudarka dali kolesarskim potem in jih na novo trasiramo, zato smo se
odločili za bike-portale (npr. bikemap.net), kamor na novo trasirane kolesarske poti tudi
naložimo.
Glede povpraševanja, turisti direktno hodijo najemat kolesa samo do neke mere. Imamo pet
koles t.i. Kamnik kolo (podobno kot BicikeLJ), ki si jih lahko sposojajo, a ta sistem še ni
popolnoma oživel, saj imajo navadno turisti, ki pridejo povpraševat o kolesarjenju, že svoja
kolesa. Tako je najemanja koles manj, kot bi si želeli, a predvidevamo, da bo vseeno vedno več
povpraševanja tudi po najemu.
Po informacije o kolesarskih poteh turisti hodijo zelo pogosto (npr. tudi na turističnem sejmu
na Gospodarskem razstavišču, kjer veliko ljudi pride samo na jedačo, pijačo in zabavo, je največ
povpraševanja po kolesarskih kartah), zato se trudimo, da bi imeli tudi v Kamniku boljšo karto
kolesarskih poti, saj je trenutna precej zastarela in niti ne gre več v ponatis. Nekaj časa smo se
opirali na karto S kolesi po Srcu Slovenije, kjer pa so označene kolesarske poti seveda za celo
Slovenijo in je tako označenih samo šest kamniških. Karta je prevelika za rabo v občini, zato
menim, da je precej nepriročna za uporabo. Dobra karta mora biti žepna, vsak nekaj k njej
prispeva (ponudniki gostinskih storitev, servisov itd.).
2. Kamnik je izhodiščna točka za 12 kolesarskih poti, ki so si med seboj zelo različne po
dolžini, višinski razliki, času vožnje, tehnični zahtevnosti, razgledih, vozni površini itd.
Mogoče vodite evidenco za katere poti se turisti najpogosteje odločajo?
V različnih letih je bilo trasiranih zelo veliko kolesarskih poti, ki pa nikjer niso bile zbrane
skupaj. Opisi poti niso dobri, se pa za načrtovanje novih kolesarskih poti večinoma izhaja iz
starejših (npr. pot do izvira Kamniške Bistrice ali pa pot do Črnivca, pot na Veliko Planino).
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Nove poti se načrtujejo v okolici Tunjic, trasa naj bi potekala mimo Naravnega zdravilnega gaja
in preostalih zanimivih točk. V novem kampu v Godiču naj bi postavili kolesarsko postojanko,
kjer bi se lahko zamenjalo zračnico, napolnilo še celo, itd.
Kaj pa v samem Kamniku?
Pomembno je, da veš, da smo ugotovili, da pri nas trenutna situacija ni najboljša, da pa smo
tudi ugotovili, da je kolesarjenje zanimivo za turiste in da se tako na tem področju delajo številni
projekti. Podobnih projektov so se lotili tudi v Solčavi, npr. Jezersko in Preddvor pa sta kot
posamezni ponudbi premajhna, a vseeno je to priložnost za posameznika, ki lahko ponudi okoli
8 sob in tako sam sodeluje z dvema velikima zavodoma, za kar bi mogel biti interes predvsem
na Jezerskem.
Mi smo kolesarske poti razdelili na gorske, treking in cestne. Sprva smo imeli namen treking
poti spustiti, a smo nato na nekem predavanju izvedeli, da nemški turisti izrecno iščejo treking
poti in, da se ob drugih vrstah kolesarskih poti 60-70 % nemških gostov obrne. 17 % nemških
turistov povprašuje po cestnem kolesarjenju, 13-23 % pa za gorsko kolesarjenje. Nemški turisti
pa niso edini, saj sta npr. ravno včeraj prišla dva Američana, s treking kolesi in sta povedala,
kako potujeta, ter nato izrazila željo, da prespita v Kamniku. Naslednji dan pa naj bi z vlakom
odšla v Ljubljano ter tam nadaljevala potovanje. Italijani pa so bolj zainteresirani za roadbike
(33 %).
Opis prve poti, ki je sicer še v nastajanju: veliki servis je v Špica šport, želimo da se ustavijo v
TIC Kamniku, da dobijo vse potrebne informacije in da imamo na voljo zračnice ter pumpo za
kolo. Nato se pot nadaljuje mimo spomenika Rudolfa Maistra, do Etno kampa v Godiču, kjer
se turist lahko okrepča, prespi ali pa naredi mali servis. Nato gre naprej na Črnivec, kjer je
gostilna 902, od tam pot vodi na Kranjski Rak, Gojško in Malo planino, Zeleni rob, v Jarškem,
Domžalskem ali pa Črnuškem domu pa prespi. Torej ponudba vsebuje zanimive točke (staro
mestno jedro, Mala in Velika Planina), bike servis (Pro – kolo ali Špica šport) in gostinska
ponudba. To lahko smatramo kot ena proga ali pa kot prvi dan.
Opis druge poti oz. drugega dne: z Male planine se turist spusti čez Črnivec v dolino Kamniške
Bistrice, kjer se ustavi na spodnji postaji žičnice, si gre pogledat Predaselj in izvir Kamniške
Bistrice (zelo popularna kolesarska točka). Nato se vrne v Kamnik in lahko prespi Pod Skalo
ali pa v Termah Snovik.
Opis tretje poti oz. tretjega dne: začetek iz Term Snovik, pot se nadaljuje proti Mali in Veliki
Lašni do Budnarjeve domačije in nato spet v Kamnik.
Nobena izmed teh poti ni lahka, so pa tudi te v načrtovanju, saj je nekaterim turistom že dovolj
prekolesariti 5 kilometrov. Sicer predvidevamo, da so tisti turisti, ki imajo svoja kolesa, že
dovolj natrenirani za takšne proge.
3. Ali skrbite za kakšno dodatno promocijo kolesarjenja (npr. brošure v kampih)?
Niti ne, saj smo povezani z njimi in imajo že tam zaposleno osebje s potrebnimi informacijami,
za dodatne informacije se pa lahko obrnejo na nas. Njihov namen je zabavati gosta, saj ga v tem
primeru zadržijo, kar pomeni več nočitev za njih in posledično večji zaslužek. Izjema je npr.
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Gostišče Mihevc, ki še nima dolge turistične tradicije in potrebujejo še malo pomoči. Po drugi
strani npr. Gostilna Repnik sama nudi dovolj informacij in za nekatere mogoče tudi mi ne vemo.
Se pa večina ljudi zelo potrudi za gosta, saj se mora, če ga hoče zadržati, ker ni na voljo toliko
kapitala, da bi lahko gradili hotelske komplekse.
4. V Kamniku in okolici potekajo številna kolesarska tekmovanja, vodilno mesto med
njimi ima Maraton Alpe. Ali je opazen povečan obisk turistov ob času?
Trudimo se, da bi ustvarjali nočitve, tako kot imajo letos direktivo pri Maratonu Franja.
Organizator Maratona Alpe (Janez Jarm) pravi, da je 700 tekmovalcev zgornja meja, ki jo
njihova amaterska ekipa še lahko nadzoruje. Tekmovalci so večinoma dobro pripravljeni,
nekateri pridejo tudi iz tujih držav (npr. Italijani, Avstrijci), a vprašanje je, če ustvarijo veliko
nočitev. Če je tekmovalec doma z juga Italije, verjetno prespi, preostala večina pa se odpravi
domov. Tisti, ki pridejo z družinami v avtodomih, nato ponavadi ostanejo še kakšno noč.
Letos smo tudi mi naredili korak naprej, saj smo kontaktirali Terme Snovik in organizatorje
Maratona Alpe, da skupaj pripravijo ponudbo oz. paket za spremljevalce tekmovalcev, npr. v
času tekmovanja se lahko odpravijo v Terme Snovik in nato ob koncu tekmovanja pridejo nazaj
v Kamnik. Sicer je že bilo organizirano vodenje po Kamniku, katerega se je udeležilo približno
15 ljudi, a večina ljudi se vseeno porazgubi, saj je potrebno vsaj štiri ure čakati, da pridejo
najboljši tekmovalci na cilj.
Se Vam zdi potek trase skozi Kamnik pozitiven za lokalno prebivalstvo (npr.navijači)?
Navijači so večinoma domačini ob celotni trasi Maratona Alpe. Lani se je tekmovalo za
najboljšo oz. najbolj kreativno navijaško skupino in s tem maraton tudi živi. Na podlagi tega se
je maraton tudi prvič vrisal v Interaktivno kolesarsko karto Slovenije, kar nam kaže, da so nekaj
pozitivnega pri maratonu prepoznali tudi pri Hike&Bike Slovenia.
Glede možnosti za razvoj krožne kolesarske poti okoli Kamniško-Savinjskih Alp je z vidika
turizma na vizijo Slovenske turistične organizacije, da hočemo biti zeleni, aktivni in zdravi,
sigurno interes. Na tem vidimo korist tudi lokalne turistične organizacije, ker se tako
diferenciramo od drugih turističnih organizacij, ki Alp nimajo in posledično ne morejo
pripraviti takšne ponudbe kot mi oz. narediti takšne krožne kolesarske poti. Ena izmed prednosti
so tudi številni izviri, tako se tudi spoznava okolje. Interes, ki ga imamo glede te proge, je tudi
izboljšana cestna infrastruktura, saj je del ceste trenutno v precej slabem stanju in se tako ponudi
priložnost, da se ta cesta popravi. Za razvoj te poti se strinjam, da slediš tej trasi, ki se že
uporablja, a še ni narejena.
5. Konec junija poteka tudi kolesarski vzpon Terme Snovik – Velika planina. V kolikšni
meri je zastopana ta kolesarska prireditev (v primerjavi z Maratonom Alpe)? Kakšna
dodatna promocija?
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Zadnji dve leti ne poteka več na Veliko planino, ampak se konča na Črnivcu. Ta prireditev je
tudi precej aktualna, še posebej ker se del poti vozi po makadamski poti in ker je težka. To
prireditev načeloma organizirajo sami v Termah Snovik.
Prisoten sem bil tudi na predavanju o povezavi kolesarjenja s slovenskimi železnicami, a se
niso držali svoje rdeče niti, tudi zložljiva in elektronska kolesa so po mojem mnenju muha
enodnevnica. Pozanimali smo se o možnosti transporta kolesa in so nam zatrdili, da prazen
prostor na koncu vagona ni namenjen prevozu koles, a da se vseeno tam lahko prevažajo.
Definitivno pa je vlak edina možnost za transport koles, saj to z avtobusom enostavno ni
možno. Dostopnost z vlakom je dobra.
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Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Žiga Novak

Ljubljana, 7. 9. 2016
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