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IZVLEČEK
Primerjava turistične vloge Snežne jame in jame Pekel
Diplomsko delo obravnava turistično vlogo Snežne jame in jame Pekel, njune značilnosti in
povezanost z lokalno turistično ponudbo. Poudarek je tudi na predstaviti naravnogeografskih
in družbenogeografskih značilnosti občin, znotraj katerih se obravnavani jami nahajata ter
splošnih značilnosti jamskega turizma po svetu in v Sloveniji. Pri ugotavljanju podobnosti in
razlik v turistični ponudbi, povpraševanju in drugih značilnostih obeh proučevanih jam smo si
pomagali z anketnim vprašalnikom. Na podlagi rezultatov anketne raziskave je predstavljena
njuna turistična vloga ter povezanost turizma na obravnavanih območjih in turističnega obiska
obeh jam.
Ključne besede: jamski turizem, turistični obisk, Snežna jama, jama Pekel, občina Luče,
občina Žalec.

ABSTRACT
Comparison of the tourist roles of Snežna Cave and Pekel Cave
The diploma paper looks at the tourist roles of Snežna Cave and Pekel Cave, the caves'
characteristics and the links between the caves and the local tourist offer. Emphasized also are
the physical and human geography of the municipalities in which the caves are located, and
the general characteristics of the cave tourism in Slovenia and around the world. A survey
was used to find similarities and differences in the tourist offer, demand, and other
characteristics of both studied caves. The results were the basis for the presentation of the
caves' tourist roles and links to tourism in both studied areas and of the tourist visit to both
caves.
Keywords: cave tourism, a tourist visit, Snežna Cave, Pekel Cave, Municipality of Luče,
Municipality of Žalec
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1. UVOD
Turizem v Sloveniji predstavlja eno od pomembnih gospodarskih dejavnosti in s svojim
razvojem pozitivno vpliva na doseganje zastavljenih razvojnih ciljev Slovenije, kot je
povečanje konkurenčnosti, trajnostni razvoj, skladni regionalni razvoj, kakovost življenja
prebivalstva, rast BDP in zaposlenosti, krepitev kulturne identitete, predvsem pa povečanje
prepoznavnosti Slovenije v svetu. Ena izmed pomembnih oblik turizma je tudi jamski
turizem, ki se je v Sloveniji razvil predvsem zaradi naravnih danosti, kraškega sveta, ki
omogoča razvoj podzemnih jam, primernih za razvoj turizma.
Jamski turizem ima v Sloveniji že dolgo tradicijo. Intenzivneje se je začel razvijati v 19.
stoletju s Postojnsko jamo in Škocjanskimi jamami. Zaradi povečevanja števila obiskovalcev
se je povečevala tudi želja po odkrivanju, raziskovanju in odpiranju novih jam, primernih za
turistični razvoj. Danes je po navedbah iz Zakona o varstvu podzemnih jam na ozemlju
Republike Slovenije registriranih 22 jam, ki so urejene za turistični obisk. Nekatere
omogočajo turistični ogled samo v topli polovici leta, druge so za obiskovalce odprte ob
vikendih ali preko celega leta. Razlikujejo se tudi po nastanku, starosti, velikosti, pa tudi po
odkritju in raziskavah, odprtosti za turistični obisk, številu obiskovalcev, dolžini ogleda,
dodatni turistični ponudbi in podobno. Med njimi izstopajo predvsem po številu obiskovalcev
Postojnska jama in Škocjanske jame. Kljub temu se pomen ostalih iz leta v leto povečuje,
predvsem pa njihov turistični razvoj pozitivno vpliva na prepoznavnost lokalnega okolja, v
katerem se nahajajo. V to skupino štejemo tudi Snežno jamo in jamo Pekel. Njuna vloga ni
omejena samo na občini Luče in Žalec, kjer se nahajata, ampak imata pomembno vlogo pri
promociji celotne Zgornje Savinjske doline, pa tudi Spodnje Savinjske doline. Vključeni sta
tudi v Slovensko jamsko transverzalo, ki obsega 21 pretežno turističnih jam na območju
Slovenije, in s tem vplivata na turistično ponudbo celotne Slovenije.
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1.1. Namen in cilji
Namen diplomskega dela je predstaviti razlike med turističnimi značilnostmi Snežne jame in
jame Pekel.
V okviru diplomskega dela smo si zadali naslednje cilje:

predstaviti osnovne naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti območij,
kjer se nahajata Snežna jama in jama Pekel,

predstaviti osnovne značilnosti jamskega turizma v Sloveniji,

predstaviti turistično ponudbo in povpraševanje na primeru Snežne jame,

predstaviti turistično ponudbo in povpraševanje na primeru jame Pekel,

ovrednotiti razlike med Snežno jamo in jamo Pekel s poudarkom na turistični ponudbi,
povpraševanju in obiskovalcih.

1.2. Metode
Izdelava diplomskega dela temelji na kabinetnem in terenskem delu, pri čemer se kabinetno
delo nanaša predvsem na knjižnično in arhivsko delo. Pred začetkom pisanja smo določili
velikost obravnavanega območja. Kot prostorsko enoto smo izbrali občino, predvsem zaradi
dostopnosti podatkov. Sledil je pregled razpoložljive literature in virov, ki jih je bilo za opis
splošnih stvari precej na voljo. Smo pa ugotovili, da Snežna jama in jama Pekel še nikoli nista
bili celovito obravnavani z vidika turizma, prav tako med njima ni bilo nikoli izdelane
primerjave. Zato in zaradi pomanjkanja literature smo se pri predstavitvi značilnosti
obravnavanih jam osredotočili predvsem na arhivsko gradivo in spletne strani posameznih
društev, ki upravljajo z jamama ali so kako drugače povezana z njima.
Pri izdelavi diplomskega dela smo se pogosto opirali tudi na podatke Statističnega urada
Republike Slovenije, s pomočjo katerih smo podrobneje predstavili značilnosti turizma obeh
proučevanih občin, za opis zakonske podlage delovanja turističnih jam v Sloveniji pa smo si
pomagali s spletom, kjer smo poiskali vse zakone, ki vključujejo obravnavano tematiko.
Glavni med njimi je Zakon o varovanju podzemnih jam. Vsa pridobljena literatura nam je bila
v pomoč tudi pri izdelavi sklepnih misli in zaključkov.
Terensko delo se je nanašalo na izvajanje anketne raziskave. Podrobnejše informacije o njej
so predstavljene v drugem delu diplomskega dela.

1.3. Hipoteza
Razlike v povpraševanju in mnenjih obiskovalcev Snežne jame in jame Pekel so povezane z
značilnostmi ponudbe obeh omenjenih kraških jam.
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2. JAMSKI TURIZEM
Turizem, s tem tudi jamski turizem, je tesno povezan s pojmoma prosti čas in rekreacija.
Geografska definicija opredeljuje prosti čas kot čas, ki ga posamezniki namenjajo za
priljubljene dejavnosti, kamor pa sodijo samo aktivnosti rekreacijske in razvedrilne narave ter
tiste, ki zadovoljujejo osebne interese posameznika in jih le ta doživlja kot prostočasne. In
ravno zato je prosti čas subjektiven in odvisen od osebnega odnosa posameznika do določene
dejavnosti (Jeršič, 1998). Rekreacija pa so aktivnosti, ob katerih se ljudje sprostijo, krepijo
telesne moči, vse skupaj pa pripomore k boljšemu zdravju, saj posameznik ob rekreaciji
pogosto spremeni okolje, kar ugodno vpliva na duševno razpoloženje (Jeršič, 1999). Pogoj za
uresničitev rekreacije je seveda prosti čas, zato lahko na kratko rekreacijo opišemo kot
dejavnosti, ki človeka v prostem času sprostijo oziroma mu prinašajo zadovoljstvo.
Ugotovimo lahko, da je meja med prostočasnimi in rekreacijskimi dejavnostmi zabrisana, saj
se v sklop prostočasnih dejavnosti uvršča tako gledanje televizije, branje, obiskovanje
prireditev, delo na vrtu, kot tudi telesno gibanje. Zato lahko sklepamo, da je večina
prostočasnih dejavnosti tudi rekreacijskih (Jeršič, 1998).
Pri vsem tem ima pomembno vlogo tudi turizem, ki predstavlja eno izmed možnosti
preživljanja prostega časa. Turizem in prosti čas pa nimata samo sprostitvene in doživljajske
vloge, ampak tudi pomembno ekonomsko vlogo, saj pomeni preživljanje prostega časa
posameznika na eni strani, zaposlitev in plačilo za delo tistemu, ki se s turistično dejavnostjo
ukvarja ali je zaposlen v s turizmom povezani dejavnosti na drugi strani (Pucelj, 2008).
Tako je bila opredeljena povezanost med prostim časom, rekreacijo in turizmom, saj naj bi se
večina področij turizma in rekreacije nahajalo v širšem področju pojmovanja prostega časa.
Prostočasne dejavnosti večina ljudi namreč dojema kot dejavnosti, ki jim v prostem času
prinašajo zadovoljstvo in ugodnosti. Obstajajo pa razlike, med katere sodi poslovni turizem,
kjer je rekreativni interes izvzet in ga zamenja prizadevanje za boljšo strokovno
usposobljenost v dejavnosti (Williams, 2003). Vendar v našem primeru le ta ne pride do
izraza, saj smo se osredotočili na značilnosti jamskega turizma.
Namen obiska jam se v večini primerov navezuje na povezovanje prostega časa, rekreacije in
turizma, vendar za razvoj jamskega turizma ni dovolj samo naravna lepota, ki privablja
obiskovalce s celega sveta, ampak je potrebno veliko več. Jama je uspešna turistična jama z
dolgotrajnim obstojem v primeru, ko je finančno donosna, rentabilna in je njena narava toliko
ohranjena, da jo še vedno lahko predstavljamo kot naravno znamenitost. Nastane pa problem,
ko jama za svoje obratovanje nima dovolj finančnih sredstev. V tem primeru primanjkuje tudi
sredstev za ohranjanje njenega naravnega okolja, kar močno zmanjša čas njenega delovanja
kot turistične jame. Pri tem ni najbolj problematičen finančni polom, ampak degradacija
kraškega podzemlja (Zgodovina…, 2016). Da bi se izognili slednjemu, bi se moral jamski
turizem usmerjati v trajnostni razvoj, s poudarkom na ohranjanju naravne dediščine,
povečanju zadovoljstva obiskovalcev in socialno ekonomskih koristih za okolico.
Zadovoljstvo obiskovalcev se lahko poveča z uresničevanjem znanstvenih, estetskih,
rekreativnih in kulturnih želja posameznikov, na čemer jamski turizem tudi temelji.
Znanstveno vrednost mu daje zgodovina nastanka jame, kamninska sestava in fosilni ostanki,
estetsko zanimivi geomorfološki pojavi v jami in okolici, rekreativno raziskovanje notranjost
jame, čolnarjenje, pohodništvo okoli jame, kulturno pa zgodovinski zapisi, rituali prvotnih
prebivalcev in podobno (Kim, 2008).
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Poleg trajnostnega razvoja je pri jamskem turizmu poudarek tudi na celovitem pristopu,
vključevanju različni področij, kot je geološki razvoj, kamninska sestava, živalski in rastlinski
svet, raba zemljišč in ohranjanje naravnega okolja. Zato je obisk turistične jame zanimiv zlasti
za tiste, ki jih zanima področje geologije, geografije in tudi antropologije, če jih izpostavimo
samo nekaj (Kim, 2008).
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2.1. Zakonska ureditev turističnih jam
Izvajanje jamskega turizma je zakonsko urejeno. Pravni red Republike Slovenije namreč ureja
delovanje različnih institucij in organizacij, med njimi tudi društev, kamor sodijo jamarska
društva in klubi ter turistična društva. Hkrati nadzoruje tudi izvajanje njihovih dejavnosti, ki
so v primeru Jamarskega kluba Črni galeb Prebold in Turističnega društva Šempeter povezane
z jamskim turizmom. Z vključitvijo v Evropsko unijo se je obseg javnih dokumentov državnih
organov razširil še na dokumente, ki jih izdajajo institucije Evropske unije in Sveta Evrope.
Krovna dokumenta slovenske zakonodaje sta Zakon o varovanju podzemnih jam in Zakon o
društvih. Poleg njiju se delno jamarske vsebine dotikajo tudi Zakon o javnih zbiranjih, Zakon
o dohodnini, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vodenja registra društev, registra podružnic
tujih društev in evidence društev v javnem interesu, Pravilnik o usposobljenosti za jamske
vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk, Pravilnik o
usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje, Pravilnik o sporočanju podatkov o
podzemnih jamah, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o habitatnih tipih, Uredba o posebnih
varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih
vrstah, Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Pravilnik o določitvi vodnih teles
podzemnih vod, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pomembno vlogo
imajo tudi mednarodni sporazumi, med katere štejemo Konvencijo o varstvu Alp in Direktivo
o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (JZS, 2016).
Zakon o varstvu podzemnih jam je zakon (v nadaljevanju zakon), ki poleg varovanja, rabe
podzemnih jam in reševanja problema, ko so te že onesnažene in poškodovane, opredeljuje
tudi, kaj jamski turizem je. Po njegovih navedbah je jamski turizem dejavnost pravnih ali
fizičnih oseb, ki za plačilo vodijo obiskovalce v jame, ki so lahko urejene za turistični obisk,
med katere sodita tudi Snežna jama in jama Pekel. Na ta način zakon opredeljuje koncesije za
rabo odprtih jam, s katerimi Vlada Republike Slovenije podeljuje dovoljenje za opravljanje
dejavnosti jamskega turizma. Izbrani koncesionar mora zagotoviti zadostno število jamskih
vodnikov, ki so za vodenje po jamah posebno usposobljeni. Zagotoviti mora tudi varnost
obiskovalcev, ohranjanje jame, jamskega inventarja in jamskega živega sveta ter pridobiti
dovoljenje za obratovanje jame. Izvajanje le tega pa naj bi nadzorovala posebna inšpekcijska
služba, pristojna za ohranjanje narave (Zakon o varstvu podzemnih jam, 2004).
Po besedah upravnikov Snežne jame in jame Pekel se zakon upošteva samo v določenih
členih, predvsem člen o podeljevanju koncesij je s strani Vlade Republike Slovenije
popolnoma spregledan, saj ima do zdaj podeljeno koncesijo v skladu z omenjenim zakonom
samo Postojnska jama, kljub vlogama, ki so ju za obe proučevani jami vložili že pred leti.
Tako delovanje jame in njene urejenosti za turistični obisk v celoti financirajo posamezna
društva oziroma upravljalci jam. Država na ta na način še vedno ne nameni nič sredstev za
gradnjo ali vzdrževanje jamske infrastrukture in pušča upravnike v negotovosti glede
njihovega delovanja. Se je pa močno izboljšalo stanje izobraževanja jamskih vodnikov. Zlasti
pri Snežni jami so v letošnjem letu pridobili kar 4 usposobljene vodnike, ki so izobraževanje
uspešno zaključili z zaključnim izpitom v Postojnski jami.
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2.2. Jamsko okolje
Pojem jama oziroma podzemna jama je prostor v kamnini, ki je nastal na naravni način in je
zaključen z navpično projekcijo roba pokritega dela jame. Lahko je tudi brezno z vhodno
depresijo od tam, kjer naklon pobočja preseže 30 stopinj in katerega prehodni del je daljši ali
globlji od 10 metrov. Delimo jih na suhe, stalno, občasno, deloma ali v celoti zalite z vodo, po
obliki pa na votline, razpoke, brezna in podzemne rove (Zakon o varstvu podzemnih jam,
2004). Jame so bile od nekdaj najpomembnejše turistične znamenitosti na kraškem površju,
saj predstavljajo posebno geomorfološko, geološko, biološko, zgodovinsko, kulturološko,
arheološko in paleontološko območje. In ravno to, poleg estetskih, rekreacijskih,
izobraževalnih, zdravstvenih in religioznih motivov, lahko vpliva na odločitev za obisk
posamezne turistične jame (Problematika…, 2016).

2.2.1. Nastanek jam
Jame so podzemni kanali, ki nastajajo s korozijskim širjenjem razpok v karbonatni kamnini
ob prelomih, razpokah, lezikah. Glavno vlogo pri nastajanju ima tekoča voda, ki oblikuje rove
v freatični, epifreatični ali vadozni coni. Te cone se z razvojem kraškega površja premikajo
navzdol, pri čemer nastajajo prepleti jam različnih starosti in oblik. Pomembno vlogo ima tudi
kamnina. Osnovne lastnosti kraških kamnin so, da so topne brez ostanka, katerega delci bi po
velikosti presegli dimenzije začetnih vodnih poti. Pri tem pa mora biti tudi dinamika
raztapljanja dovolj velika, da se lahko v naravnih razmerah razvije kras. Najbolj razširjene
kraške kamnine so sedimentne kraške kamnine, kamor uvrščamo karbonatne, med njimi sta
najbolj pogosto zastopana apnenec in dolomit (Stepišnik, 2007).
Brezna so vertikalne oblike, ki jih oblikuje deževnica s procesom korozije in so globoka do
nekaj deset metrov. Lahko se razvijejo tudi v stopnjah in tako dosežejo velike globine. Velike
vodoravne jame, kakršni sta tudi Snežna jama in jama Pekel, pa nastajajo v višini dalj časa
stabilne gladine kraške vode. Danes so po večini dvignjene nad nivo pretakanja vode, zato so
suhe. Skoznje se lahko pretaka samo majhna količina navpično pronicajoče deževnice, ki
oblikuje brezna ali pa se iz nje izloča sigo tvorna voda, ki oblikuje kapnike. To je značilno
zlasti za Snežno jamo, medtem ko skozi jamo Pekel še vedno teče večja količina tekoče vode
(Mihevc, Zupan Hajna, 2016). Poleg brezen jame sestavlja tudi bogato kapniško okrasje. Le
to nastaja s procesom percipitacije ali izločanja kalcita, ki je obraten proces procesu korozije.
Proces steče, ko voda odda nekaj ogljikovega dioksida v okoliško atmosfero, postane
prenasičena s kalcitom in ga mora izločiti. Le ta se odlaga kot siga v podzemlju ali kot lehnjak
na površju. Glede na način in količino raztopine, iz katere se izloča siga, ločimo stalaktite
(cevasti ali korenasti), stalagmite, kapniške stebre, zavese, sigove slapove, jamske bisere,
ponvice in helektite. Kristali kalcita se lahko izločajo iz kapljajoče vode, vode, ki teče po
stenah ali tleh, iz mezeče ali pljuskajoče vode, iz vode, ki se premika po tankih kanalih zaradi
kapilarne napetosti, iz stoječe vode, iz kondenzne vode ali drugih hidroloških mehanizmov
(Stepišnik, 2007). Vse te oblike so prisotne tudi v Snežni jami in jami Pekel.
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2.2.2. Ranljivost jamskega okolja
Specifičnost jamskega okolja je posledica geomorfoloških, geoloških, hidroloških, zooloških
in botaničnih značilnosti, zaradi katerih je ta izoliran sistem občutljiv predvsem na človekov
vpliv, medtem ko so drugi zunanji vplivi manjši. Ranljive niso samo jamske živali in rastline,
ampak tudi kapniške oblike, vode in zrak (Varstvo podzemnih…, 2016). Že zaradi zelo
majhnih sprememb z vnosom snovi in energije se lahko ravnovesje zelo hitro poruši. Na tem
mestu lahko izpostavimo vpliv podzemnih rek. Le te niso samo veliko bolj dovzetne za
absorpcijo snovi in energije kot kamnine, ampak lahko prinesejo tudi snovi iz zunanjega
okolja, tako kot človek, ki je tudi glavni onesnaževalec jam. Vsaki jami namreč že ob odkritju
grozi degradacija, ki se z raziskovanjem, gradnjo turističnih poti, razsvetljavo in obiskovalci
samo povečuje (Mais, 2004). Med glavne negativne učinke štejemo vandalske izpade z
lomljenjem kapnikov, pisanjem grafitov, poškodovanjem infrastrukture ali celo krajo
kapnikov. Problem so tudi odpadki in odplake, ki nesorazmerno povečajo vnos snovi in
energije v energetsko revno podzemno okolje, kar vpliva na naravne procese v jami. Med
infrastrukturne elemente, ki vplivajo na spremembo klime in jamskega habitata, sodijo vrata.
Le ta sicer preprečujejo kraje in nenadzorovan vstop, ampak vplivajo tudi na spremembe
kroženje zraka. V ta sklop vplivov na jamsko okolje sodijo tudi izdelki iz cementa, lesa in
umetna svetloba. Kot smo že omenili, imajo velik vpliv tudi obiskovalci. Njihova prisotnost
vpliva na dvig temperature. To dviguje tudi masivna uporaba karbidovk, ki kljub atraktivnosti
niso priporočljive zaradi dima in toplote, ki jo oddajajo. Z gibanjem pa obiskovalci dvigujejo
tudi veliko prahu in drobnih delcev (Problematika…, 2016) .
Vsi ti dejavniki predvsem negativno vplivajo na spremembe jamskega okolja, zato je njihove
vplive potrebno zmanjšati in omejiti, če želimo edinstveno podzemno okolje ohraniti za
prihodnje generacije.
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2.3. Jamski turizem v Sloveniji
Jamski turizem je ena najstarejših oblik turizma v Sloveniji in danes predstavlja pomemben
del celotnega turizma. Primer je Postojnska jama, ki se pogosto uporablja kot razpoznavni
znak Slovenije. Razvijati se je začel že zelo zgodaj in ravno med prvimi na slovenskem
Krasu. Je tudi prva oblika turizma, ki se je pri nas razvila v mednarodne razsežnosti. Zapisano
je, da je bila jama Vilenica že v prvi polovici 17. stoletja turistična jama in da so tržaški
mestni očetje Škocjanske jame opisovali kot eno največjih zanimivosti širše okolice Trsta.
Intenzivno pa se je začel razvijati v začetku 19. stoletja, ko so za turizem uredili Pečino na
Hudem letu pri Padričah, predvsem pa z ureditvijo Postojnske jame za obiskovalce leta 1819.
Tako se je v 19. stoletju jamski turizem na Slovenskem razvil v najbolj organiziranega in
opremljenega z najsodobnejšo opremo, kot je vlak v Postojnski jami ter z najobsežnejšo in
najuspešnejšo promocijo (Kranjc, 2006). Danes je jamski turizem razvit povsod, kjer se
pojavlja kraško površje, ponekod v veliko večjem obsegu kot v Sloveniji, kjer je na podlagi
Zakona o varstvu podzemnih jam za organiziran turistični obisk urejenih in opremljenih z
jamsko infrastrukturo 22 jam, med njimi tudi Snežna jama in jama Pekel (Zakon o varstvu
podzemnih jam, 2004).
Razvoj jamskega turizma v Sloveniji je usmerjen k povečanju turističnega obiska, pri čemer
je velik poudarek na ohranjanju kraškega podzemlja. Postavlja se vprašanje ustreznosti
množičnega turizma za občutljivo kraško podzemlje, zato nekateri priporočajo usmeritev v
ponudbo višjega razreda, ekskluzivni in alternativni turizem, podzemeljske avanture ter
znanstveni, ekološki, naravoslovni, naravovarstveni, izobraževalni ali strokovni turizem
(Kranjc, 2006).

Med slovenskimi turističnimi jamami je daleč najbolj obiskana Postojnska jama, ki
predstavlja z 20 kilometri v Sloveniji drugi najdaljši jamski sistem, v katerem najstarejši
dokazi o poznavanju jame segajo vse do 13. stoletja. Kljub zgodnjemu odkrivanju pa jama
postane uradno odprta za turistični obisk leta 1819. Od takrat jo je obiskalo že več kot 35
milijonov obiskovalcev z vsega sveta, letno več kot 600.000. Postojnska jama že od nekdaj
velja za središče tehnoloških inovacij, ki omogočajo hitrejši razvoj jamskega turizma. Mednje
štejemo elektrificirano razsvetljavo, vse od leta 1883 naprej in seveda električno voden vlak,
ki pripelje obiskovalce približno 2 kilometra v notranjost jame (Gabrovšek in sod., 2014).
Železnica je bila zgrajena leta 1872 in predstavlja prvo jamsko železnico na svetu, prvo
lokomotivo pa so redno začeli uporabljati 2. avgusta 1924. Električne vlake, ki lahko
prepeljejo 12.000 obiskovalcev na dan, uporabljajo od leta 1959 (Postojnska jama, 2016).
Danes obiskovalci pri ogledu jame premagajo razdaljo približno 5 kilometrov, od tega 3.800
metrov z vlakom s hitrostjo 13 km/h in 1.200 peš. Dolžina ogleda je približno 90 minut
(Gabrovšek in sod., 2014).
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3. GEOGRAFSKI ORIS OBČINE LUČE IN OBČINE ŽALEC
Savinjska dolina je dolina, ki jo je oblikovala reka Savinja, in je razdeljena na dve pokrajinski
enoti, Zgornjo Savinjsko dolino in Spodnjo Savinjsko dolino, znotraj katerih ležita občina
Luče v Zgornji Savinjski dolini in občina Žalec v Spodnji Savinjski dolini. V teh dveh
občinah se nahajata proučevani turistični kraški jami, Snežna jama v občini Luče in jama
Pekel v občini Žalec. Za lažje razumevanje proučevanih območij smo se odločili za opis obeh
občin, znotraj katerih se nahajata obe proučevani jami in za katere so na voljo številni podatki,
tako o naravnogeografskih, kot tudi o družbenogeografskih značilnostih. Na podlagi teh
značilnosti smo lahko ugotovili podobnosti in razlike med obema jamama. Predvsem smo se
osredotočili na oris turističnih značilnosti obeh občin, ki predstavljajo osnovo za turističen
razvoj proučevanih jam. Na ta način sta jami vključeni v celovito turistično ponudbo
omenjenih občin in kot turistična cilja funkcionirata znotraj širšega prostora.

3.1. Občina Luče
3.1.1. Lega
Občina Luče meri 109,5 km2 in je bila ustanovljena leta 1994 z razdelitvijo ozemlja takratne
občine Mozirje na 5 manjših občin, med njimi Luče. Tako kot Občina Žalec tudi občina Luče
leži v Savinjski statistični regiji. Na vzhodu meji na občini Ljubno in Gornji Grad, na jugu na
Kamnik, na zahodu na Solčavo ter na severu na Črno na Koroškem. Na območju občine je 7
naselij, in sicer Konjski Vrh, Krnica, Luče, Podveža, Podvolovljek, Raduha in Strmec
(Novak, Geršak Podbreznik, Pečnik, 2006).

3.1.2. Kamninska zgradba in površje
Prehod iz predalpskega sveta v visokogorje Kamniško-Savinjskih Alp opredeljuje ozemlje
občine Luče, kar označuje tudi geološka zgradba. Občina namreč leži na stiku karbonatnih in
vulkanskih kamnin, mejo med njima predstavlja potok Lučnica. Značilna so položna pobočja
v zgornjem delu, ki se strmo spuščajo proti strugi Savinje. Nekateri pritoki Savinje so tudi
urezali ozke grape, ki se lahko razširijo tudi v manjše kotanje. Zahodni del pa gradijo
karbonatne kamnine, ki so prepustne za vodo. Značilni so procesi zakrasovanja in nastajanje
številnih kraških pojavov, med katerimi lahko izpostavimo tudi Snežno jamo.
Geološka zgradba zaznamuje tudi tip reliefa in tip pokrajine. Na območju karbonatnih
prepustnih kamnin, ob prehodu v visokogorski svet, je značilen kraški tip reliefa. Ločimo
lahko še dva tipa, in sicer rečno-denudacijski tip reliefa, ki se pojavlja ob Savinji, Lučnici in
njunih glavnih pritokih. Glavni preoblikovalec tu je voda, ki je na manjših odsekih s procesi
erozije in akumulacije ustvarila primerno območje za poselitev in razvoj gospodarskih
dejavnosti. Rečno-denudacijski tip reliefa je značilen tudi za vzhodni del, kjer sta glavna
procesa preoblikovanja erozija in denudacija. Pobočja so tu strma, zato sta poselitev in raba
prostora omejena na zgornja bolj položna pobočja in kotlinice v zgornjih delih nekaterih
potokov (Novak, Geršak Podbreznik, Pečnik, 2006).
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3.1.3. Podnebne značilnosti
Tako kot je značilno za občino Žalec, velja tudi za občino Luče, da predstavlja prehodno
območje med alpskimi, celinskimi in sredozemskimi značilnostmi. Vplivi slednjega se kažejo
v padavinskem režimu, v temperaturnih lastnostih pa ne. Zato so temperature na tem območju
nižje, količina padavin pa višja (Perko, Orožen Adamič, 1998). Za območje je značilno
podnebje nižjega gorskega sveta v Zahodni Sloveniji s povprečnimi temperaturami
najtoplejšega meseca nad 10 °C, submediteranskim padavinskim režimom z viškom padavin v
hladni polovici leta in povprečno količino padavin med 1.600 in 3.000 mm (Ogrin, 1996).
Srednja letna temperatura je 8,2 °C. Najhladnejši mesec je januar, ko so povprečne mesečne
temperature -2,3 °C, medtem ko je najtoplejši mesec julij s povprečnimi mesečnimi
temperaturami 17,7 °C. Za dno doline je značilen nekaj stometrski toplotni pas, kjer so
temperature višje, kot je pričakovano za te nadmorske višine. Količina padavin je v letu 2014
znašala 2.087 mm in se je zmanjševala od zahoda proti vzhodu. Najbolj namočena meseca sta
bila februar (320,8 mm) in november (319,8 mm), najbolj sušen pa je bil mesec marec s samo
63,5 mm padavin (Arhiv…, 2016). Število dni s snežno odejo se z nadmorsko višino
intenzivno dviguje. Tako se je v Lučah, ki ležijo na nadmorski višini 520 metrov (Perko,
Orožen Adamič, 1998), v letu 2014 sneg zadržal 34 dni, na dvignjenem svetu nad nadmorsko
višino 1.500 metrov pa tudi do pol leta (Arhiv…, 2016).
Za izdelavo klimograma so na voljo za Luče samo podatki o povprečnih mesečnih padavinah,
zato smo izbrali za podatke o povprečnih mesečnih temperaturah kraj Šmartno pri Slovenj
Gradcu, ki se prav tako nahaja v pasu, za katerega je značilno gorsko podnebje. Vendar je za
omenjeni kraj značilno podnebje nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin v severni Sloveniji.
Razlika med obema tipoma podnebja je samo v količini padavin. Podatki o teh pa so tako
pridobljeni s padavinske postaje Luče.

Slika 1: Količina padavin za postajo Luče in temperature za postajo Šmartno pri
Slovenj Gradcu v letu 2014

Vir podatkov: Arhiv…, 2016
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3.1.4. Hidrografske značilnosti
Hidrografsko mrežo občine Luče sestavljajo kopenske in kraške vode. Tako kot v občini
Žalec tudi v občini Luče glavni vodotok predstavlja reka Savinja. Poleg nje je pomemben
vodotok še Lučnica. Iz območja s slabo prepustno podlago se stekajo 4 glavni vodotoki
Lakovnikov graben, Dupljenk, Resov graben in Rogačnik. Lučnica ima v zaledju 70 %
površine zakraselih kamnin, ostali del pa pripada geološki podlagi z majhnimi izdatnostmi
vode. Njen največji pritok s kraškega površja je Lučka Bela, manjši potoki pa so oblikovali
grape pod pogorjem Velikega Rogatca in Lepenatke. Vsi vodotoki so visokogorskega tipa in
imajo značilnosti dežno-snežnega rečnega režima z primarnim viškom jeseni in sekundarnim
pomladi. Primarni nižek je posledica snežne retinence in majhne količine padavin pozimi,
sekundarni nižek pa je posledica povečanega izhlapevanja v avgustu (Novak, Geršak
Podbreznik, Pečnik, 2006). Kraška hidrografska mreža prevladuje na planoti Veže in
Dleskovca ter v pogorju Raduhe. Posebnost območja je Snežna jama, kjer je zaradi
visokogorske lege voda v jami zadržana v obliki ledu oziroma snega, kljub kraški okolici ter
jezerce Vodotočnik, edino visokogorsko jezero v Kamniško-Savinjskih Alpah (Novak, Geršak
Podbreznik, Pečnik, 2006).

3.1.5. Prst in vegetacija
Za območje občine Luče sta značilna dva tipa prsti, kisle rjave prsti na nekarbonatnih
kamninah, ki se pojavljajo na vzhodnem delu občine, in kamnišča (litosoli) na karbonatnih
kamninah na zahodnem delu. Ker so prsti na vzhodnem delu kisle in ker primanjkuje
hranilnih snovi, so njive redke in prevladujejo travniki ter pašniki, na strmejših pobočjih pa
gozdni sestoji. Zahodni del sestavlja razpadla kamnina apnenca in dolomita, kar vpliva na
skeletne in plitve prsti, ki vsebujejo malo organskih snovi za rastline, pod to plastjo pa je
čvrsta kamnina (Novak, Geršak Podbreznik, Pečnik, 2006).
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3.1.6. Prebivalstvo
V prvi polovici leta 2015 je v občini Luče živelo 1.497 prebivalcev, kar prikazuje tudi spodnji
graf (SURS, 2016).

Slika 2: Število prebivalcev v občini Luče v obdobju 2008-2015

Vir podatkov: SURS, 2016

Razberemo lahko, da je število prebivalcev v občini Luče od leta 2008 padalo. Razlog je
odseljevanje prebivalstva v večja mesta zaradi zaposlitve. Zmanjševanje števila prebivalcev se
je v zadnjem obdobju nekoliko upočasnilo, saj se je od leta 2008 do 2015 le to zmanjšalo za
94 prebivalcev. V tem primeru težko govorimo o izboljšanju stanja, ampak gre verjetno samo
za kratkotrajno prekinitev dolgoročnega trenda zmanjševanja števila prebivalcev (SURS,
2016).
Na kvadratnem kilometru občine je v letu 2015 živela povprečno 14 prebivalcev, kar pomeni,
da je bila gostota poselitve tu veliko nižja kot velja za celotno državo (102 prebivalca na km2).
Le ti živijo v 7 naseljih in v vseh živi manj kot 500 prebivalcev. Med njimi so po številu
prebivalcev največje Luče, kjer sta lani živela 402 prebivalca, po površini pa naselje Podveža
s 134 prebivalci (SURS, 2016).
Osrednji kraj občine Luče je istoimensko naselje Luče, ki predstavlja upravno, gospodarsko,
trgovsko in kulturno središče občine in je prevladujoče urbano naselje. Drugo manjše lokalno
središče je naselje Podvolovljek, za katerega veljajo ruralne značilnosti. Ostala naselja so
pretežno ruralna naselja z razpršeno poselitvijo, samotnimi kmetijami, ki imajo pretežno
kmetijsko funkcijo (Novak, Geršak Podbreznik, Pečnik, 2006).
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3.1.7. Gospodarstvo
Za območje občine Luče so značilni samostojni podjetniki in manjša podjetja, za katere je
značilno, da imajo poleg nosilca dejavnosti samo še enega zaposlenega. Prevladujejo
storitvene dejavnosti kot je prevozništvo, frizerstvo, avtomehanika, sledijo proizvodne
dejavnosti, kot je proizvodnja lesa in električne energije. Del zaposlovanja predstavlja tudi
turizem, gostinstvo in trgovina (Mavrič, Orešnik, 2006).
Tako kot je omejen razvoj nekmetijskih dejavnosti, je omejeno tudi kmetijstvo. Obdelovalne
površine so strme, razgibane, zime so dolge in ostre. Zato je malo površin primernih za
poljedelstvo. Od obdelovalnih površin prevladujejo travniki in pašniku. V največjem obsegu
pa se razprostirajo gozdovi, zato je tudi največ gozdnih posestnikov oziroma gorsko-višinskih
kmetij, ki se ukvarjajo z živinorejo in gozdarstvom. Živinoreja je pašno in mešano usmerjena.
Pogosteje se pojavljajo tudi registracije dopolnilnih dejavnosti, kot so storitve s kmetijsko in
gozdarsko mehanizacijo in opremo, turistične dejavnosti, pridobivanje električne energije in
predelavo lesa. S tem zagotavljajo dodaten dohodek oziroma dodatno vrednost kmetijstvu. Na
ta način se lahko tudi ohrani poselitev na podeželju in zaposluje mlade na kmetijah (Mavrič,
Orešnik, 2006).

3.1.7.1. Turizem

V občini Luče ima turizem že dolgo tradicijo. Naselje Luče je že večkrat dobilo naziv
najlepše urejenega turističnega kraja. Prednosti pri razvoju turizma predstavlja ohranjeno
naravno okolje, bogata kulturna dediščina, gorniška zgodovina in že tradicionalen turizem na
kmetiji. Gostje lahko izbirajo med turističnimi kmetijami, ponudniki zasebnih sob,
gostinskimi lokali, ki ponujajo polpenzione, avtokampom in štirimi planinskimi kočami
(Novak, Geršak Podbreznik, Pečnik, 2006).
V razpoložljivih nastanitvenih objektih je v letu 2015 nekaj več kot 5.500 gostov ustvarilo
preko leta okoli 15.000 nočitev, od tega skoraj četrtina predstavlja nočitve šolskih skupin.
Povprečna doba bivanja je bila 2,7 dni (SURS, 2016). Močno je izražena tudi sezonskost, saj
je največ nočitev v polenih mesecih (Novak, Geršak Podbreznik, Pečnik, 2006).
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Slika 3: Število ležišč v občini Luče v obdobju 2008-2015

Vir podatkov: SURS, 2016

V obdobju od 2008 do 2015 skupno število ležišč, ki jih lahko razvrstimo v skupine hoteli in
podobni nastanitveni objekti (hotel, motel, penzion, gostišče in prenočišče), kampi ter ostali
nastanitveni objekti (SURS, 2016), niha. Opazni so manjši upadi v letih 2010, 2012 in 2015.
Leta 2013 pa se je število ležišč opazno povečalo, predvsem na račun kampa, ki nudi 160
dodatnih ležišč. Kljub nihanju je cilj povečevanje števila ležišč, saj je to eden izmed pogojev
za povečevanje števila gostov, predvsem tujih gostov na tem območju.

Slika 4: Prihodi turistov v občini Luče v obdobju 2008-2015

Vir podatkov: SURS, 2016
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Slika 5: Prihodi turistov v občini Luče v letu 2015

Vir podatkov: SURS, 2016

Od 2008 do 2010 lahko opazimo manjši upad števila prihoda turistov. Sledilo je obdobje
naraščanja, vse do danes, ko lahko v občini Luče zabeležijo okoli 5.500 prihodov. Večji obisk
je opazen v topli polovici leta, predvsem s strani tujih turistov, ki jih je v primerjavi z
domačimi gosti za približno polovico več. V letu 2015 je bilo namreč 3.373 tujih turistov in
1.655 domačih. Tako kot je največje število prihodov v poletnih mesecih, je tudi največja
razlika med domačimi in tujimi gosti ravno v teh mesecih, juliju in avgustu, medtem ko se v
ostalih mesecih število med njimi ne razlikuje veliko.

Slika 6: Prenočitve turistov v občini Luče v obdobju 2008-2015

Vir podatkov: SURS, 2016
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Slika 7: Prenočitve turistov v občini Luče v letu 2015

Vir podatkov: SURS, 2016

Tako kot pri prihodih turistov lahko iz zgornjih grafičnih prikazov razberemo, da je bilo tudi
število prenočitev v obdobju 2008-2012 nizko v primerjavi z ostalim obdobjem. V letu 2013
se je predvsem zaradi povečanja števila ležišč na račun kampa opazno povečalo tudi število
prenočitev. Od takrat lahko spremljamo trend naraščanja števila prenočitev, v letu 2008 3.148,
v letu 2015 pa že okoli 15.000. Le teh je največ v topli polovici leta, predvsem v mesecu juliju
in avgustu, ko je tudi razlika med nočitvami domačih in tujih turistov največja.

Glavno vlogo v občini pri promociji turizma ima Turistični informacijski center (TIC), ki
obratuje od maja do septembra. Pred pisarno je obiskovalcem na voljo »infoekran« v
slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Po območju občine so razporejene tudi
panoramske table z vrisano turistično infrastrukturo ter označene planinske in sprehajalne poti
v okolici Luč. Poleg TIC-a se s turistično dejavnostjo ukvarjajo tudi Turistično društvo Luče,
Turistično društvo Podvolovljek, Društvo za promocijo in trženje turizma in seveda
samostojni podjetniki, podjetja in kmetije, ki ponujajo posamezne storitve in delajo v turizmu
v okviru registrirane dopolnilne dejavnosti. Vsi skupaj težijo k izboljšanju kakovosti
informiranja obiskovalcev, oglaševanja, turistične infrastrukture, predvsem nočitvenih
kapacitet, dodatne ponudbe ter k oblikovanju celovite turistične ponudbe občine, ki se
povezuje s ponudbo širšega območja (Novak, Geršak Podbreznik, Pečnik, 2006). Pri tem se
osredotočajo na številne naravne in kulturne znamenitosti, ki smo jih našteli v spodnji tabeli.
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Preglednica 1: Naravne in kulturne znamenitosti občine Luče
NARAVNE ZNAMENITOSTI

KULTURNE ZNAMENITOSTI

Raduha

Cerkev sv. Lovrenca v Lučah

Lučka Bela

Cerkev sv. Antona Puščavnika v Podvolovljeku

Rjavčeva jama

Kapela na Molički planini

Snežna jama

Žagerski mlin

Soteska Brložnice

Juvanova hiša

Presihajoči studenec

Koklejske kašte

Igla
Trbiška zijalka
Slap Cuc
Dleskovška planota
Jezero pri Jezerniku
reka Savinja
Riherska jelka
Veliki Rogatec

Vir: Šeme, 2016

Med številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi prevladujejo naravne znamenitosti. Le
te so tudi po podatkih TIC Luče bolj obiskane. Dolina reke Savinje in Lučnice ter Raduha,
Veliki Rogatec, Dleskovška planota so zanimivi predvsem za tiste, ki jih zanima aktivno
preživljanje prostega časa. Prav tako tudi Snežna jama in Igla, ki hkrati predstavljata
najpomembnejši naravni znamenitosti občine. Poleg Snežne jame se na tem območju
pojavljata še dve zanimivi kraški jami, ki jih velja omeniti, Rjavčeva jama in Trbiška zijalka.
Slednja je tako kot Igla zavarovana kot naravni spomenik, saj so v njej našli kosti jamskega
medveda. Seveda se na obravnavanem območju zaradi kamninske sestave pojavlja veliko
večje število kraških jam, vendar so omenjene največje in primerne za ogled. Kljub temu ima
voden turističen obisk urejena samo Snežna jama. Voda pa nima pomembne vloge samo pri
oblikovanju kraških znamenitosti, ampak v različnih oblikah predstavlja pomembne naravne
znamenitosti. Sem sodi reka Savinja, ki je od izvira do Ljubnega zaščitena kot naravni
spomenik, slap Cuc, ki je visok 60 metrov, jezero pri Jezerniku, ki naj bi bilo ledeniškega
nastanka, presihajoči studenec, od leta 1948 zavarovan naravni spomenik, ter soteska
vodotoka Brložnica in nenaseljena ledeniška dolina Lučka Bela (Šeme, 2016).
Se pa na obravnavanem območju pojavlja tudi nekaj kulturnih znamenitosti. Prevladujejo
predvsem sakralni objekti kot je cerkev Sv. Lovrenca v Lučah, cerkev Sv. Antona Puščavnika
v Podvolovljeku in kapela na Molički planini. Eden redkih še delujočih mlinov v Sloveniji je
Žagerski mlin, ki je star več kot 250 let. Med starejše zgradbe sodijo tudi Juvanova hiša, ki je
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najstarejša posvetna zgradba v Lučah, in Koklejske kašte, ki predstavljajo z zbirko štirih kašč,
dveh preužitkarskih koč in kapele ohranjeno kulturno stavbno dediščino Zgornje Savinjske
doline (Šeme, 2016).

3.1.8. Promet
Prometno omrežje sestoji iz glavnih, regionalnih in lokalnih cest, kolesarskega omrežja ter
pešpoti. Obstoječe cestno omrežje je pred osrednjim naseljem Luče v slabem stanju in otežuje
ustrezen pretok vozil skozi naselje. Dodatno promet ovira tudi vpetost križišča dveh
regionalnih cest v staro vaško jedro. Lokalne ceste pa se srečujejo predvsem z neustrezno
podlago asfaltiranih cest in neustreznimi podpornimi zidovi. Občina teži tudi k boljši ureditvi
kolesarskega omrežja, med večje projekta uvršča izdelavo krožne kolesarske poti Ljubno –
Podvolovljek in nazaj, ki bi potekala v širšem zaledju obeh bregov Savinje. Bolje so že
urejene pešpoti, kamor uvrščamo tudi označene pohodniške poti, vendar tako kot pri
kolesarskih poteh želijo tudi pešpoti dodatno urediti, dopolniti in označiti (Novak, Geršak
Podbreznik, Pečnik, 2006).
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3.2. Občina Žalec
3.2.1. Lega
Občina Žalec je bila prvotno ustanovljena leta 1958, vendar v velikosti 117,10 km2 in z
današnjimi mejami obstaja od leta 1998. Leži v Savinjski statistični regiji, kjer jo na severu
omejuje občina Velenje, na vzhodu občini Celje in Dobrna, na zahodu občini Prebold in
Polzela ter na jugu občini Laško in Hrastnik. Obsega območje mestne skupnosti Žalec in
krajevnih skupnosti Vrbje, Šempeter, Ponikva, Petrovče, Liboje, Levec, Griže, Gotovlje in
Galicija (Občina Žalec, 2015).

3.2.2. Kamninska zgradba in površje
Občino Žalec sestavljajo tri morfološke enote, vsaka od njih pokriva približno tretjino površja
občine. Na severu se razprostira del Hudinjskega gričevja in Ložniško gričevje z zakraselo
Ponikovsko planoto, južni del pokriva Posavsko hribovje, osrednji ravninski del pa Spodnja
Savinjska dolina (Savinjska, 1993).
Ložniško gričevje je prehodna pokrajina na stiku alpskega in panonskega sveta. Leži v
porečju potoka Ložnica, po katerem je gričevje dobilo tudi ime. Razbrazdano gričevje s
posameznimi hribi leži med Velenjsko kotlino z Dobrnskim podoljem na severu, Hudinjskim
gričevjem na vzhodu, Kamniško-Savinjskimi Alpami na zahodu in Spodnjo Savinjsko dolino
na jugu (Perko, Orožen Adamič, 1998). Večji del Ložniškega gričevja, ki se nahaja v občini
Žalec, predstavlja Ponikovska planota. Le ta je izrazito uravnana in se pojavlja na nadmorski
višini od 470 do 560 metrov. Sestavljajo jo pretežno triasni apnenci in dolomiti, v katerih so
se razvili številni kraški pojavi, ki skupaj z nekarbonatnimi kamninami, po katerih tečejo
številni potoki, režejo planoto na več ločenih enot, kar je omogočilo nastanek številnih
ponikalnic, manjših slepih, suhih in zatrepnih dolin. Pojavljajo se vse značilnosti osamelega in
plitvega krasa, saj je svet le malo dvignjen nad erozijsko osnovo, ki jo predstavlja reka
Savinja, večina jam pa je vodoravnih in niso daljše od 100 metrov. Seveda se pojavljajo
izjeme in med njimi lahko izpostavimo jamo Pekel (Pokorn, Uršič, 2015).
Spodnja Savinjska dolina predstavlja osrednji del občine Žalec in osrednji ter zahodni del
Celjske kotline. Izoblikoval jo je osrednji tok reke Savinje s pritoki. Savinja je izdelala terase
v petih ravneh in najmlajša aluvialna ravnica je še vedno občasno poplavljena. Območje je
rahlo razgibano in razčlenjeno, kjer se štiri petine nahaja v višinskem pasu med 200 in 300
metri, petina v pasu med 300 in 400 metri in samo en odstotek v višjih legah. Večina
osrednjega dela površja je prekrita s sipkim kvartarnim, karbonatnim prodom in peskom.
Obrobje, ki prehaja v pobočje gričevnatega in hribovitega sveta, sestavljajo pliocenski nanosi,
predvsem silikatni prod in ilovice, peščeni in glineni rečni nanosi pa se nahajajo tudi ob
Ložnici (Perko, Orožen Adamič, 1998).
Južni del občine Žalec pokriva Posavsko hribovje, ki obsega pas hribovitega sveta na obeh
straneh reke Save med Ljubljanskim poljem in Sevniško kotlino (Perko, Orožen Adamič,
1998). Severni rob hribovja omejuje reka Savinja in je del občine Žalec. Zanj je značilna
pestra geološka zgradba, od pasu srednjeoligocenskih tufov in srednjetriasnih ploščatih
apnencev, ki se menjajo s skrilavci z meljevci, tufi in mikritini apnenci, do pasov
zgornjetriasnih apnencev in srednjetriasnih keratofirjev in tufov, ki mu sledita. Oblika površja
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je močno odvisna od geološke zgradbe, zato lahko ob vznožju hribovja opazimo izmenjujoče
manjše hribe, kot sta Hom (607 metrov) in Bukovica (568 metrov), med njimi pa so vrezane
manjše doline in grape, kot posledica rečno-denudacijskega reliefa. Značilen je tudi
fluviokraški relief z vrtačami in jamami (Petačeva jama v Libojah). Jugozahodni del pa
sestavljajo najstarejše kamnine na območju občine, srednjepermski grödenski glinovci in
meljevci (Osnovna geološka karta, 1987).

3.2.3. Podnebne značilnosti
Občina Žalec z zmernim celinskim podnebjem osrednje Slovenije predstavlja prehodno
območje med alpskimi, celinskimi in sredozemskimi podnebnimi značilnostmi (Perko,
Orožen Adamič, 1998). Zanj je značilno, da morajo biti povprečne oktobrske temperature
višje od aprilskih, povprečna letna količina padavin od 1300 do 2800 mm in značilen
submediteranski padavinski režim z viškom padavin v hladni polovici leta (Ogrin, 1996).
Podatki, ki pričajo o tem, se nanašajo na meteorološko postajo Celje, ki je najbližje občini
Žalec. V letu 2014 je bila temperatura najhladnejšega meseca decembra 2,8 °C, povprečna
temperatura najtoplejšega meseca, julija, 20,1 °C, povprečne mesečne temperature v oktobru
(12,9 °C) višje kot v aprilu (12,2 °C) in povprečna letna višina padavin 1437 mm. Povprečna
letna temperatura je bila 11,8 °C, najbolj namočen mesec je bil september s povprečno 236
mm padavin, najbolj sušen pa marec s povprečno 14 mm (Arhiv…, 2016). Vetrovi, ki se
najpogosteje pojavljajo, so jugozahodni in severovzhodni vetrovi. Pogost je tudi fen, ob
prelivanju zraka preko gričevnato-hribovitega oboda (Perko, Orožen Adamič, 1998).

Slika 8: Količina padavin in temperature za postajo Celje-Medlog v letu 2014

Vir podatkov: Arhiv…, 2016
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3.2.4. Hidrografske značilnosti
Reka Savinja, po kateri je osrednji del občine Žalec, Spodnja Savinjska dolina, dobil ime, je
glavni vodotok občine. V zahodnem delu občine poteka njena struga prečno na ravnino, po
izlivu Bolske, največjega desnega pritoka na meji z občino Prebold, se struga preusmeri proti
vzhodu. Znotraj občine je njen glavni levi pritok Ložnica, ki odmaka Ložniško gričevje in dalj
časa teče vzporedno s Savinjo. Tako Savinja kot tudi Ložnica imata dežno-snežni režim, za
Savinjo je značilen najvišji vodostaj novembra in maja, najnižji pa poleti in pozimi. Ložnica
ima najvišje vode aprila in marca ter drugi višek novembra in decembra (Perko, Orožen
Adamič, 1998). Poleg Ložnice so ostali pritoki še Pirešica, Artišnica, Vršca, ki imajo
hudourniški značaj. Pomembno vlogo ima tu kraška voda, ki na stiku kraških prepustnih
kamnin z neprepustnimi prihaja na dan v obliki manjših ali večjih izvirov (Savinjska, 1993).
Stoječih vodnih površin je malo in med njimi so samo ribniki. Največji med njimi je ribnik
Vrbje, ki se nahaja južno od naselja Vrbje v velikosti 13 ha. Obsega zavarovano območje
Nature 2000, saj je pomembno prebivališče za številne redke in ogrožene živalske vrste
(Ribnik Vrbje, 2016).

3.2.5. Prst in vegetacija
Večji del občine Žalec pokrivajo distrične rjave prsti, evtrične rjave prsti, distrični rankerji in
rendzine (Stepišnik, 2009). Na teh prsteh se na območju Ložniškega gričevja pojavljajo
gozdne združbe bukve in pravega kostanj, na vzhodu gozd bukve in nekaj navadnega gabra,
borovničevja ter rdečega bora in borovničevja, na zahodu navadno tevje, na jugozahodu pa
gozd bukve in pravega kostanja ter gozd rdečega bora in borovničevja. Osrednji del občine pa
na evtričnem hipogleju ter evtričnih in karbonatnih obrečnih prsteh (Stepišnik, 2009)
predstavljajo predvsem kmetijske, travniške in pozidane površine (Vegetacijska karta, 2000).
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3.2.6. Prebivalstvo
V prvi polovici leta 2015 je v občini Žalec živelo 21.329 prebivalcev, kar prikazuje tudi
spodnji graf (SURS, 2016).

Slika 9: Število prebivalcev v občini Žalec v obdobju 2008-2015

Vir podatkov: SURS, 2016

Razberemo lahko, da je število prebivalcev v občini Žalec od leta 2008 naraščalo vse do leta
2010, ko je sledilo dveletno mirovanje. Po letu 2012 je začelo število upadati. Razlog je
odseljevanje prebivalstva v večja mesta zaradi zaposlitve. V zadnjem obdobju se stanje
izboljšuje in število je začelo ponovno naraščati. Število prebivalcev se je od leta 2008 do
2015 povečalo za 146 prebivalcev (SURS, 2016).
Na kvadratnem kilometru občine je v letu 2015 živelo povprečno 182 prebivalcev, kar
pomeni, da je bila gostota poselitve tu večja kot velja za celotno državo (102 prebivalca na
km2). Le ti živijo v 39 naseljih, med katerimi je tako po površini kot po številu prebivalcev
največje Žalec, kjer je v lani živelo 4.812 prebivalcev. Sledita naselji Šempeter v Savinjski
dolini (2.030) in Gotovlje (1.213). Ostala imajo manj kot 1.000 prebivalcev (SURS, 2016).
Prevladuje razložen tip naselij, med katerimi je osrednji kraj občine Žalec mesto Žalec, ki
predstavlja upravno, gospodarsko, trgovsko in kulturno središče Spodnje Savinjske doline.
Drugo večje naselje je Šempeter v Savinjski dolini, ki ima lastnosti podeželskega središča,
sledi mu naselje Gotovlje, ki se čedalje bolj spreminja iz vasi v primestno naselje. Zaradi
številnih novogradenj so se nekatera naselja strnila z drugimi. Med njimi lahko izpostavimo
Šempeter v Savinjski dolini in Dobrtešo vas ter Petrovče in Dobrišo vas (Perko, Orožen
Adamič, 1998).
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Tudi Ložniško gričevje s Ponikovsko planoto in vznožje Posavskega hribovja sta razmeroma
enakomerno in dobro poseljena. Prevladujejo razložena naselja s samotnimi kmetijami in
gručastimi zaselki (Perko, Orožen Adamič, 1998).

3.2.7. Gospodarstvo
Gospodarska usmeritev občine Žalec je zelo pestra in raznovrstna, kar je v preteklosti vplivalo
na socialno preslojitev prebivalstva, preobrazbo naselij in celotne kulturne pokrajine. Zaradi
razvitega, mehaniziranega in tržno usmerjenega kmetijstva prevladuje nekmečko
prebivalstvo, ki išče zaposlitev predvsem v številnih obrteh in večjih industrijskih obratih, ki
so v večji meri izvozno naravnani. Število podjetij narašča, giblje se okoli 1.500 podjetij, kar
pozitivno vpliva na zmanjšanje deleža brezposelnih. Prevladujejo mikro podjetja, najmanj je
velikih podjetij. Ljudje se zaposlujejo predvsem v predelovalnih dejavnostih, trgovini,
gradbeništvu, izobraževanju, zdravstvu in socialnem varstvu, prometu in skladiščenju ter
dejavnostih javne uprave. To dokazuje, da prevladuje zaposlitev v nekmetijskih dejavnostih,
prevladujejo poklici v storitvenih dejavnostih, mnogo manj je zaposlovanja v kmetijskih
dejavnostih. Pomembnejša podjetja v občini so: Novem car interior design, SIP Šempeter,
Mlekarna Celeia, Juteks in številna druga (Občina Žalec, 2013).
V kmetijstvu prevladuje živinoreja in hmeljarstvo, po katerem je Spodnja Savinjska dolina,
del katere je tudi občina Žalec, dobila ime »dolina zelenega zlata«. Zaradi ugodnih naravnih
razmer se je kmetijstvo začelo razvijati že zelo zgodaj. Danes pa število kmetij upada, tiste ki
ostajajo, se čedalje bolj usmerjajo v ekološko kmetovanje in različne dopolnilne dejavnosti,
kot sta turizem in gozdarstvo. Čedalje bolj se razvija tudi sadjarstvo in ribogojstvo, slednje
zaradi številnih ribnikov in umetnih zajezitev. Tržno usmerjeno kmetijstvo je zmanjšalo
vključenost kmetov v zadruge. Kljub temu na obravnavanem območju še vedno delujejo tri, ki
danes odkupujejo še samo tržne viške mleka, ki se oddaja v Mlekarno Celeia. Za ostali odkup,
od hmelja, prašičev, goveda, do zelenjave se kmetje sami dogovorijo (Občina Žalec, 2013).

3.2.7.1. Turizem

Turizem in gostinstvo sta v občini Žalec povprečno razvita, zato obstaja še vedno veliko
neizkoriščenega potenciala, saj občina leži na stiku dobrih, razvejanih, prometnih povezav v
bližini večjih turističnih centrov kot so Krajinski park Logarska dolina, Zdravilišče Dobrna,
Zdravilišče Laško in Zdravilišče Topolšica. Hkrati ima ugodno celinsko podnebje in prsti, ki
omogočajo gojenje hmelja. Le ta predstavlja pomembno in prepoznavno značilnost Spodnje
Savinjske doline, s tem pa tudi občine Žalec, zato postaja tudi slogan »V objemu zelenega
zlata« čedalje bolj prepoznaven (Juteršek, 2015).
S spodbujanjem razvoja turizma želijo povečati povprečno dobo bivanja domačih in tujih
turistov, ki je po zadnjih podatkih za leto 2015 1,8 dneva. To želijo doseči z ohranjanjem ali
celo izboljšanjem vrhunske lokalne kulinarične ponudbe, ki jo obiskovalcem že ponujajo pod
blagovno znamko Zeleno zlato. Povečati želijo tudi število ležišč, ki je v letu 2015 znašalo
237 ležišč. Zdajšnji ponudniki so Hotel Žalec, Hostel Petrovče, gostišče Cizej, turistični
kmetiji Podpečan in Tratnik. Predvsem spodbujajo razvoj novih turističnih kmetij in turizma
na kmetiji (Juteršek, 2015).
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Slika 10: Število ležišč v občini Žalec v obdobju 2008-2015

Vir podatkov: SURS, 2016

Vrste nastanitvenih objektov lahko, tako kot pri občini Luče, razdelimo v tri skupine (hoteli in
podobni nastanitveni objekti, kampi ter ostali nastanitveni objekti). Prav tako so opazna
nihanja z manjšimi upadi v letih 2011, 2012 in 2015. Se je pa število ležišč močno povečalo v
letu 2013, in sicer iz 169 na 280, predvsem na račun kampa in drugih nastanitvenih objektov,
kot so turistične kmetije, hostel in gostišča, ki so povečali prenočitvene kapacitete. V
naslednjem letu se je število povečalo na 286, kar v obravnavanem obdobju predstavlja tudi
največje število ležišč v občini Žalec.

Slika 11: Prihodi turistov v občini Žalec v obdobju 2008-2015

Vir podatkov: SURS, 2016
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Slika 12: Prihodi turistov v občini Žalec v letu 2015

Vir podatkov: SURS, 2016

Grafični prikaz prihodov turistov v obdobju 2008-2015 ter za leto 2015 posebej v občini
Žalec prikazuje manjša nihanja v številu. V povprečju se število prihoda turistov v
obravnavanem obdobju giblje okoli 4.500 na leto. Veliko večji je delež tujih gostov, število
katerih je največje v topli polovici leta, zlasti v mesecu avgustu. Podrobnejši podatki za leto
2015 kažejo, tudi da je bilo število tujih turistov 3.678, število domačih pa 824.

Slika 13: Prenočitve turistov v občini Žalec v obdobju 2008-2015

Vir podatkov: SURS, 2016
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Slika 14: Prenočitve turistov v občini Žalec v letu 2015

Vir podatkov: SURS, 2016

Tudi v primeru občine Žalec lahko opazimo, da število prenočitev turistov niha vzporedno s
številom prihodov turistov v obdobju 2008-2015. Prav tako je tudi število prenočitev v
poletnih mesecih največje, zlasti v juliju in avgustu, ko je delež prenočitev tujih gostov večji
od domačih. V letu 2015 je bilo število prenočitev tujih gostov 6.393, domačih pa 1.399.

V občini delujejo različne turistične organizacije, ki spodbujajo razvoj turizma in skrbijo za
promocijo in prepoznavnost naravne ter kulturne dediščine občine. Med pomembnejšimi sta
Zavod za kulturo, šport in turizem (ZKŠT) in Zveza turističnih društev Občine Žalec, v katero
je vključeno tudi Turistično društvo Šempeter, ki upravlja jamo Pekel (Juteršek, 2015).
ZKŠT je javni zavod, ki ga je leta 2001 ustanovila Občina Žalec z namen opravljanja javne
službe na področjih kulture, športa in turizma. Hkrati opravlja tudi lastno tržno dejavnost,
kamor sodi prodaja časopisa Utrip Savinjske doline, organizacija in soorganizacija prireditev,
posredništvo pri prodaji vstopnic, oddajanje prostorov v najem ter prodaja blaga in turističnih
paketov. Glavni cilj zavoda je privabiti k razvoju turizma v občini čim več ponudnikov
turističnih storitev, posredovati kakovostne informacije obiskovalcem in povpraševalcem ter
zagotavljanje pozitivnih učinkov na področju kulture, športa, turizma in informiranja, ob tem
pa razvijanje tržnih produktov, ki povečujejo prepoznavnost občine in Spodnje Savinjske
doline v slovenskem okolju s celovito ponudbo storitev. Infrastrukturo, ki omogoča doseganje
teh ciljev je zavod dobil v upravljanje s strani Občine Žalec. Sem uvrščamo Savinovo hišo z
likovnim prostorom, ki je namenjena predvsem organizaciji kulturnih prireditev, Dom II.
Slovenskega tabora Žalec, namenjen gledališkim in glasbenim prireditvam, kompleks
atletskega stadiona z nogometnim igriščem za športne dejavnosti, Ekomuzej hmeljarstva in
pivovarstva Slovenije za promocijo prepoznavne kmetijske dejavnosti Spodnje Savinjske
doline, hmeljarstva, INFO center Ribnik Vrbje ter učno ekološko pot Vrbje. Prireditve, ki so
organizirane ali soorganizirane s strani ZKŠT so: BUM fest, Sredi zvezd, razstave slik,
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gledališke predstave, Razpnimo jadra, Tek po ulicah Žalca, Kolesarjenje po SSD, Savinjski
izziv, če jih omenimo samo nekaj (Juteršek, 2015).
Zveza turističnih društev občine Žalec je prostovoljno združenje 15 društev v občini Žalec, ki
deluje na področju turizma ali je kako drugače s svojim delom povezana s tem področjem.
Društva, ki so vključena v to organizacijo so: TD Šempeter, TD Žalec, TD Galicija, TOD
Lipa Gotovlje, TKD Levec, TŠD Liboje, TD Vrba Vrbje, TD Griže, TD Ponikva, Etnološko
društvo »Hmeljarska vas«, TD Petrovče, Etnološko društvo Srečno, Društvo Savinjskih
vinogradnikov, Savinjsko društvo gojiteljev malih živali občine Žalec in Društvo hmeljarjev,
hmeljarskih starešin in princes Slovenije. Namen zveze je vzpodbujati turistično dejavnost in
s tem prispevati k razvoju turizma na območju občine Žalec. To dosega z organizacijo
prireditev, čistilnih akcij, cvetlične tržnice, izobraževanj, strokovnih ekskurzij in podobno.
Hkrati pa društva z dogajanjem popestrijo življenja prebivalcem in gostom občine (Zveza
turističnih društev občine Žalec, 2016).
Kot že omenjeno je v Zvezo turističnih društev občine Žalec vključeno tudi Turistično društvo
Šempeter (v nadaljevanju TD Šempeter), ki upravlja jamo Pekel. TD Šempeter so ustanovili
krajani Šempetra v Savinjski dolini leta 1961. Od samega začetka delovanja skrbijo za
promocijo, vodenje in ohranjanje Rimske nekropole, spomenikov iz časa rimske dobe. Leta
1972 so v upravljanje prevzeli tudi jamo Pekel in jo uredili za turistični obisk. Hkrati skrbijo
za njeno ohranjanje, urejenost in promocijo. V društvo je danes vključenih že preko 180
članov, katerih delo temelji na prostovoljnosti. Poleg Rimske nekropole in jame Pekel pa člani
TD Šempeter skrbijo tudi z raznimi akcijami za lepšo podobo celotnega kraja, organizirajo
različne prireditve in pripravljajo promocijski material (O TD Šempeter, 2016).

Preglednica 2: Naravne in kulturne znamenitosti občine Žalec
NARAVNE ZNAMENITOSTI

KULTURNE ZNAMENITOSTI

jama Pekel

Rimska nekropola

Ribnik Vrbje

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva

Bio park Nivo

Savinova hiša

Kolesarska pot Spodnje Savinjske doline

Dvorec Novo Celje

Gozdna učna pot Trje

obrambni stolp v Žalcu z vinsko kletjo in
zeliščnim vrtom

Hmeljarska pot

Sakralni objekti: bazilika Sv. Matere Božje v
Petrovčah, cerkev Sv. Nikolaja v Žalcu, cerkev
Sv. Kancijana v Žalcu
Gasilski muzej v Žalcu
Tematska Savinova sprehajalna pot v Žalcu
Etnografski muzej na Ponikvi

Vir podatkov: Zveza turističnih društev občine Žalec, 2016
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Kot občina Luče je tudi občina Žalec poznana po številnih naravnih in kulturnih
znamenitostih. Izstopa število kulturnih znamenitosti. Med njimi je na prvem mestu potrebno
izpostaviti Rimsko nekropolo, ne samo po številu obiskovalcev, ampak tudi zato, ker
predstavlja eno najbolje ohranjenih spomenikov rimske dobe v Sloveniji. Obiskovalci
Spodnje Savinjske doline se pogosto odločijo tudi za ogled edinstvenega Ekomuzeja
hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu, s katerim je povezana tudi Hmeljarska pot. Tradicija
hmeljarstva in pivovarstva je namreč v Spodnji Savinjski dolini prisotna že vse od leta 1876.
V zbirki muzejev pa ni zanimiv samo ekomuzej, ampak tudi gasilski in etnografski muzej, ki
prav tako predstavljata bogato zgodovino proučevanega območja. Del tega je tudi general in
skladatelj Friderik Širca – Risto Savin, v čast kateremu je na ogled njegova rojstna hiša,
Savinova hiša, in urejena ter označena Tematska Savinova sprehajalna pot. Druge kulturne
znamenitosti so še obrambni stolp v Žalcu z vinsko kletjo in zeliščnim vrtom, Dvorec Novo
Celje ter številni sakralni objekti (Kultura, 2016).
Obravnavano kraško jamo, jamo Pekel, uvrščamo med pomembnejše znamenitosti občine
Žalec, ki med ostalimi naravnimi znamenitostmi izstopa po večjem številu obiskovalcev.
Manj obiskane, a ne nepomembne naravne znamenitosti, so še ribnik Vrbje s številnimi
vrstami ptic in območjem Nature 2000, v katerega je ribnik vključen, ter Bio park Nivo in
številne kolesarske, gozdne, učne in različne tematske poti (Narava, 2016).

3.2.8. Promet
Cestno omrežje Občine Žalec sestavljajo avtocesta A1, ki povezuje Koper in Šentilj, glavna
cesta Velenje-Arja vas, glavna cesta Arja vas-Celje, regionalna cesta Arja vas-Žalec-Šempeter
ter številne lokalne cestne povezave. Zlasti v preteklosti je imela pomembno vlogo enotirna
železniška proga, ki povezuje Celje in Velenje in je bila zgrajena v obdobju 1877-1900.
Danes se njena vloga v prometnem omrežju zmanjšuje. Letališča na območju občine Žalec ni.
Se pa v bližini nahaja manjše športno letališče Levec, ki nima pomembnejše prometne vloge
in je bolj športno usmerjeno (Toman, 2009).
Tudi kolesarske in pešpoti so del prometnega omrežja. Številne med njimi potekajo skozi
občino Žalec ali so označene samo znotraj le te. Med njimi kolesarska pot po Spodnji
Savinjski dolini, del Jakobove poti, Hmeljarska pot, Ekološka učna pot Vrbje in Ložnica,
Učna pot Trje, Gozdna učna pot Hrastje Griže in Lovska učna pot Rinka (Aktualno, 2016).
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4. SNEŽNA JAMA
15% kopenske površine Slovenije predstavljajo Kamniško-Savinjske Alpe, za katere so tako
kot za ostali visokogorski svet značilni kraški pojavi, ki se najpogosteje pojavljajo v
karbonatnih kamninah, kot sta apnenec in dolomit (Jakofčič, 2006). Slednji zavzema eno
šestino, apnenec pa dve tretjini površja omenjenih Alp. Kljub podatkom, da je skalnatega
krasa zaradi visoke gozdne meje malo, se na tem območju pojavlja najvišje ležeča turistična
jama v Sloveniji, Snežna jama. Najdemo jo na jugozahodnem pobočju Raduhe, 2.062 metrov
visokega karbonatnega masiva, ki ga na treh straneh obdajajo neprepustni skladi (Gams,
2003).
Leta 1939 je bila prvič registrirana udornica, ki so jo poimenovali Snežna jama, odkrili so jo
pastirji okoliških kmetij. Z raziskovalnim taborom leta 1981 so člani Jamarskega kluba Črni
galeb Prebold na dnu vhodne udornice pod debelo snežno odejo raziskali vhod in 1300
metrov dolg jamski sistem ter omogočili turistični razvoj v dolžini 650 metrov, zato le ti tudi
upravljajo z jamo in so nosilec turistične dejavnosti. Snežna jama je po Zakonu o jamah v lasti
Republike Slovenije, medtem ko je zemljišče v okolici jame v lasti Ljubljanske nadškofije, s
katero ima Jamarski klub Črni galeb Prebold podpisano pogodbo o uporabi zemljišča
(Predstavitev-Občni zbor, 2015; Predstavitvena tabla, 2013).
Snežna jama je od leta 1987 na podlagi občinskega predpisa zavarovana kot naravni
spomenik, hkrati ima tudi status naravne vrednote državnega pomena in to predvsem zaradi
svoje edinstvenosti v primerjavi s preko 10.000 odkritimi jamami v Sloveniji. Njena
posebnost je led v vhodni dvorani, kapniško okrasje, zavarovane vrste in fosilni ostanki živali
(Predstavitev-Občni zbor, 2015; Predstavitvena tabla, 2013).

Slika 15: Ledena dvorana v Snežni jami

Vir: Silvo Ramšak, 2011
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4.1. Nastanek
Območje Kamniško–Savinjskih Alp, kjer najdemo Snežno jamo, je zgrajeno iz triasnih
apnencev. Posamezni deli jame so nastali v različnih časovnih obdobjih. Pri oblikovanju jame
je imela velik pomen ponikalnica, ki je tekla proti zahodu in nasula do 15 metrov debele
nanose, ki jih je prinesla s površja, zgrajenega iz vulkanskih kamnin. Glavni vodoravni rov, ki
predstavlja tudi večji del turistično urejene poti skozi jamo, je nastal v časovno daljšem
stabilnem obdobju, ko je bila jama na nižji nadmorski višini od 200 metrov (PredstavitevObčni zbor, 2015; Predstavitvena tabla, 2013).
V tem obdobju je bila jama kapniško zelo aktivna, saj je kapljajoča voda intenzivno odlagala
sigo in gradila kapnike. Sledilo je tektonsko pestro obdobje z dvigom Raduhe za več kot
1.000 metrov na današnjih 2.062 metrov, vendar se je s tem tudi odlaganje sige ustavilo, vodi,
ki je dotekala v jamo, pa so se spremenile lastnosti. Namesto da bi odlagala apnenec in sigo,
ju je začela raztapljati. Tako je Snežna jama, katere starost ocenjujejo na 10 do 12 milijonov
let, dobila današnjo podobo in postala zanimiva tako za raziskovalce kot tudi za turiste
(Predstavitev-Občni zbor, 2015; Predstavitvena tabla, 2013).

Slika 16: Prečni prerez od Smrekovca preko Raduhe do Moličke peči

Vir: Predstavitvena tabla, 2013
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Udornica na nadmorski višini 1.512 metrov, kjer se nahaja vhod v jamo, je majhno 20 metrov
globoko in široko ter 60 metrov dolgo mrazišče s slabo razvito vegetacijsko inverzijo, poleti
zapolnjena s snegom, ki proti poletju skopni (Gams, 2003). V vhodnem delu in v prvi dvorani,
ki jo imenujemo Ledena dvorana, poteka intenzivno ohlajanje zraka. Temperature se pozimi
spustijo tudi do -11 °C in na ta način iz kapljajoče vode nastaja led (tudi do debeline 12
metrov), ledeni stebri in različne ledene skulpture, ki so zanimive za obiskovalce. Pozimi se
toplejši zrak v jami dviga in skozi razpoke prihaja na površje. To povzroči vdor hladnega
zraka skozi vhod v prvi del jame. Poleti je proces obraten in skozi vhod v jamo vdira toplejši
zrak. Temperatura v jami se dvigne, vendar v prvem delu redko nad 0 °C, medtem ko je v
ostalem delu jame dokaj enakomerna temperatura med 4 do 5 °C. Zardi nizkih temperatur v
Ledeni dvorani, se led tu ohranja skozi celo leto (Predstavitev-Občni zbor, 2015;
Predstavitvena tabla, 2013).
Danes na nadmorski višini okoli 1.500 metrov in ob vdoru hladnega zraka tvorjenje sige ni
mogoče, zato je prvi del jame fosilno in kapniško neaktiven, bolj ko gremo v notranjost, bolj
se povečujejo temperature, kar omogoča, da jama postaja tudi kapniško aktivna. Kapniška
neaktivnost se kaže tudi v številnih odkrušenih in porušenih kapnikih, zaradi zmrzali, ki
uničujejo kapniške tvorbe (Predstavitev-Občni zbor, 2015; Predstavitvena tabla, 2013).
Dokaz, da je jama nastala v popolnoma drugačnih klimatskih razmerah in drugačni nadmorski
višini, je ravno ta neaktivni del jame, kjer je precej sigovih tvorb, vendar kapljajoča voda sige
skoraj ne odlaga nikjer več v tem delu. Sicer je nekaj kapnikov sveže belih, vendar zaradi
jamskega mleka, ki postane trd, če je dalj časa suh (Gams, 2003). Od ostalih kapniških oblik
se pojavljajo stalaktiti, stalagmiti, od 5 do 21 metrov visoki stebri, baldahini, ponvice in
kijasti kapniki iz jamskega mleka, ki še ni suh (Predstavitev-Občni zbor, 2015; Predstavitvena
tabla, 2013).
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4.2. Posegi v jamsko okolje Snežne jame
V nadaljevanju bomo našteli in opredelili posege, ki vplivajo na kakovost jamskega okolja
Snežne jame.



Vhod v jamo

Vhod v Snežno jamo je velik del leta zaprt zaradi velike količine snega v udornici. Z odprtjem
vhoda, ki je predstavljal tudi prvi poseg v jamo, in z njegovo razširitvijo, se je spremenila tudi
klima. Z odprtjem vhoda se je povečalo segrevanje vhodnega dela jame. Zaradi segrevanja se
temperatura v prvem delu jame povečuje, s tem pa se krajša čas obstoja ledenih skulptur v
Ledeni dvorani in tanjša debelina ledu. Ta problem so rešili z namestitvijo plastificirane
ponjave, ki preprečuje direktni vdor sončnih žarkov v jamo (Jamarski klub Črni galeb
Prebold, 2016; Mais, 2004).



Turistične poti

Najbolj k spremembi videza jame pripomorejo turistične poti, ki so jih začeli graditi, da bi
omogočili čim lažji prehod čim večjega števila ljudi. V Snežni jami so poti v večji meri
naravne, iz jamskega materiala, tako je vnos za jamsko okolje tujih in škodljivih snovi zelo
majhen. Nekoliko večji problem pa predstavljajo železne ograje in stopnice, po katerih se
spustimo do prvega dela jame. V tem primeru bi bilo bolj primerno uporabiti nerjaveče jeklo,
ki je bolj trpežno in po dolgoletni uporabi ne zahteva nobenega vzdrževanja, vendar je cena v
primerjavi z železom višja (Jamarski klub Črni galeb Prebold, 2016; Mais, 2004).



Osvetlitev

Za turistični ogled je urejenih 650 metrov jame in polovica te poti je tudi elektrificirana.
Nameščenih je 7 reflektorskih luči, ki ob vsakem vodenju gorijo okoli 20 minut. Osvetlitev v
jami lahko močno pripomore k propadanju okolja, predvsem zaradi rasti mahov in plesni, ki
poleg električne razsvetljave za svoj nastanek potrebujejo še izdihan zrak obiskovalcev.
Vendar v Snežni jami še ni opaziti tovrstne vegetacije. Zaradi hladne jame ter kratkega časa
osvetljevanja lahko ugotovimo, da osvetlitev nima kakšnih večjih posledic na vegetacijo
(Jamarski klub Črni galeb Prebold, 2016; Mais, 2004).



Neposredni vplivi obiskovalcev

Obiskovalci povzročajo spremembe jamskega okolja že s svojo telesno temperaturo, saj se na
ta način v jamo vnaša večja količina dodatne energije, ki se z razsvetljavo samo še povečuje.
V Snežni jami ta vpliv ni tako zelo izrazit, saj so skupine ljudi manjše. Bi se pa količina te še
lahko zmanjšala, če bi bila vhod in izhod ločena, vendar po zdajšnjih raziskavah to ni
mogoče. Najbolj obiskovalci prispevajo k spremembi jamskega okolja z vnosom snovi (lasje,
oluščena koža, prah, hrana, razni predmeti…) in dotikanjem ter lomljenjem kapniških tvorb.
Le-te so ob posamezniku nepomembne, če pa vzamemo letno število obiskovalcev (v letu
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2015 jih je bilo 1.694), pa je teh snovi lahko veliko. Pomembno je, da jih skrbniki jame redno
odstranjujejo. K izboljšanju stanja bi lahko pripomogle tudi zračne zavese na vhodu v jamo
(Jamarski klub Črni galeb Prebold, 2016; Mais, 2004).
V primeru Snežne jame je spremembe v jamskem okolju povzročila tudi dolgoletna tradicija
postrežbe domačega žganja na koncu za turiste urejenega dela poti. To so ukinili zaradi
obarvanosti in poškodb kapnikov, ki so prišli v stik z žganjem (Jamarski klub Črni galeb
Prebold, 2016).



Zunanji vplivi

Med zunanje vplive lahko vključimo vsesplošno onesnaževanje okolja. Odmetavanje ali
razlitja nevarnih snovi, prekomerna uporaba pesticidov v kmetijstvu in onesnaževanje kraških
rek ima lahko zelo negativne posledice na podzemni svet. Vendar se tudi na tem področju
pojavljajo spremembe, zlasti pri ozaveščanju ljudi, lokalnih skupnosti in zavedanju posledic
takšnega ravnanja za zdravo okolje (Gams, 2003).
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4.3. Turistična vloga
Jamarski klub črni galeb Prebold je kot eden izmed nosilcev vključevanja jam v turizem leta
1990 uvrstil Snežno jamo na seznam turističnih jam Slovenije. Čeprav se po številu
obiskovalcev ne more primerjati s Postojnsko jamo, vseeno pripomore k prepoznavnosti tega
dela Slovenije z bogatejšo turistično ponudbo (Predstavitev-Občni zbor, 2015).

4.3.1. Obratovalni čas
Snežna jama zaradi podnebnih značilnosti za obiskovalce ni odprta celo leto. Ob ustreznih
vremenskih razmerah je prvi ogled v letu na voljo ob prvomajskih praznikih. V mesecu juniju
in septembru ogledi potekajo ob sobotah, nedeljah in praznikih ob 9.00, 11.00, 13.00 in 15.00.
Zanimanje za ogled jame je največje v juliju in avgustu, zato je tudi obratovalni čas v tem
obdobju spremenjen in podaljšan, tako da so ogledi ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih
ob 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 in 17.00. Zaradi neugodnih vremenski razmer in zmanjšanja
števila obiskovalcev je od meseca oktobra in do meseca maja jama zaprta. Možen je samo
ogled po dogovoru, tako za turiste kot tudi za raziskovalce (Snežna jama, 2016).

4.3.2. Cenik vstopnine
Cene vstopnic so bile v letu 2015 10,00 € za odrasle, 7,00 € za otroke in študente z veljavno
študentsko izkaznico. Posebne cene so določene za skupino nad 20 oseb. V tem primeru je
cena za odrasle 9,00 €, za otroke in študente 6,00 €. Jamarska zveza Slovenije je izdala tudi
transverzalo turističnih jam Slovenije, kamor je vključena tudi Snežna jama. Ko obiskovalci
predložijo to knjižico, lahko uveljavljajo posebno ceno vstopnice, za odrasle 7,00 € in za
otroke ter študente 5,00 € (Snežna jama, 2016).

4.3.3. Turistična ponudba
Glavna turistična ponudba pri Snežni jami je ogled jame za obiskovalce. Le tega vodijo člani
Jamarskega kluba Črni galeb Prebold. Od aprila 2016 so za to dejavnost v klubu posebno
usposobljeni trije člani kot jamski vodniki, kar predpisuje tudi Zakon o varovanju podzemnih
jam. Pri izvajanju turističnih dejavnosti in vzdrževanju jame ter objektov v okolici sodelujejo
tudi ostali člani kluba (Predstavitev-Občni zbor, 2015).
Objekte, ki se nahajajo v okolici jame so zgradili člani Jamarskega kluba Črni galeb Prebold
in so tudi v njihovem upravljanju. Poleg lesene ute pri vhodu v jamo za shranjevanje
vzdrževalnega materiala in naprav, se pred udornico nahaja tudi lesen objekt, ki je namenjen
članom društva za shranjevanje opreme in prenočitev ter prav tako manjši lesen objekt, ki
služi za prodajo vstopnic in podajanje informacij obiskovalcem ter prodajo reklamnega
materiala. V bližini se nahaja tudi pokrit prostor, kjer si lahko obiskovalci odpočijejo oziroma
posedejo ob slabšem vremenu. Prav tako so obiskovalcem na voljo lesene klopi pred spustom
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v udornico. Zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč in varovanja okolja obiskovalcem sanitarije
niso na voljo (Predstavitev-Občni zbor, 2015).

Slika 17: Objekti v okolici Snežne jame

Vir: Silvo Ramšak, 2015

Gostinske ponudbe v neposredni bližini jame ni, prav tako so pred leti ukinili prodajo pijače.
Najbližji objekt z gostinsko ponudbo je planinski dom Koča na Loki, kjer imajo na voljo tudi
prenočišča. Koča je oddaljena 45 minut hoje. Pri jami je na voljo nakup reklamnega materiala,
ki ga sestavljajo razglednice, svinčniki, kape, značke, obeski za ključe in podobno
(Predstavitev-Občni zbor, 2015).

35

Slika 18: Načrt Snežne jame

Vir: Predstavitev – Občni zbor, 2015

Ogled jame poteka od 1 ure in pol do 2 uri, lahko tudi v tujem jeziku (angleščina, nemščina),
odvisno od povpraševanja. Obiskovalci si v tem času ogledajo jamo v dolžini 650 metrov v
eno smer, pri čemer premagajo višinsko razliko 75 metrov. Vračajo se po isti poti. Kot smo že
omenili, ogled izvajajo usposobljeni člani kluba, ki po obratovalnem času vodijo skupine
obiskovalcev v jamo. Ogled se začne v udornici pred vhodom, kjer vodnik predstavi osnovne
značilnosti, začetke odkrivanja jame in razdeli opremo, saj je samo en del jame opremljen z
električno razsvetljavo, drugi del ogleda obiskovalci za razsvetljavo uporabljajo karbidovke,
kar dodatno popestri ogled, vendar to ni edina posebnost. Za obiskovalce so presenetljive tudi
nizke temperature, ki so predvsem v prvem delu jame nižje kot v ostalih turističnih jamah v
Sloveniji. Zato je priporočljiva uporaba rokavic in tople obleke, kar je za poletne mesece, ko
je obisk največji, nenavadno. Obiskovalci le teh pogosto nimajo s sabo, zato jih pri jami tudi
izposojajo, predvsem zaradi hladnih kovinskih stopnic in ograj pri vhodu v jamo, ki vodijo do
Ledene dvorane z 12 metrov debelo plastjo ledu pod nogami. Ostali del poti je utrjen z
jamskim materialom, zato je priporočljiva uporaba pohodnih čevljev. Obiskovalci si na poti
ogledajo zanimive ledene stebre in druge ledene skulpture, nadaljujejo pot v kapniško bolj
aktivni del jame, kjer so vidni kapniki različnih oblik. Mimo najnižje točke v jami, približno
79 metrov nižje od vhoda, v večji dvorani premagajo razdaljo 650 metrov, kjer zaključijo prvi
del ogleda, sledi še vrnitev po isti poti (Predstavitev-Občni zbor, 2015).
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Slika 19: Snežna jama

Vir: Silvo Ramšak, 2012

4.3.4. Število obiskovalcev
Število obiskovalcev je v Snežni jami skozi posamezna let približno enako, nekaj manj kot
2.000 obiskovalcev letno. Upad je viden v letu 2012 in 2015. Spremembe so se dogajale zlasti
v letu 2015, ko se je spremenil obratovalni čas jame. V preteklosti je bila namreč jama odprta
od sredine julija do konca avgusta vsak dan. V lanskem letu pa so se odločili, da bo jama v
glavni sezoni odprta samo v petek, soboto, nedeljo in ob praznikih. Obratovalni čas ostalih
mesecev ostaja isti (Predstavitev-Občni zbor, 2015).

Preglednica 3: Število obiskovalcev v Snežni jami v obdobju 2011-2015
2011
Število obiskovalcev

1.872

2012

2013

1.678
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1.924

2014
1.961

2015
1.694

Skupaj
9.129

Slika 20: Število obiskovalcev v Snežni jami v obdobju 2011-2015

Vir podatkov: Predstavitev-Občni zbor, 2015

Iz spodnje slike lahko razberemo, da je obratovalni čas Snežne jame od maja do oktobra.
Največje število obiskovalcev je v mesecu juliju in avgustu, ko je tudi najvišje število dni, ko
je jama odprta za obiskovalce.

Slika 21: Število obiskovalcev v Snežni jami v letu 2015 po mesecih

Vir podatkov: Predstavitev – Občni zbor, 2015
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4.3.5. Oglaševanje
Večji del oglaševanja Snežne jame poteka predvsem s pomočjo turističnih informacijskih
centrov v Zgornji Savinjski dolini, lokalnih ponudnikov prenočišč in gostincev. Vsako leto
pred začetkom glavne sezone člani Jamarskega kluba Črni galeb Prebold obiščejo le te in
razdelijo letake. Čedalje pomembnejše je tudi oglaševanje na spletnih straneh. Od leta 2014 je
obiskovalcem na voljo spletna stran »www.snezna-jama.com«, kjer lahko dostopajo do
osnovnih informacij o jami in si ogledajo nekaj slikovnega materiala, ki jim je na voljo tudi
ob posameznih razstavah, predavanjih in objavah v publikacijah z jamarsko vsebino. O bližini
Snežne jame pa obiskovalce Zgornje Savinjske doline obveščajo tudi table ob cestah.

Slika 22: Oglaševanje Snežne jame

Vir: Predstavitev-Občni zbor, 2015
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5. JAMA PEKEL
Ponikovski kras je del istoimenske planote in je od leta 1998 zavarovan kot krajinski park,
znotraj katerega je kot naravni spomenik zavarovana tudi jama Pekel, ki predstavlja v zadnjih
desetletjih najbolj obiskano turistično jamo na Štajerskem in se nahaja na južnem robu
omenjene planote. Jama je zelo bogata s številnimi podzemeljskimi kraškimi oblikami in
živalskimi vrstami. Njena posebnost je jamski slap, ki je visok 4 metre (Fabeković, Kop,
Perkon, Pokorn, Uršič, 2015).
Jama leži 4 kilometre severno od Šempetra v Savinjski dolini, kar je od regionalne ceste Celje
– Ljubljana označeno z obcestnimi informacijskimi tablami. Pred potjo, ki vodi do vhoda v
jamo, je urejeno brezplačno parkirišče za avtomobile in avtobuse (Jama Pekel, 2009).
Jama Pekel je bila znana že v daljni preteklosti, vendar jo je prvi za turističen obisk uredil v
drugi polovici 19. stoletja zdravnik iz Žalca dr. Trpaver, ki je ustanovil tudi posebni jamski
odbor. Obisk je okoli leta 1880 za nekaj časa zamrl. Po drugi svetovni vojni, leta 1973, so
člani Turističnega društva Šempeter v sodelovanju z jamarji Jamarskega kluba Črni galeb
Prebold jamo ponovno odprli za turistični obisk. Uredili so 1.159 metrov dolgo turistično pot,
ki obiskovalce vodi skozi jamo in se zaključi z nekaj metrov dolgim in 2 metra visokim
umetnim rovom, kjer le ti skozi vrata pridejo na plano na vrh strmega pobočja na koncu
zatrepne doline (Gams, 2003).
Ime so ji določili domačini, ki so že dolgo vedeli za njen obstoj, vendar so se je bali, saj so
bili prepričani, da vhod v jamo predstavlja vhod v pekel, prebivališče hudičev. Zato je tudi
dobila ime Pekel (Jama Pekel, 2009).
Turistično društvo Šempeter upravlja z jamo Pekel, edino elektrificirano in turistično urejeno
jamo na Štajerskem, organizira vodniško službo in skrbi za ohranjanje jame za bodoče
generacije (Gams, 2003).
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5.1. Nastanek
Kot smo že omenili, se jama Pekel nahaja na območju Ponikovske planote, območju, ki ga
gradijo triasni apnenci in dolomiti, ki so manj odporni na kemično preperevanje. Podobno kot
ostale kraške jame, tudi jama Pekel nastaja že okoli 3 milijone let s pomočjo vode, tako
padavinske, kot tudi tekoče. Razpoke na karbonatnih kamninah so nastale s pomočjo
padavinske vode. Skozi te razpoke je nato prodiral potok Ponikvica, ki je oblikoval okoli
1.100 metrov dolgo jamo. Številne podzemeljske kraške pojave pa je oblikovala pronicajoča
padavinska voda (Fabeković, Klanjšek, Kranjc, Sirše, Stanonik, 2015). Potok Ponikvica
ponika severovzhodno od vhoda v jamo, kjer je območje požiralnikov in skupaj z drugimi
podzemeljskimi pritoki ponovno izvira iz jame pod imenom Peklenščica, na stiku apnenca in
neprepustnega lapornatega apnenca na koncu 1,5 kilometrov dolge zatrepne doline
(Hribernik, 2010).
Vhod se nahaja na nadmorski višini 275 metrov in nas pripelje v jamo, ki jo sestavljata dve
etaži, suha zgornja, starejša in spodnja vodna, mlajša etaža. Razlika med etažama je okoli 50
metrov. Za zgornjo etažo velja, da je bila izoblikovana prej, preden je nastal končni del
zatrepne doline, verjetno na začetku kvartarne dobe. Po spodnjem vodnem delu jame danes
teče voda, dokazi o prisotnosti le te v zgornji etaži, ki danes predstavlja suhi del jame, pa so
fluvialne alohtone naplavine v ozkih razpokah (Jama Pekel, 2009). To vodo predstavljata dva
pritoka pod skupnim imenom Peklenščica. Desni pritok ima agresivno vodo, zato je njegova
jama dokaj ravna, v dosegu visoke vode pa je stena ostro robato korozijsko razžrta. Vdolbine
so nastale predvsem zaradi manjše odpornosti proti koroziji. Drugi pritok je lehnjakotvoren
in priteka po rovu s precejšnjim strmcem skozi luknjo, pod katero pada v slapu. O pretakanju
večjih vodnih količin, kot jih ima zdaj Peklenščica priča tudi precejšnja dolžina in globina
zatrepne doline pred jamo in jamska nadstropja (Gams, 2003). Povsod v jami lahko opazimo
erozijske kotlice in fasete, značilni so tudi večji in manjši sifoni in že omenjene ozke razpoke.
Za spodnji vodni del jame so značilni številni slapovi, med katerimi najvišji pada preko 4
metre visoke stopnje, ki privre skozi sifon, ki zapira jamo. S tem je jama Pekel edina kraška
jama v Sloveniji, kjer lahko opazujemo tako visok slap. Poleg slapa lahko v tem delu opazimo
tudi zasigane stene in različne kapniške oblike, tako stalaktite, stalagmite, kapniške stebre, kot
tudi kalcitne kristale. Pravo bogastvo kapnikov pa se nahaja v zgornji etaži, tako imenovanem
suhem delu jame, do katerega pridemo preko naravnega mostu, ki je nastal z združitvijo dveh
sigastih grebenov. Tu so nastali čebulasti kapniki, ponvice, veliki stalaktiti in druge podzemne
kraške oblike, ki so lahko tudi obarvani z različnimi odtenki rdeče in rjave barve, zato ker
voda s sabo v jamo prinaša različne snovi (Jama Pekel, 2009).
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5.2. Posegi v jamsko okolje jame Pekel
V nadaljevanju bomo našteli in opredelili posege, ki vplivajo na kakovost jamskega okolja
jame Pekel.



Vhod in izhod jame

Vhod in izhod jame sta urejena z železnimi vrati in preprečujeta nenadzorovani vstop v jamo.
Vhodna vrata so iz železnih rešetk, izhodna pa neprodušno zapirajo jamo in s tem
preprečujejo prepih. Leta 1976 so namreč zgradili 8 metrov dolg umeten rov, ki omogoča
obiskovalcem krožno pot in ne vrnitev po isti poti nazaj (Turistično društvo Šempeter, 2016).



Turistične poti

Najbolj k spremembi videza jame pripomorejo turistične poti, ki so jih tudi v jami Pekel
začeli graditi, da bi omogočili čim lažji prehod čim večjega števila ljudi. Problem
predstavljajo tako železne ograje in stopnice, saj so lahko strupena za jamska živa bitja. Le te
skušajo zamenjati z nerjavečim jeklom, kar pa predstavlja večji finančni zalogaj. Poleg železa
je v preteklosti bil pogosto uporabljen material les, vendar ga je danes zamenjal beton, s
katerim so uredili poti, stopnice in mostove v jami (Turistično društvo Šempeter, 2016).



Osvetlitev

Glavni problem v jami je osvetlitev in tako imenovana lampenflora. Celoten za turiste urejen
del jame je namreč opremljen z električno razsvetljavo. Kot posledica goste razsvetljave se po
stenah in sigi zaraščajo alge in mahovi. Problem je zlasti odlaganje sige, ki se na lampenflori
težko odlaga in tako sigaste tvorbe ne rastejo več. Problem je rešljiv z zmanjšanjem števila
reflektorjev ali povečanjem uporabe baterijskih svetilk (Turistično društvo Šempeter, 2016).



Neposredni vplivi obiskovalcev

Najbolj obiskovalci prispevajo k spremembi jamskega okolja z vnosom snovi (lasje, oluščena
koža, prah, hrana, razni predmeti…) in dotikanjem ter lomljenjem kapniških tvorb. Le-te so
ob posamezniku nepomembne, če pa vzamemo letno število obiskovalcev (v letu 2015 jih je
bilo 11.385), pa je teh snovi lahko veliko. Zato skrbniki jame redno odstranjujejo te snovi,
hkrati pa organizirajo tudi zahtevnejše čistilne akcije, pri katerih jim na pomoč priskočijo
člani jamarskih društev (Turistično društvo Šempeter, 2016).
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Zunanji vplivi

Tako kot pri Snežni jami, lahko tudi v primeru jame Pekel med zunanje vplive vključimo
vsesplošno onesnaževanje okolja. Odmetavanje ali razlitja nevarnih snovi, prekomerna
uporaba pesticidov v kmetijstvu in onesnaževanje kraških rek ima lahko zelo negativne
posledice na podzemni svet, kar je vidno v tem primeru. Potok Ponikvica, ki teče skozi jamo
in iz nje priteče kot Peklenščica, je namreč kalen in onesnažen. Problem so predvsem
vikendaši s svojimi greznicami, denarja za postavitev čistilne naprave pa primanjkuje. Na ta
način je močno ogroženo življenje v potoku (Gams, 2003; Turistično društvo Šempeter,
2016).
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5.3. Turistična vloga
Turistično društvo Šempeter je kot eden izmed nosilcev vključevanja jam v turizem leta 1972
ponovno uvrstil jamo Pekel na seznam turističnih jam Slovenije. Po številu obiskovalcev je
tako kot Snežno jamo ne moremo primerjati s Postojnsko jamo, vendar ima pomembno vlogo
pri prepoznavnosti tega dela Slovenije in prispeva k bogatejši turistični ponudbi (Jama Pekel,
2009).

5.3.1. Obratovalni čas
Jama Pekel je za obiskovalce odprta skozi celo leto, vendar od novembra do marca samo po v
naprej dogovorjenem naročilu. Izjema je 25. in 26. december, ko je organizirana posebna
prireditev in je ogled možen skozi cela dneva. V mesecu marcu, aprilu in oktobru si lahko
obiskovalci jamo ogledajo od 10.00 do 17.00 vsako polno uro, skupine pa takoj, ko je na voljo
vodnik. Glavno sezono predstavlja obdobje od maja do oktobra, ko je jama odprta od 10.00
do 18.00. Obiskovalci si lahko prav tako ogledajo jamo vsako polno uro, skupine pa takoj, ko
je na voljo vodnik. V tem obdobju je zadnji vstop v jamo ob 17.00 (Jama Pekel, 2009).
Posebnost so raziskovalci in jamarji, ki lahko v jamo vstopajo brez vodnikov, zato zanje
obratovalni čas ne velja. Ker v večini primerov zahajajo v neturistične dele jame, je primerno
samo, da najavijo svoj obisk (Turistično društvo Šempeter, 2016).

5.3.2. Cenik vstopnine
Cene vstopnic so bile v letu 2015 8,00 € za odrasle, 5,00 € za otroke, dijake in študente z
veljavno dijaško ali študentsko izkaznico. Posebne cene so določene za skupino nad 15 oseb.
V tem primeru je cena za odrasle 6,00 €, za otroke in študente 4,00 € (Jama Pekel, 2009).

5.3.3. Turistična ponudba
Glavna turistična ponudba jame Pekel je ogled jame za obiskovalce. Vodniško službo izvajajo
člani Turističnega društva Šempeter, v času glavne sezone pa imajo zaposlene tudi
posameznike preko javnih del. Tako kot pri Snežni jami tudi tu pri vzdrževanju jame in
objektov v okolici sodelujejo ostali člani društva (Turistično društvo Šempeter, 2016).
Objekte, ki se nahajajo v okolici jame, so zgradili člani Turističnega društva Šempeter in so
tudi v njihovem upravljanju. Objekte v okolici so res zgradili člani društva, vendar so jim na
začetku ustanavljanja turistične dejavnosti pomagali tudi jamarji Jamarskega kluba Črni galeb
Prebold. Skupaj so leta 1970 postavili prve mostičke in uredili 130 metrov poti v jami. S tem
se je začela jama turistično preoblikovati in urejati. Redne vodene oglede jame so začeli
izvajati leta 1972. Obisk se je iz leta v leto povečeval in jama je postajala vse bolj znana.
Število obiskovalcev se je zlasti povečalo z ureditvijo zgornje etaže. Člani društva so
nadaljevali z dograjevanjem in izboljšavami turistične infrastrukture. Zgradili so jekleno
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konstrukcijo, ki omogoča izhod iz jame 45 metrov višje kot je vhod v jamo, elektrificirali
jamo in izvajali zidarska dela. Urejajo tudi okolico jame. Tako so v preteklosti zgradili
brunarico, kjer se danes nahajajo sanitarni prostori in terasa z manjšo gostinsko ponudbo,
prireditveni prostor s pokritim odrom, manjšo brunarico, ki je namenjena prodaji vstopnic in
spominkov, ter številne mize in klopi, ki so namenjene preživljanju prostega časa
obiskovalcev. Poleg samostojnih akcij so skupaj z Gozdnim gospodarstvom Celje uredili tudi
gozdno učno pot v okolici jame (Štorman, 1991).

Slika 23: Objekti v okolici jame Pekel

Vir: Jama Pekel, 2009

V neposredni okolici jame se nahaja manjši gostinski objekt, ki omogoča nakup pijače in
prigrizkov. Hkrati se v širši okolici jame nahajajo številni gostinski ponudniki, ki ponujajo
klasične in tudi lokalne jedi. Tako kot pri Snežni jami tudi pri jami Pekel ponujajo nakup
spominkov, ki jih sestavljajo razglednice, svinčniki, kape, značke, obeski za ključe in
podobno (Turistično društvo Šempeter, 2016).
Ogled jame traja približno eno uro, vodenje je lahko tudi v tujem jeziku (angleščina,
nemščina), odvisno od povpraševanja. Obiskovalci si v tem času ogledajo jamo v dolžini
1.159 metrov, pri čemer premagajo višinsko razliko 45 metrov. Izhod iz jame se nahaja 45
metrov višje kot je vhod v jamo skozi umetno zgrajen rov, ki obiskovalce pripelje do urejene
gozdne poti po kateri se spustijo do mesta, kjer so začeli ogled jame. Temperatura v jami je
dokaj stalna, 10 °C, zato ustrezna obutev in oblačila niso odveč, niti v poletnih mesecih. Poti
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in stopnice so večinoma betonsko utrjene in opremljene z ograjami. Od leta 1997 si
obiskovalci lahko ogledajo tudi del jame, ki je bil prej dostopen samo za jamarje in kjer se
nahaja štirimetrski slap, ki je posebnost jame. Jama je v celoti elektrificirana (Jama Pekel,
2009).

Slika 24: Jama Pekel

Vir: Jama Pekel, 2009
Posebnost jame Pekel pa ni samo slap, ki ga lahko obiskovalci opazujejo iz neposredne
bližine, ampak tudi prireditev Božična skrivnost v jami Pekel. Le to organizira Turistično
društvo Šempeter in Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. Prireditev poteka že
tradicionalno 25. in 26. decembra. Obiskovalci si lahko ta dva dneva v objemu kraškega
podzemlja ogledajo na izviren način predstavljeno dogajanje v Betlehemu. Pri izvedbi te
prireditve pomagajo številni prostovoljci, ne samo pri kulturnem programu, ampak tudi pri
gostinski dejavnosti, saj se takrat poveča tudi gostinska ponudba. Prireditev je že vrsto let
dobro obiskana in priljubljena ne samo med lokalnim prebivalstvom, ampak tudi širše (Jama
Pekel, 2009).
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Slika 25: Načrt jame Pekel

Vir: Gams, 2003
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5.3.4. Število obiskovalcev
Število obiskovalcev v jami Pekel skozi zadnja leta upada. Leta 2015 je bilo po zadnjih
podatkih 11.385 obiskovalcev, predvsem na račun manjšega števila posameznih obiskovalcev.
Število skupin namreč še vedno ostaja približno enako. Pomemben delež predstavljajo tudi
obiskovalci v mesecu decembru, ki obiščejo prireditev Božična skrivnost v jami Pekel, ki
poteka 25. in 26. decembra in privabi predvsem družine z otroki (Turistično društvo
Šempeter, 2016).

Preglednica 4: Število obiskovalcev v jami Pekel v obdobju 2011-2015

Število obiskovalcev

2011

2012

2013

2014

2015

13.149

13.167

12.915

12.085

11.385

Slika 26: Število obiskovalcev v jami Pekel v obdobju 2011-2015

Vir podatkov: Turistično društvo Šempeter, 2016
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Skupaj
62.701

Iz spodnje slike lahko razberemo, da je jama Pekel odprta za obiskovalce skozi celo leto.
Največje število obiskovalcev je v maju in juniju. Število obiskovalcev je v mesecu juliju
nizko. Razlog so šolske organizirane skupine, ki se za obisk ne odločajo v času šolskih
počitnic. V ostalih mesecih pa ostaja število obiskovalcev višje. Je pa tako kot v večini
turističnih jam po Sloveniji, obisk najmanjši v januarju in februarju.

Slika 27: Število obiskovalcev v jami Pekel v letu 2015 po mesecih

Vir podatkov: Turistično društvo Šempeter, 2016
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5.3.5. Oglaševanje
Oglaševanje jame Pekel je nekoliko drugače usmerjeno kot oglaševanje Snežne jame.
Turistično društvo Šempeter ima zelo dobro urejeno spletno stran »www.td-sempeter.si«, kjer
lahko vsakdo pridobi različne informacije o jami. Le ta je tudi pomemben del oglaševanja
Spodnje Savinjske doline, doline zelenega zlata, s katerim se ukvarja predvsem Zavod za
kulturo, šport in turizem Žalec. Poleg spletne strani velik delež k oglaševanju doprinesejo tudi
panoji ob regionalnih cestah, letaki, objave v časopisih, predvsem lokalnih in objave na radiu,
zlasti v času prej omenjene prireditve v mesecu decembru. Trženje jame Pekel poteka v večji
meri skupaj s trženjem Rimske nekropole, s katero prav tako upravlja Turistično društvo
Šempeter in sta skupaj pomemben del trženja Spodnje Savinjske doline.

Slika 28: Oglaševanje jame Pekel

Vir: Turistično društvo Šempeter, 2016
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6. REZULTATI ANKETNE RAZISKAVE
Za prikaz stanja turistične ponudbe Snežne jame in jame Pekel smo kot metodo zbiranja
podatkov izbrali anketiranje, predvsem zaradi pomanjkanja ustrezne strokovne literature in
drugih virov na tem področju. Glavni cilj anketiranja je bil pridobiti dovolj podatkov,
predlogov in pripomb za analizo turističnih značilnosti Snežne jame in jame Pekel.
Ciljna skupina so bili obiskovalci Snežne jame in jame Pekel, tako prebivalci Slovenije, kot
tudi tujci. Ker turističen obisk Snežne jame ni mogoč skozi celo leto, je anketiranje potekalo v
poletnih mesecih (julij-september) v letu 2015 na obeh območjih. V tem obdobju je anketni
vprašalnik izpolnilo 216 oseb. Vendar je bilo za analizo primernih 200 izpolnjenih
vprašalnikov, 100 z območja Snežne jame in prav tako 100 z območja jame Pekel.
Anketo smo izvedli osebno in s pomočjo osebja na obeh obravnavanih območjih. Anketni
vprašalnik je bil anketirancem na voljo v slovenskem in angleškem jeziku. Odgovarjali so na
12 vprašanj, od katerih so se 3 vprašanja navezovala na socialno-demografske značilnosti
anketirancev, ostalih 9 vprašanj pa je bilo vsebinske narave.
V nadaljevanju so navedeni in grafično prikazani rezultati anketiranja, anketni vprašalnik pa
se nahaja v prilogi 1 in 2.
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Preglednica 5: Struktura anketirancev glede na spol
Snežna jama

Jama Pekel

Skupaj

Moški

40

40,00%

46

46,00%

86

43,00%

Ženske

60

60,00%

54

54,00%

114

57,00%

Skupaj

100 100,00%

100 100,00%

200 100,00%

Slika 29: Število anketirancev glede na spol

Anketni vprašalnik so tako pri Snežni jami kot tudi pri jami Pekel v večini izpolnjevale
ženske. Razlika med spoloma na obeh proučevanih območjih ni velika, saj je delež žensk pri
Snežni jami 60 %, pri jami Pekel pa 54 %.
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Preglednica 6: Struktura anketirancev glede na starost
Snežna jama

Jama Pekel

Skupaj

0-14

6

6,00%

5

5,00%

11

5,50%

15-24

9

9,00%

12

12,00%

21

10,50%

25-34

22

22,00%

36

36,00%

58

29,00%

35-44

21

21,00%

21

21,00%

42

21,00%

45-54

23

23,00%

20

20,00%

43

21,50%

55-64

11

11,00%

5

5,00%

16

8,00%

8

8,00%

1

1,00%

9

4,50%

65+
Skupaj

100 100,00%

100 100,00%

200 100,00%

Slika 30: Struktura anketirancev glede na starost

Struktura anketirancev je glede na starost raznolika. Na obeh proučevanih območjih so
zastopane vse starostne skupine, od najmlajših, mladih parov in družin, do starejših parov. So
pa opazne tudi razlike. Pri Snežni jami prevladujejo starejše starostne skupine, medtem ko pri
jami Pekel mlajši, zlasti mladi pari in družine, ki so se za ogled jame odločili v okviru
enodnevnega »nedeljskega« izleta ali šolskih obveznosti. Ogled Snežne jame je zaradi
oddaljenosti verjetno nekoliko bolj premišljen in načrtovan, ravno zato tu prevladujejo
starejše starostne skupine. Enako število anketirancev je pri starostni skupini od 35 do 44 let,
ki je hkrati tudi najštevilčnejša pri jami Pekel, pri Snežni jami pa zaseda drugo mesto po
številu. Skupino predstavljajo predvsem starši mladih družin in pari, ki so si sami prišli
ogledat jamo. Čeprav je število najmlajših anketirancev v obeh primerih nizko, predstavljajo
pomemben del obiskovalcev, zlasti pri jami Pekel. Le ta je namreč priljubljena in primerna za
spoznavanje krasa in njegovih značilnosti, zato so osnovnošolske in srednješolske skupine
pogoste, vendar v ta sklop anketirancev niso vključene, anketiranje smo namreč izvajali v
času poletnih šolskih počitnic.
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Preglednica 7: Struktura anketirancev glede na lokacijo bivanja
Snežna jama

Jama Pekel

Skupaj

Slovenija

71

71,00%

98

98,00%

169

84,50%

Tujina

29

29,00%

2

2,00%

31

15,50%

Skupaj

100 100,00%

100 100,00%

200 100,00%

Slika 31: Struktura anketirancev glede na lokacijo bivanja

Večji delež anketirancev je Slovencev pri obeh proučevanih območjih, zlasti je ta delež visok
pri jami Pekel (98 %), kjer skupino tujcev predstavljata samo 2 obiskovalca. Jama Pekel je
veliko bolj poznana domačim turistom. Iz pridobljenih podatkov lahko tudi sklepamo, da je
območje, kjer se nahaja Snežna jama, bolj priljubljeno in prepoznavno pri tujih turistih (29 %)
kot območje jame Pekel. Na obisk verjetno vpliva tudi način oglaševanja.
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Preglednica 8: Odgovori na vprašanje »S kom ste prišli do jame?«
Snežna jama

Jama Pekel

Skupaj

2

1,89%

1

0,96%

3

1,43%

S partnerjem

29

27,36%

39

37,50%

68

32,38%

Z družino

36

33,96%

40

38,47%

76

36,19%

S prijatelji
Z organizirano
skupino

24

22,64%

21

20,19%

45

21,43%

15

14,15%

3

2,88%

18

8,57%

Sam

Slika 32: Odgovori na vprašanje »S kom ste prišli do jame?« - Snežna jama

Slika 33: Odgovori na vprašanje »S kom ste prišli do jame?« - jama Pekel
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Pri tem vprašanju so lahko anketiranci izbrali več odgovorov. Na podlagi pridobljenih
odgovorov lahko ugotovimo, da si je jami ogledalo najmanj anketirancev samih, en
obiskovalec pri jami Pekel in dva pri Snežni jami. Pri obeh proučevanih območjih
prevladujejo družine in pari, ki skupaj predstavljajo skoraj 70 % vseh obiskovalcev, kot sem
že omenila pri starostnih skupinah. Nekoliko več (37,50 % s partnerjem in 38,47 % z družino)
jih je pri jami Pekel, zlasti na račun prijateljev in organiziranih skupin. Najmlajši anketiranci
so se ogleda udeležili skupaj z družino ali partnerjem. Organiziranih skupin je sicer nekoliko
manj, kot sem pričakovala, zlasti pri jami Pekel (2,88 %), vendar je verjetno razlog
anketiranje v poletnih mesecih, ko ni šolskih ali drugih strokovnih ekskurzij. Pri Snežni jami
so v okviru organiziranih skupin prihajali predvsem tujci (14,15 %). Skupine so bile manjše in
organizirane predvsem s strani lokalnih ponudnikov prenočišč. Anketiranci, del organiziranih
skupin, ki skupaj predstavljajo manj kot 10 %, so se le teh udeležili skupaj s prijatelji, družino
ali partnerjem.
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Preglednica 9: Obisk jame glede na njegovo predhodno organiziranost
Snežna jama
Predhodno osebno
načrtovan
Del že
pripravljenega
programa
Naključen
Drugo
Skupaj

Jama Pekel

Skupaj

60

60,00%

62

62,00%

122

61,00%

20

20,00%

21

21,00%

41

20,50%

20

20,00%

17

17,00%

37

18,50%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

100 100,00%

100 100,00%

200 100,00%

Slika 34: Obisk jame glede na njegovo predhodno organiziranost

Pri vprašanju o obisku jame glede na njegovo predhodno organiziranost med Snežno jamo in
jamo Pekel ni bilo veliko razlik. Večina, okoli 60 %, je pri obeh proučevanih območjih
predhodno osebno načrtovala ogled. Po številu odgovorov sledita odgovora, da je bil ogled
del že pripravljenega programa, in odgovor, da je bil ogled naključen. Naključno so se za
ogled odločili predvsem domači turisti, za katere je bil ogled jame del enodnevnega izleta.
Presenetljiv pa je bil delež odgovorov, da je bil ogled del že pripravljenega programa, ki je pri
Snežni jami znašal 20 %, pri jami Pekel pa 21 %, saj smo predhodno ugotovili, da je delež
obiskovalcev, ki so si jamo ogledali v okviru organizirane skupine, majhen, zlasti pri jami
Pekel (2,88 %).
Nihče od anketirancev ni izbral odgovora drugo.
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Preglednica 10: Odgovori na vprašanje »Kakšen je razlog prihoda?«
Snežna jama

Jama Pekel

Skupaj

Oddih in sprostitev
Lepota narave in
pokrajine
Ogled lokalnih
naravnih
znamenitosti
Popestritev prostega
časa
Možnost videti in
doživeti nekaj
novega
Zanima me jamski
turizem

32

12,45%

31

13,02%

63

12,73%

54

21,01%

45

18,91%

99

20,00%

35

13,62%

40

16,80%

75

15,15%

20

7,78%

34

14,29%

54

10,91%

41

15,95%

30

12,61%

71

14,34%

15

5,84%

11

4,62%

26

5,25%

Rekreacija

23

8,95%

10

4,20%

33

6,67%

Izlet

33

12,84%

36

15,13%

69

13,94%

4

1,56%

1

0,42%

5

1,01%

Drugo

Slika 35: Odgovori na vprašanje »Kakšen je razlog prihoda?« - Snežna jama
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Slika 36: Odgovori na vprašanje »Kakšen je razlog prihoda?« - jama Pekel

Pri vprašanju o razlogu prihoda so anketiranci lahko podali več odgovorov. Med njimi je po
številu izstopal »lepota narave in pokrajine«, za katerega je bilo izbranih največ odgovorov
(20 %). Sledili so odgovori »ogled lokalnih naravnih znamenitosti« (15,15 %), »možnost
videti in doživeti nekaj novega« (14,34 %) in »izlet« (13,94 %). Veliko razlik med odgovori,
podanimi pri Snežni jami in tistimi pri jami Pekel, ni bilo. Po številu odgovorov se ujemajo s
tistimi, ki veljajo za obe območji skupaj. Nekaj razlik se je pojavilo pri odgovoru
»rekreacija«, katerega so pri Snežni jami izbrali v 8,95 % in pri jami Pekel v 4,20 % ter pri
odgovoru »popestritev prostega časa«, ki so ga pri Snežni jami izbrali v 7,78 %, pri jami
Pekel pa v 14,29 %.
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Preglednica 11: Odgovori na vprašanje "Kje ste izvedeli za jamo?"
Snežna jama
Splet
Radio/TV
Časopis
Priporočilo drugih
Drugo
Skupaj

Jama Pekel

Skupaj

20

20,00%

39

39,00%

59

29,50%

6

6,00%

1

1,00%

7

3,50%

2

2,00%

0

0,00%

2

1,00%

48

48,00%

47

47,00%

95

47,50%

24

24,00%

13

13,00%

37

18,50%

100 100,00%

100 100,00%

200 100,00%

Slika 37: Odgovori na vprašanje "Kje ste izvedeli za jamo?"

Znanci, turistične kmetije, hotel in drugi so najpogosteje priporočili ogled posamezne
proučevane jame, pri obeh primerih skoraj v 50 % podanih odgovorov. Sledi odgovor »splet«
(skupaj 29,50 %), kjer lahko izpostavimo tudi večjo razliko, Snežna jama 20 %, jama Pekel
39 %. Razliko lahko povežemo s starostnimi skupinami obiskovalcev. Število starejših
obiskovalcev je bilo višje pri Snežni jami, le ti pa namenijo manj časa iskanju informacij na
spletu.
V 37 % so obiskovalci izbrali odgovor »drugo«, kjer so navedli odgovore: sem že bil,
planinski vodnik, reklamni panoji ob cesti, šola.
Pomen radia, televizije in časopisa pri oglaševanju turističnih jam je zelo majhen, kar
predstavljajo tudi rezultati ankete. Skupaj predstavljajo samo 4,50 % odgovorov, zato tudi
upravniki proučevanih jam namenjajo manjšo pozornost takšnemu načinu oglaševanja.
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Preglednica 12: Ocene opremljenosti s cestnimi oznakami in smerokazi do jame
Snežna jama

Jama Pekel

Skupaj

1 (zelo slaba)

0

0,00%

2

2,00%

2

1,00%

2

2

2,00%

2

2,00%

4

2,00%

3

8

8,00%

6

6,00%

14

7,00%

4

39

39,00%

31

31,00%

70

35,00%

5 (zelo dobra)

51

51,00%

59

59,00%

110

55,00%

Skupaj

100 100,00%

100 100,00%

200 100,00%

Slika 38: Ocene opremljenosti s cestnimi oznakami in smerokazi do jame

Pri obeh proučevanih jamah anketiranci dobro ocenjujejo opremljenost s cestnimi oznakami
in smerokazi. Najslabše ocene 1, 2 in 3 predstavljajo samo 10 % vseh odgovorov. Dobra
opremljenosti s cestnimi oznakami in smerokazi je pomembna zlasti pri razvoju turizma
Snežne jame, saj je le ta oddaljena 16 kilometrov od regionalne ceste. Za opremljenost s
cestnimi oznakami in smerokazi skrbijo upravniki posamezne jame in jih tudi obnavljajo.
Izjema so cestne oznake ali obvestilne table oziroma turistična signalizacija jame Pekel ob
avtocesti in državnih cestah, za katere ne skrbi upravljalec jame, ampak upravljalca državnih
cest Direkcija RS za infrastrukturo in Družba za avtoceste RS.
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Preglednica 13: Ocene pomembnosti oddaljenosti od regionalne ceste za obisk jame
Snežna jama

Jama Pekel

Skupaj

1 (nepomembna)

17

17,00%

30

30,00%

47

23,50%

2

15

15,00%

11

11,00%

26

13,00%

3

25

25,00%

29

29,00%

54

27,00%

4

25

25,00%

16

16,00%

41

20,50%

5 (zelo pomembna)

18

18,00%

14

14,00%

32

16,00%

Skupaj

100 100,00%

100 100,00%

200 100,00%

Slika 39: Ocene pomembnosti oddaljenosti od regionalne ceste za obisk jame

Želeli smo ugotoviti tudi, kako pomembna je za obisk jame oddaljenost od regionalne ceste.
Odgovori so bili enakomerno porazdeljeni pri obeh proučevanih primerih. Razlike med
Snežno jamo in jamo Pekel se pojavljajo pri oceni 1. V primeru jame Pekel je kar 30 %
anketirancev odgovorili, da je oddaljenost od regionalne ceste nepomembna za obisk jame,
medtem ko se je pri Snežni jami za to oceno opredelilo 17 % obiskovalcev. Sklepamo lahko,
da na odgovore pri Snežni jami vpliva predvsem njena veliko večja oddaljenost od regionalne
ceste v primerjavi z jamo Pekel. Snežna jama je namreč oddaljena 16 kilometrov, jama Pekel
pa 4 kilometre. Zato je tudi delež odgovorov ocene 5, ki označuje, da je oddaljenost od
regionalne ceste zelo pomembna, pri Snežni jami višja (18 %) kot pri jami Pekel (14 %).
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Preglednica 14: Ocene vtisov po ogledu jame – Snežna jama
1
zelo slabo

2

3

4

5
zelo dobro

Vodenje

0

2

3

20

75

Urejenost poti

1

0

16

31

52

Razsvetljava
Razmerje med ceno
in doživetjem

1

1

12

34

52

1

2

6

36

55

Obratovalni čas

1

5

11

26

57

25

20

18

17

20

Dodatna ponudba

Preglednica 15: Ocene vtisov po ogledu jame – jama Pekel
1
zelo slabo

2

3

4

5
zelo dobro

Vodenje

1

0

2

19

78

Urejenost poti

1

0

5

25

69

Razsvetljava
Razmerje med ceno
in doživetjem

1

2

8

24

65

1

3

14

12

70

Obratovalni čas

1

0

4

18

77

Dodatna ponudba

2

4

20

35

39
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Slika 40: Ocene vtisov po ogledu jame – vodenje

Obiskovalci Snežne jame in jame Pekel so vodenje ocenili kot zelo dobro oziroma v večini z
najvišjima ocenama, zato ne moremo izpostaviti večjih razlik med omenjenima jamama na
tem področju. Ima pa pozitiven vtis o vodenju pomembno vlogo pri oglaševanju jame. Kot
smo predhodno ugotovili, je skoraj polovica obiskovalcev (47,5 %) izvedela za jami po
priporočilu drugih.
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Slika 41: Ocene vtisov po ogledu jame – urejenost poti

Tudi urejenost poti je v obeh proučevanih primerih dobro ocenjena, saj je večina obiskovalcev
le to ocenila z oceno 5 ali 4. Jih je pa nekaj več podalo oceno 3 pri Snežni jami. Verjetno zato,
ker je vhodni del urejen s krajšimi lestvami in kovinskimi stopnicami, poti v ostalem, za
turiste urejenem delu jame, pa so urejene z naravnim materialom iz jame. Poti v jami Pekel so
v večini betonsko urejene, opremljene z ograjami, kar omogoča obiskovalcem bolj sproščeno
hojo.
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Slika 42: Ocene vtisov po ogledu jame – razsvetljava

Čeprav je v Snežni jami samo del turistične poti opremljen z električno razsvetljavo, v jami
Pekel pa je z električno razsvetljavo opremljena celotna turistična pot, večjih razlik pri oceni,
ki so jo podali obiskovalci o razsvetljavi, ni. Nekoliko slabše so ocenili razsvetljavo Snežne
jame, verjetno zaradi uporabe karbidovk, s katero se osvetljuje drugi del poti in ki oddajajo
slabšo svetlobo kot električne luči. Zato morajo nameniti več pozornosti previdni hoji in manj
opazovanju lepot podzemlja.

Slika 43: Ocene vtisov po ogledu jame – razmerje med ceno in doživetjem

Ugodno so obiskovalci ocenili razmerje med ceno in doživetjem. Tudi v tem primeru je
večina obiskovalcev podala najvišji oceni 5 (zelo dobro) in 4, kar prav tako pozitivno vpliva
na priporočila o posamezni jami.
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Slika 44: Ocene vtisov po ogledu jame – obratovalni čas

Pri tej oceni je potrebno poudariti, da je urnik ogledov obeh jam različen. Medtem ko je jama
Pekel odprta za turističen ogled večji del leta, je Snežna jama za turiste odprta samo v
poletnih mesecih od petka do nedelje. Kljub temu lahko ugotovimo, da opaznejših razlik pri
ocenjevanju obratovalnega časa ni bilo, izjema je nekaj več glasov za oceno 2 in 3 pri Snežni
jami. Kljub krajšemu obratovalnemu času Snežne jame večjih pritožb verjetno ni bilo, ker je
naključnih obiskovalcev malo. Ostali se v večini pred prihodom pozanimajo o obratovalnem
času. Na pozitivno izkušnjo v zvezi z obratovalnim časom vpliva tudi veliko večji obisk ob
koncu tedna, ko večina obiskovalcev ni tako zelo obremenjena s časom kot med delovnim
delom tedna.
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Slika 45: Ocene vtisov po ogledu jame – dodatna ponudba

V prejšnjih primerih večjih razlik med Snežno jamo in jamo Pekel ni bilo, so se pa pojavile
opaznejše razlike pri ocenjevanju dodatne ponudbe. V tem primeru lahko izpostavimo
predvsem pomanjkanje gostinske ponudbe pri Snežni jami, zato je tudi toliko več
obiskovalcev podalo oceno 1 (zelo slabo) ali 2, v primerjavi z jamo Pekel, kjer je na voljo
okrepčevalnica. Večina obiskovalcev, ki je podala nizko oceno dodatne ponudbe, je pri
naslednjem vprašanju v anketi izpostavila kot predlog izboljšanje gostinske ponudbe.
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Preglednica 16: Predlogi in želje za izboljšanje turistične ponudbe pri jami
Snežna jama

Jama Pekel

Predlogi

Število
predlogov

Predlogi

Število
predlogov

izboljšanje gostinske ponudbe

18

izboljšanje gostinske ponudbe

3

izboljšana ponudba
spominkov

1

izboljšana ponudba
spominkov

1

več informativnih tabel

6

več informativnih tabel

1

izboljšanje oglaševanja v
različnih medijih

3

ogled jame z jamarsko opremo

1

izboljšanje tehnične opreme
jame in okolice

7

daljši ogled jame

1

dodatna ponudba za otroke

3

varnost

1

naj ostane takšna, kot je

8

naj ostane takšna kot je

1

ostalo

9

ostalo

1

Anketiranci so podali različne predloge za izboljšanje turistične ponudbe. Med najpogosteje
podanimi predlogi je bil izboljšanje gostinske ponudbe, zlasti pri Snežni jami, kjer so pred
nekaj leti le to v celoti ukinili zaradi nesoglasja lastnika zemljišč.
Več informativnih tabel in cestnih oznak ter smerokazov je izpostavilo tistih 10 %
obiskovalcev, ki so pri Snežni jami in jami Pekel slabo ocenili opremljenost cest z oznakami.
Obiskovalci so hkrati, tako pri Snežni jami kot pri jami Pekel, predlagali ohranitev naravnega
okolja, vsaj do te mere, kot je sedaj. V Snežni jami so posegi in spremembe v naravno jamsko
okolje manjši kot v jami Pekel, zato je bilo ohranjanje naravnega okolja v tem primeru še
posebej izpostavljeno.
Izboljšanje tehnične opreme jame in njene okolice so obiskovalci izpostavili pri Snežni jami.
Osredotočili so se na izboljšanje razsvetljave, ki je elektrificirana samo v začetnem delu jame,
ostali del ogleda obiskovalci uporabljajo karbidovke. Omenili so tudi izboljšanje kovinskih
ograj in stopnic v prvem delu jame.
V primeru Snežne jame so obiskovalci omenili tudi dodatno ponudbo za otroke, ki bi
privabila več družin z mlajšimi otroki. Poudarili pa so tudi pomembnost oglaševanja v
različnih medijih, zato so predlagali tudi izboljšave na tem področju.
Obiskovalci jame Pekel so se osredotočili na povečanje dodane vrednosti ogleda jame.
Predlagali so doživljajski ogled z jamarsko opremo in podaljšanje ogleda. Hkrati bi pa
povečanje ponudbe spominkov povezanih z jamo dodatno izboljšalo vtis o obisku jame.
Izpostavljena je bila tudi večja varnost obiskovalcev, predvsem uporaba čelade.
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Preglednica 17: Odgovori o ogledu drugih naravnih in kulturnih znamenitostih
obravnavanega območja
Snežna jama

Jama Pekel

Skupaj

Da

55

55,00%

32

32,00%

87

43,50%

Ne

45

45,00%

68

68,00%

113

56,50%

Skupaj

100 100,00%

100 100,00%

200 100,00%

Slika 46: Odgovori o ogledu drugih naravnih in kulturnih znamenitostih obravnavanega
območja

Snežna jama in jama Pekel sta del turistične ponudbe bližnje in daljne okolice. Rezultati
ankete prikazujejo, da se obiskovalci Snežne jame pogosteje odločajo za ogled še drugih
naravnih in kulturnih znamenitosti v okolici jame, in sicer kar 55 %, medtem ko se zanj odloči
samo 32 % obiskovalcev jame Pekel. To lahko povežemo s celovito ponudbo območja Snežne
jame, predvsem pa z večjim številom tujcev, ki preživijo dalj časa na obravnavanem območju
in imajo s tem več časa za ogled drugih znamenitosti.
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7. ZAKLJUČEK
Čeprav je jamski turizem ena najstarejših oblik turizma v Sloveniji, se je v turistične jame
razvilo razmeroma malo število jam, glede na to, da se po zadnjih podatkih Jamarske zveze
Slovenije na našem ozemlju pojavlja nekaj več kot 11.000 registriranih jam. Ne glede na to se
med njimi pojavljata dva za razvoj turizma Spodnje in Zgornje Savinjske doline pomembna
turistična objekta Snežna jama in jama Pekel. Njuni vlogi nista omejeni samo na posamezno
občino, kjer se objekta nahajata, ampak ima njun vpliv na turizem tudi regionalne razsežnosti
in glede na to, da je Snežna jama najvišje ležeča turistična jama v Sloveniji, lahko rečemo, da
je pomembna tudi na državni ravni.
Že na samem začetku smo si zadali delovno hipotezo, ki je opredeljevala podobnosti in
razlike med Snežno jamo in jamo Pekel, pri čemer je bil poudarek na mnenju obiskovalcev in
tudi turistični ponudbi. Seveda ne moremo spregledati podobnosti in razlik že na področju
posameznih občin, kot proučevanih prostorskih enot, kjer se jami nahajata. V občini Luče,
znotraj katere se nahaja Snežna jama, prevladujejo višje nadmorske višine, uravnanega sveta
je malo in tudi Snežna jama na nadmorski višini 1.512 metrov se nahaja višje kot jama Pekel
na 275 metrih. Tako kot površja, imajo lahko na razvoj turizma vpliv tudi podnebne razmere,
zlasti padavine. Za občino Luče je značilna nekoliko višja količina padavin, zlasti v poletnih
mesecih. Dežne padavine lahko skupaj z njihovo razporeditvijo vplivajo na obisk turistične
znamenitosti, ali odvrnejo turiste od obiska ali povečajo obisk. Je pa na tem mestu tudi
vprašanje, ali je pomembnejše za obisk vreme na območju, s katerega obiskovalci prihajajo,
ali na ciljnem območju. Po pogovoru s posameznimi upravniki pri obeh proučevanih jamah
lahko sklepamo, da je pomembnejše vreme na območju, s katerega obiskovalci prihajajo,
zlasti za naključne obiskovalce, medtem ko vreme ali vremenska napoved nima takšnega
pomena za tiste, ki so ogled načrtovali.
Te naravnogeografske značilnosti imajo pomembno vlogo pri družbenogeografskih
značilnosti obeh občin. Na tem mestu smo izpostavili predvsem turizem, ki je tudi glavna
tema diplomskega dela. Opazili smo, da na območju občine Luče prevladujejo predvsem
naravne znamenitosti, med njimi tudi Snežna jama, medtem ko se občina Žalec osredotoča
predvsem na promocijo kulturnih znamenitosti, zato je tudi pri jami Pekel velik poudarek na
prireditvah in promociji učne poti. Za promocijo in prepoznavnost naravne in kulturne
dediščine skrbijo različne turistične organizacije, med katerimi ima na obeh proučevanih
območjih pomembnejšo vlogo turistično informacijski center. Poleg slednjega ima pomembno
vlogo pri promociji turističnih jam urejena spletna stran z uporabnimi informacijami za
obiskovalce. Spletni strani sta na voljo za obe jami. Člani Jamarskega kluba Črni galeb
Prebold pa so v tem letu poskrbeli tudi za oglaševanje Snežne jame na spletnem družabnem
omrežju Facebook.
Razvoj jamskega turizma Snežne jame se je začel z odprtjem jame za turistični ogled leta
1990, medtem ko pri jami Pekel nudijo voden ogled jame ponovno od leta 1973. Obe jami so
za turistični ogled pripravili in sprva tudi raziskali člani Jamarskega kluba Črni galeb Prebold,
ki še danes upravljajo s Snežno jamo. Upravljanje jame Pekel je prevzelo Turistično društvo
Šempeter. Oboji delujejo na prostovoljni osnovi, izjema je samo manjše število javnih
uslužbencev, ki priskočijo na pomoč pri jami Pekel v poletnem času.
Razlike in podobnosti na področju turistične ponudbe, povpraševanja in obiskovalcev smo
ugotavljali z anketno raziskavo. Z njeno pomočjo smo tudi potrdili začetno delovno hipotezo.
Med proučevanima turističnima jamama prihaja tako do podobnosti kot tudi razlik pri samem
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razvoju pa tudi pri ponudbi in obisku. Razlike se pojavijo že pri številu obiskovalcev na letni
ravni, ki jih je pri jami Pekel skoraj za 10.000 več kot pri Snežni jami. Na to vpliva predvsem
obratovalni čas posamezne jame, pa tudi oddaljenost od urbanih središč in regionalnih cest. Še
bolj jasno sliko števila obiskovalcev daje primerjava obeh proučevanih jam s Postojnsko
jamo, turistično najpomembnejšo kraško jamo v Sloveniji, vsaj glede števila obiskovalcev.
Preko leta 2015 je Postojnsko jamo obiskalo 672.790 obiskovalcev, od tega 58.499 ali 8,7 %
domačih gostov ter 614.291 ali 91,3 % tujih. Snežna jama tako s 1.694 obiskovalci v letu
2015 predstavlja 0,28 % celotnega obiska Postojnske jame, jama Pekel pa s 11.385
obiskovalci 1,85 %. Razlike so velike, vendar kljub temu predstavljata pomembni turistični
znamenitosti zlasti v lokalnem okolju.
Na drugi strani razlike v turistični ponudbi niso tako opazne. Upravniki obeh jam ponujajo
voden ogled podzemnega sveta v dolžini nekaj več kot en kilometer. Vendar se obiskovalci v
Snežni jami vračajo po isti poti nazaj, v jami Pekel pa umetno zgrajeni rov omogoča izhod iz
jame na drugem mestu. Posebno doživetje v Snežni jami predstavlja ogled dela jame s
karbidnimi svetilkami in tudi ledene skulpture v začetnem delu jame, ki so posebnost
turistično urejenih jam v Sloveniji. To je eden izmed razlogov, zakaj se obiskovalci odločajo
za obisk te jame, in sicer zlasti po priporočilu drugih, naj bodo to znanci ali turistični
ponudniki v okolici. Slednji imajo pomembno vlogo predvsem pri promociji Snežne jame, saj
je delež tujih obiskovalcev tu veliko višji kot pri jami Pekel, kjer je zanemarljiv. Delež tujih
turistov v primerjavi z domačimi pa ni višji samo pri Snežni jami, ampak velja na splošno tudi
za celotno občino Luče, kjer se delež le teh od leta 2013 povečuje, kot tudi razlika med
domačimi in tujimi obiskovalci. To pa posledično vpliva na večjo zastopanost tujih turistov
pri Snežni jami. Le ti se tudi pogosteje odločajo za ogled drugih naravnih ali kulturnih
znamenitosti območja, saj v večini preživijo več časa na posameznem območju. Tako tuji kot
tudi domači obiskovalci najpogosteje prihajajo s partnerjem, družino ali prijatelji, ki so na
obeh proučevanih območjih dobro ocenili vodenje, urejenost poti, razsvetljavo, obratovalni
čas in ceno. Do večjih razlik je prišlo predvsem pri dodatni ponudbi, kjer so izpostavili
pomanjkanje gostinske ponudbe pri Snežni jami. Pri jami Pekel pa so predlagali razširitev lete.
Kot smo lahko ugotovili, je naključnih obiskovalcev malo, kar pomeni, da ima poleg dobre
turistične ponudbe, ki pušča pozitiven vtis, pomembno vlogo tudi oglaševanje. Zlasti je
poudarek na spletu, obcestni turistični signalizaciji, pa tudi smerokazih. Opremljenost s
slednjimi je bila dobro ocenjena pri obeh jamah.
Analiza odgovorov, dobljenih v okviru anketne raziskave, je delno podala odgovore tudi na
vprašanje povezanosti obravnavanih jam z drugimi turističnimi centri v bližini. V obeh
primerih lahko povežemo turizem na obravnavanih območjih s turističnim obiskom
obravnavanih jam. Rezultati anketiranja so pokazali, da se je več obiskovalcev Snežne jame
odločilo obiskati še druge kulturne ali naravne znamenitosti v širši ali ožji okolici kot pri jami
Pekel, vendar lahko na podlagi podatkov, pridobljenih s strani upravljalcev jame Pekel, le-to
prav tako povežemo z znamenitostmi v okolici. Zlasti se obiskovalci odločajo za obisk
Rimske nekropole v kraju Šempeter, ki je v neposredni bližini, ali Ekomuzeja hmeljarstva in
pivovarstva v Žalcu. Med te obiskovalce štejemo predvsem tiste, ki so prišli v okviru
organizirane skupine, šolske skupine in manj tiste, ki pridejo skupaj z družino, prijatelji ali
sami.
Dobro turistično povezanost prikazujejo tudi podatki o celoviti turistični ponudbi posamezne
proučevane občine. Občina Žalec je sicer bolj usmerjena v celovito ponudbo občine pod
skupnim imenom »Žalec v objemu zelenega zlata«, kamor je poleg številnih znamenitosti
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vključena tudi jama Pekel, medtem ko občina Luče nima izdelane tako celovite ponudbe
občine, se pa povezuje s ponudbo sosednjih občin Solčava in Ljubno, ki skupaj oblikujejo
bogato ponudbo Zgornje Savinjske doline, kjer se Snežna jama pogosto pojavlja kot ena
izmed najbolj priljubljenih znamenitosti. V ospredje prihaja tudi skupna promocija Zgornje
Savinjske doline in Šaleške doline pod skupnim imenom Savinja & Šalek valley, kjer je
vključena tudi Snežna jama.
Na podlagi analize obeh proučevanih jam, Snežne jame in jame Pekel, lahko potrdimo, da so
razlike v povpraševanju in mnenjih obiskovalcev povezane z značilnostmi ponudbe
omenjenih kraških jam. Turistična ponudba Snežne jame je namreč v primerjavi s ponudbo
jame Pekel skromnejša, zato so tudi obiskovalci pri Snežni jami našteli več različnih
predlogov za povečanje le-te, medtem ko so pri jami Pekel v večini predlagali le razširitev
obstoječe ponudbe. Tu je poudarek predvsem na gostinski ponudbi, ki je pri Snežni jami ni,
pri jami Pekel pa je v manjšem obsegu. Izpostavimo lahko tudi nekoliko večji poudarek
obiskovalcev, da naj jama ostane takšna kot je, kar so v večjem številu predlagali pri Snežni
jami. Posegi so tu manjši, poti niso betonirane, ampak utrjene z materialom iz jame, kovinske
ograje niso prisotne v vseh delih jame, kar velja tudi za razsvetljavo. Tudi vpliv obiskovalcev
ni tako izrazit, predvsem zaradi njihovega manjšega števila, kar zmanjša potrebo po umetno
zgrajeni infrastrukturi v jami. Ravno naravna ureditev poti v jami pa je na drugi strani
vplivala tudi na predlog o izboljšanju tehnične opreme jame in okolice, ki se v primeru jame
Pekel sploh ni pojavil, pri Snežni jami pa je bil omenjen v nekaj primerih.
Poleg že podanih predlogov naj izpostavimo tudi predlog o boljši opremljenosti poti do jame s
smerokazi. Večjih razlik med proučevanima območjema sicer ni bilo, vendar je vseeno nekaj
več obiskovalcev to izpostavilo pri Snežni jami. Razlog pripisujemo večji oddaljenosti Snežne
jame od regionalne ceste in slabše urejenemu cestišču, ki je posledica lokacije jame na 1.512
metrih nadmorske višine.
Kljub razlikam in podobnostim med Snežno jamo in jamo Pekel, ki smo jih v diplomskem
delu predstavili, velja poudariti, da se turizem v jamah lahko dobro razvija tudi na podlagi
prostovoljstva in amaterstva. Še poseben dokaz za to je jama Pekel, kjer je bilo v letu 2015
kar 11.385 obiskovalcev. Jamarska raziskovalna zagnanost in delovna požrtvovalnost
turističnih delavcev lahko ob dobrem gospodarjenju dasta odlične rezultate. V obeh primerih
so namreč znali zelo dobro izkoristiti naravne lepote kraškega podzemlja in ga obogatiti s
turizmom. S tem sta jami postali dobro znani širši javnosti, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v
tujini.
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8. SUMMARY
Although cave tourism is one of the oldest types of tourism in Slovenia, the number of show
caves in the country is small, especially considering that the Speleological Association of
Slovenia keeps a record of over 11 thousand registered caves. Regardless, among them are
two caves important for the development of tourism in Upper and Lower Savinja Valley:
Snežna Cave and Pekel Cave. Their roles are not limited to individual municipalities where
the objects are located; the influence of the caves is regional and since Snežna Cave is the
highest lying show cave in Slovenia, it is also important for the country.
My initial working hypothesis was to find similarities and differences between Snežna Cave
and Pekel Cave, with emphasis on visitor opinion and tourist offer. The comparison of both
municipalities as the surroundings of the caves was unavoidable. The Municipality of Luče,
where Snežna Cave is located, is hilly, flat terrain is rare, and Snežna Cave lies 1,512 metres
above sea level, substantially higher than Pekel Cave at 275 metres. Besides terrain,
precipitation and weather influence the development of tourism. The Municipality of Luče
experiences more rain, especially in summer months. Rain patterns can either increase or
decrease visit to tourist sites. Also in question is which weather exerts more influence: the
weather at departure point or the weather at destination point? Talking to individual
administrators of both caves, I concluded that weather at departure point is more important,
especially for random visitors, while weather and weather forecast are not as important for the
ones that plan ahead of their visit.
Physical and human geography of both municipalities plays an important role in this. I
pointed out the role of tourism, which is also the main theme of the diploma paper. In the
Municipality of Luče, natural sights dominate, including Snežna Cave, while the Municipality
of Žalec focuses mostly on the promotion of cultural sights. At Pekel Cave, this results in
great emphasis on events and in the promotion of the educational path. Different tourism
organisations take care of the promotion and the identity of natural and cultural heritage; in
both studied cases, the local tourist information centre plays an important role. For promotion
and information, a curated webpage is also important. Both caves have a webpage. This year,
members of Caving Club Črni Galeb Prebold ran an advertising campaign on social platform
Facebook.
The development of cave tourism at Snežna Cave began in 1990, when the cave opened for
visitors, while Pekel Cave has been offering guided tours again since 1973. Caving Club Črni
galeb Prebold first explored and then prepared both caves, and remains the caretaker of
Snežna Cave to this day. Cave Pekel was taken over by the Tourist Association of Šempeter.
Both organisations are made of volunteers; only a limited number of public sector employees
help at Pekel Cave during summer.
A survey was used to establish differences and similarities in tourist offer, demand and
visitors. It confirmed the initial working hypotheses. There are differences and similarities in
the development, offer and attendance. Annual visitor numbers show that Pekel Cave has
almost 10 thousand more visitors than Snežna Cave. The number reflects mostly its opening
time and also its distance from urban centres and regional roads. Even clearer is the
comparison of both caves to Postojna Cave, the most important tourist Karst cave in Slovenia,
at least according to the number of visitors. During 2015, Postojna Cave had 672,790 visitors,
out of which 58,499 (8.7%) were from Slovenia and 614,291 (91.3%) were from abroad.
Snežna Cave had 1,694 visitors in 2015 and Pekel Cave 11,385; they reached 0.28% and
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1.85% of Postojna Cave's attendance respectively. The differences are stark; however, both
caves represent an important tourist attraction in their local environment.
The differences in tourist offer are not as noticeable. At both caves visitors can take a guided
tour of the underground in the length of around one kilometre. At Snežna Cave they return
along the same path, while at Pekel Cave they exit the cave through an artificial tunnel. A
special experience in Snežna Cave is the lighting with carbide lamps on one part of the path
and also the ice formation near the entrance to the cave, which is an exception among show
caves in Slovenia. The formation is one of the reasons why visitor come, especially following
recommendation by other people, either friends or local tourism providers. The latter have an
important role in promoting Snežna Cave, since the percentage of foreign visitors is much
higher than with Pekel Cave, where it is negligible. The percentage of foreign visitors is
higher in the Municipality of Luče as a whole, and has been increasing since 2013, along with
the difference between domestic and foreign visitors. Increased presence of foreigners at
Snežna Cave reflects this. These visitors are also more likely to visit other natural and cultural
sites in the area, since they spend more time there. Foreign and domestic visitors most often
come with a partner, family or friends and were in both cases satisfied with the tours, paths,
lighting, opening times, and admission fees. Responses were different regarding additional
offer, and the visitors pointed out the lack of food service at Snežna Cave. At Pekel Cave they
recommended an expansion of the offer.
As established, random visitors are few, accentuating the role of good tourist offer, positive
experience and also advertising. Especially important are the internet, tourist road signs, and
signposts. Both caves received good marks for the latter.
Survey analysis partially answered the question of how the caves are connected to other
tourist sites in their vicinity. In both cases we can link local tourism with the tourist visits to
the caves. Survey showed that more visitors of Snežna Cave decided to go to other cultural
and natural attractions in the area than at Pekel Cave. Data from the Pekel Cave
administration, however, shows we can link the cave to nearby attractions as well. The
visitors mostly went to the Roman Necropolis in Šempeter, which is not far away, or to The
Eco-Museum of Hop-Growing and Brewing Industry in Žalec. These visitors mostly include
organised groups and school groups and to a lesser extent visitors that come with family,
friends or alone.
A good tourist synergy is reflected in the comprehensive tourist offer of both municipalities.
Municipality of Žalec is more focused on its brand "Žalec, the Land of Green Gold", which
includes Pekel Cave and numerous other attractions, while the Municipality of Luče does not
have a comprehensive strategy. Luče, however, is connected to neighbouring Solčava and
Ljubno and they together present a varied offer of the Upper Savinja Valley, where Snežna
Cave is often one of the more popular destinations. Also coming to the fore is the joint
promotion of Upper Savinja Valley and Šalek Valley under a common Savinja & Šalek
Valley brand that includes Snežna Cave.
The analysis of both caves confirmed that the differences in visitor demand and opinion are
connected to the offer at both karst caves. The tourist offer at Snežna Cave is more modest
compared to the one at Pekel Cave, which prompted the visitors to suggest a wider offer,
while at Pekel Cave visitors mostly only suggested changes to the existing offer. Here, the
emphasis was on food service, which is non-existent at Snežna Cave and limited at Pekel
Cave. I can point out suggestions of the visitors to keep the cave the way it is; this suggestion
was more common at Snežna Cave. Interventions in the cave environment are limited there,
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the paths are made of cave material and not of concrete, and neither metal fences nor the
lighting are installed in all parts of the cave. Impact of visitors is not as noticeable, especially
because of smaller attendance numbers, which also lower the need for artificial infrastructure
in the cave. On the other side, more natural environment led to the suggestion of better
technical equipment of the cave and the surroundings. The suggestion was not offered at
Pekel Cave and was mentioned in a few cases at Snežna Cave.
Among other suggestions, I would like to point out the suggestion regarding signposts leading
to the caves. The differences between the studied areas were small, however still more visitors
made this suggestion at Snežna Cave. The reason could be the distance of Snežna Cave from
the regional road and the roadway, whose state is the consequence of the location of the cave
at the altitude of 1,512 metres.
Despite similarities and differences between Snežna Cave and Pekel Cave presented in the
diploma paper, I would like to point out that cave tourism owes its development to volunteers
and amateurs. Pekel Cave is a prime example of this, recording 11,385 visitors in 2015.
Speleological spirit and the work ethic of tourist workers, coupled with good management,
bring excellent results. In both cases, people involved knew very well how to use natural
sights of the karst underground and augment it with tourism. Hence, the caves became well
known to the public not just in Slovenia but also abroad.
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